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Familiebedrijf Hoolwerf hoofdsponsor marathonploeg
EEMDIJK - Onder toeziend oog van Henk Angenent is in Eemdijk de schaatsploeg Hoolwerf Heiwerken - AB Vakwerk gepresenteerd. ‘De kracht van deze ploeg is, dat ze het mét
elkaar willen doen’, stelt de voormalige winnaar van de Elfstedentocht. ‘Je kan natuurlijk niet alles winnen, maar wel proberen alles te winnen. Op een mooie manier, zodat je
de sport verkoopt. Ik denk dat deze ploeg daar absoluut voor staat.’ De marathonformatie bestaat uit de rijders Gary Hekman, Luc ter Haar, Willem en Evert Hoolwerf en Crispijn
Ariëns. Trainer is Roy Boeve. De presentatie bij Hoolwerf Heiwerken gebeurde op misschien wel historische grond: midden op het bedrijf, een steenworp verwijderd van de Eem,
waar de gebroeders Albert en Willem Hoolwerf sr. de liefde voor het ijs ontdekten. De rode draad die tijdens de presentatie door alle gesprekken liep was dan ook de liefde en
toewijding van de nieuwe hoofdsponsors voor de schaatssport. Coach Boeve sprak van een ‘begeisterde sponsor’. Het Eemdijkse familiebedrijf fungeerde al als co-sponsor. Toen
AB Vakwerk aankondigde een stap opzij te willen zetten werd naarstig gezocht naar een nieuwe hoofdsponsor om de ploeg te kunnen laten voortbestaan.
Henk Angenent gelooft dat er toekomst in de ploeg zit. ‘Wat mij heel erg opviel, is de vriendschappelijke collegialiteit.’ Rijder Crispijn Ariëns vat met vier woorden het ploegethos
bondig samen: ‘Hard werken staat voorop.’ Willem Hoolwerf jr. noemt zichzelf ’de waterdrager’ van de ploeg. ‘Ik denk dat het dit seizoen een beetje mijn rol zal zijn om ervoor te
zorgen dat dat de jongens zo goed mogelijk in de finale en in de juiste kopgroep komen.’
Inmiddels zijn drie wedstrijden om de Marathon Cup gereden. In Amsterdam werd Evert Hoolwerf zevende, in Enschede eindigde hij als vijfde en in Heerenveen was Crispijn
Ariëns de beste van de ploeg met een achtste plaats.
Foto: Vincent Riemersma/Team Hoolwerf Heiwerken - AB Vakwerk.

Utrechters het sterkst op
bridgefestival Madeira

‘Hoe is het met?’ Nu met
atleet Jesse Fokkenrood

Een voetbalclub
zonder standaardelftal

Gouden EK-cross
Lars van der Haar

Korfballers Dalto:
‘Nu gaat het er om’

Het kwartet bestaande uit de paren
Dennis Kruis-Marcel Winkel en Tim
Heeres-Marcel Swidde sloeg in de
laatste van de elf ronden toe.

Aan de ogen van het grote publiek
onttrokken, heeft de Nieuwegeiner
de afgelopen jaren ‘veel progressie
gemaakt’, zo zegt hij zelf.

Sinds begin van dit seizoen neemt
Hyenas FC deel aan de KNVBcompetitie met een tweede, derde
en vierde elftal.

De Woudenberger werd voor de
tweede maal kampioen. Puck
Pieterse veroverde zilver, brons was
er voor Nienke Vinke.

Driebergenaren willen na eerste tien
wedstrijden in de te starten Korfbal
League bij de bovenste drie eindigen
om degradatie te voorkomen.
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Vanwege de groei van de krant gaan wij ons team uitbreiden.
Wij zoeken per direct een:
- commercieel medewerker,
- stagiair,
- bezorger.
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Hoe handhaaft een turnclub zich in roerige tijden? Een bestuurdersperspectief

Leedijkerhout 13
3991 AJ Houten
06 – 54 38 16 26
ben@hshbouw.nl

Plezier in presteren staat bij Turn4U voorop

Producent van de Beaumont
luchtbuksen.
Importeur en verdeler van o.a.
Daystate Airguns.

kinderen al van jongs af aan veel
trainen, weten ze niet beter dan hoe
het altijd is gegaan. Als de trainer
dan zegt dat iets ongehoords erbij
hoort, is het moeilijk daar tegenin
te gaan’, zegt Wagenaar. Daar haakt
Van Beek op in; ‘het is goed dat bij
Turn4U in een open zaal en ruimte
geturnd wordt met meerdere
trainers en dat ouders vanaf de
tribune kunnen kijken.’

Ook voor Airsoft, outdoor etc.
Joppie’s Dump – Hilversum,
035-624 0143
Herenstraat 43-B, 1211CA,
info@airguns.nl

Meldingen

andere sporten heb ik ook gezien
dat er vanuit de ouders veel druk
kan worden gelegd op hun kind. Wij
willen geen pleisters plakken maar
kijken wat we anders kunnen doen
in het systeem zodat het plezier in
de sport altijd voorop staat.’

‘Bij Turn4U zijn er geen meldingen
binnengekomen. Je weet het nooit
zeker en daar mag je ook niet van
uit gaan maar het speelt hier nu niet
onder de 300 leden die we hebben’,
zegt Van Beek. Veranderingen zijn
er dan ook niet doorgevoerd, wel is
er altijd sprake van oplettendheid.
‘Wij zijn een jonge vereniging die
op een verantwoorde manier
talenten de kans bieden zich te
ontwikkelen. Wij hebben geen leden
zien weg gaan sinds de roering
kwam binnen de turnsport. Bij de
achterbanverenigingen van Turn4U
zijn er zelfs wachtlijsten. Wij zijn
op de ingeslagen weg doorgegaan.’
Thijs Wagenaar geeft aan dat het
vooral fout gaat wanneer de drang
naar prestaties over de rug van de
sporters gaat. ‘Wij geloven erin dat
wanneer bij een sporter de focus
niet alleen op het resultaat ligt, maar
op het ontwikkelingsproces op hun
eigen tempo, dat hij of zij het meest
gelukkig kan zijn en duurzaam
presteert. Binnen Turn4U heb ik
veel trainers, voornamelijk van de
hogere niveaus, gesproken. Wij
hebben geen signalen gekregen van
grensoverschrijdende gedragingen
richting sporters.’

Slogan

Signaleren

w w w . k a t - e n - g e d r a g . n l

Jasper Buitenhuis

Gecertificeerd AD(H)D Coach en
gespecialiseerd in uitstelgedrag

Jasper Buitenhuis
Varkensmarkt 5, 4132BB Vianen
M. 0618559697
E. info@jasperbuitenhuis.nl
W. www.jasperbuitenhuis.nl

Heb je een kat die je meubels kapot krabt?
Buiten de bak plast? Vecht met de andere
kat(ten) in huis?
Of ander ongewenst gedrag?
Of wil je informatie hoe je het beste je huis
katvriendelijk kunt maken?

Vakkundig
Veelzijdig

Zoek niet verder, ik help je graag!
Stuur een appje naar 06-22192973.
Of neem een kijkje op mijn website:
www.kat-en-gedrag.nl
Kat & Gedrag Adviespraktijk
Karin Evers

Rooseveltlaan
3527
Utrecht
Grote
wade 23D 448,
| 3439
NXAR
Nieuwegein
T 030-29
40 739
| info@decaes.nl
Telefoon:
06-53442121
www.decaes.nl

EVERARD MEYSTERWEG 46
AMERSFOORT
INFO@CAFETARIADESMOND.NL
0334659001

Voorzitter van Turn4U Albert van Beek (rechts) onderschrijft de visie van Thijs Wagenaar (links) dat de focus van sporters niet op het resultaat moet liggen, maar
op het ontwikkelingsproces.
Foto: Roberto Cancian.
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ONZE PRIJS 8 39,95
LENGTE 36 - 38

ONZE PRIJS 8 45,GOEIE JEANS VOOR EEN LAGE PRIJS
Uw voordeel Van Arkel
Dorpsstraat 3a, Opheusden • Scheepjeshof 82, Veenendaal • Molenstraat 3, Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74 • Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Thuiskapster Marjolein
Genieten van een professionele
haarverzorging bij u thuis!

De extra aandacht
van Eye Wish
Praktijk voor mens en hond:
voor therapie, coaching en
workshops met honden.
www.praktijkvoormensenhond.nl

06 10519061

Thuiskapster Marjolein
Leeuwerikstraat 7
2872AA Schoonhoven
T. 06-52695859
E. info@thuiskapstermarjolein.nl
W. www.thuiskapstermarjolein.nl

Bij Eye Wish draait alles om jou. Wat voor jou de ideale kijkoplossing is, is natuurlijk heel persoonlijk. Daarom geven we je de persoonlijke aandacht die je verdient en nemen we alle tijd om
je te helpen. Zo hebben we ervaren opticiens en stylisten in dienst die samen met jou op zoek
gaan naar jouw perfecte bril. Met onze services en garanties geven wij je de gelegenheid om aan
jouw bril of contactlenzen te wennen. Ook zorgen we ervoor dat je lang plezier hebt van jouw
nieuwe bril met onze 'Altijd gratis onderhoud' service.
Eye Wish Opticiens Woudenberg
Dorpsstraat 18, 3931 EG Woudenberg
033-2862942

Eyewish Opticiens Amersfoort Vathorst
Leeghwater 12, 3825 MR Amersfoort
033-2053000

www.eyewish.nl

Door Roberto Cancian
UTRECHT – De (Nederlandse)
topturnwereld heeft zeer roerige
tijden gehad. Er kwamen meldingen
en signalen van grensoverschrijdend
gedrag, er zou sprake zijn van
intimidatie, en zelfs ‘Spartaanse
praktijken’. In de tijd dat de
Turnbond KNGU orde op zaken
probeerde te stellen, was er tevens
een niet-aflatende media-aandacht.
Bovendien verscheen in september
2019 de film Turn! die voor veel
beroering zorgde. De Utrechtse
regisseur Esther Pardijs toont het
regime waaraan topsportkinderen
zich moeten onderwerpen. Ook
de worstelingen en dilemma’s
van hun tobbende ouders komen
uitvoerig aan bod. Het laat zien
dat iedereen verantwoordelijk is
voor het plezier en welzijn van het
jonge sportende kind: van ouders,
trainers, coaches, clubbestuurders
tot aan de sportbond. De turnwereld
en iedereen daarbuiten reageerde
geschokt, waardoor ook de niettopturners en kleinere verenigingen,
waar dit alles niet speelde,
gedwongen werden naar de eigen
trainers te kijken en omgang met
hun turners te adresseren.
Anno 2021 is de noodzaak tot
openheid ook doorgedrongen tot
andere sporten en bonden en staat
het bespreken en waarborgen
van een veilig sportklimaat op
de agenda bij grote en kleine
sportverenigingen. Zo ook bij

turnvereniging Turn4U in Utrecht.
Hoe hebben zij zich weten te
handhaven en wat is er veranderd de
afgelopen tijd? In een eerste reactie
geeft voorzitter Albert van Beek aan
‘Wat er in het topturnen allemaal is
misgegaan in het verleden en heden,
daar hebben wij weinig weet van
want het speelt niet concreet bij
ons’. Ondanks dat er geen meldingen
bij de club zijn binnen gekomen of
leden zijn weg gegaan, is hij is zich
uiteraard wel zeer bewust van de
situatie en onderkent het belang van
transparantie.

Sportklimaat

Van Beek schuift samen met
Thijs Wagenaar, van YAAP
Sportpsychologie, aan in de sporthal
van Turn4U aan de Grebbeberglaan.
‘Wij kunnen alleen aangeven wat wij
zelf doen om een veilig sportklimaat
te creëren. Daarom zijn wij samen
met waterpoloclub UZSC en de
sportpsychologen van YAAP, met
subsidie vanuit SportUtrecht, bezig
met het traject ‘Plezier in Presteren’,
om een positief sportklimaat neer
te zetten.
Op de vraag wat er volgens
voorzitter Albert van Beek aan de
hand is in de turnwereld, denkt hij
even na. ‘Ik kijk er enerzijds van een
afstand naar, maar anderzijds ook
met een bestuurdersbril. Je moet in
de spiegel kijken met de gedachte
van ‘het zal toch ook niet bij ons
zijn?’ Er is aan de ouders van de
turnsters gevraagd wat zij vinden

dat er bij ons speelt. Wij hebben
geen panikerende ouders gezien.
Wel doen wij er alles aan om te
zorgen dat het sportklimaat altijd
bespreekbaar moet zijn.’
Op de vraag hoe het
bestuurdersperspectief is in deze
roerige tijd, geeft Albert van Beek
aan alert te zijn. ‘Het doet de sport
geen goed al die berichten, laat
dat duidelijk zijn. Binnen de club
wordt er op verschillende niveaus
getraind, mijn eigen dochter traint
bijvoorbeeld 13,5 uur in de week,
de topsporters zelfs meer dan 20
uur in de week. Er zijn gesprekken
gevoerd met de kinderen over hoe
ze er mee om gaan en of ze het
nog leuk vinden. Het turnen is een
individuele sport, veel turnsters zijn
jong. Sommigen kunnen heel goed
zeggen wat ze willen maar anderen
trekken zich terug. Ze gaan in het
algemeen makkelijk mee in wat de
trainer zegt.’
Thijs Wagenaar neemt het woord.
‘De aanleiding om als YAAP mee
te doen aan het traject Plezier in
Presteren was dat er veel naar buiten
komt in de turnwereld. Onderlinge
concurrentie, hard trainen en willen
presteren is er altijd in de topsport.
Wij kunnen grensoverschrijdende
gedragingen in de gaten houden en
monitoren. Als vereniging moet je
er niet zomaar vanuit gaan dat er
bij jouw vereniging niets gebeurt.
Hoe zorgen we ervoor dat er een
veilig sportklimaat is waar er geen
plek is voor afwijkend gedrag. Bij

‘Ieder turnt naar zijn of haar eigen
top’ is de slogan binnen onze
vereniging’, geeft Albert van Beek
aan. Een slogan waarmee het in
2018 aangetreden bestuur een
verdiepingsslag wil maken. ‘Plezier
en presteren bij elkaar brengen, dat
is in de grote linie ook aanwezig. Bij
Turn4U werken we met de driehoek;
ouders, trainers en sporters. Als
vereniging willen wij open en
transparant zijn. In het coronajaar
hebben we bij de drie groepen
geïnventariseerd hoe zij willen
omgaan met ‘Plezier in Presteren’.
Daar zijn geen verrassende of
afwijkende antwoorden uitgekomen.
Dat er altijd incidenten kunnen zijn,
dat ontkent Van Beek niet. ‘Er is
altijd wel iets maar wat er speelde
bij die andere sporters, die daarmee
in het nieuws kwamen, dat staat
toch verder van je af.’ Op de vraag
of Thijs Wagenaar namens YAAP
signalen heeft opgevangen, geeft hij
aan dat zij die niet hebben gezien of
gehoord. ‘Turnsters op jonge leeftijd
weten vaak minder goed wat wel of
niet goed voor ze is. Het is belangrijk
dat trainers dit weten, want de
drang om te presteren is er. Wanneer

De maatregelen en vooral afspraken
die binnen Turn4U zijn gemaakt,
hebben vooral te maken met
signaleren. ‘Vanaf de zijkant kijken
wij mee en zijn wij waakzaam. Die
antenne moet en zal er altijd zijn.
Zonder plezier is het nou eenmaal
onmogelijk om duurzaam te
presteren’, besluit Van Beek. Daar is
Thijs Wagenaar het volmondig mee
eens. ‘Bij YAAP sportpsychologie
geloven wij dat ieder talent in de
sportwereld recht heeft op plezier.
Plezier in wat je doet en plezier in
het presteren. Dat betekent niet
dat je niet hard hoeft te werken of
alles altijd maar leuk moet zijn.
Niemand komt verder door stil te
staan. Trainen, afzien en tegenslag
horen erbij. Je kunt niet je beste zelf
zijn zonder obstakels te overwinnen
en jezelf te kennen. Dit zorgt, soms
pas achteraf, voor een glimlach,
voldoening of blijdschap. Plezier en
presteren kan zeker hand in hand.’
Ook bij voetbalclub Sporting ’70
wordt gewerkt aan een positief
sportklimaat. Lees over de
aanpak van deze club op pagina
25 van deze krant.
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Utrechter Jesse Puts haalt tweemaal goud en eenmaal brons

Fraaie oogst voor Nederland op EK kortebaan

Grootmeesters Casper Schoppen en Hugo ten Hertog uitgeschakeld in voorronden

Geen Utrechter in finale NK schaken
Schoppen in een dubbele ronde
Arthur Pijpers uitgeschakeld.
De eerste partij was in remise
geëindigd, in de tweede greep
Schoppen de winst.

Van onze redactie
UTRECHT - Zowel Hugo ten Hertog
als Casper Schoppen hebben het
niet kunnen bolwerken in de race
naar het schaakkampioenschap
van Nederland. Beide Utrechtse
grootmeesters werden
uitgeschakeld in het knock
out-toernooi, waarvan de beste
vier schakers doorgaan naar de
eindstrijd.
Schoppen was in 2019 op
17-jarige leeftijd de jongste open
schaakkampioen van Nederland.
Hij had op het NK, dat in twee delen
gesplitst is, riante vooruitzichten
op een finaleplaats. Na met zwart
gewonnen te hebben van Hing
Ting Lai hoefde hij alleen nog maar
met wit remise te spelen. De jonge
Utrechter, die competitie speelt bij
LSG in Leiden, schuwde echter in de
tweede partij de confrontatie niet
en kreeg het deksel op de neus. Lai
won en dwong zo een barrage af.
Van onze redactie
KAZAN - De Europese
kampioenschappen
kortebaanzwemmen 2021 werden
van dinsdag 2 tot en met zondag
7 november georganiseerd in
het Palace of Water Sports in het
Russische Kazan. De Utrechtse
zwemmer Jesse Puts zwom
daar een geweldig toernooi. De
Europese kampioenschappen
kortebaanzwemmen waren voor
Nederland sowieso erg succesvol.
Er werden acht gouden medailles
veroverd. Alleen gastland Rusland
deed het beter met elf gouden
plakken. In totaal pakte Nederland
achttien medailles. Een terugblik van
de prestaties met een Utrechts tintje.

Dag 1

Op de openingsdag van de EK
kortebaan in Kazan wonnen de
Nederlandse zwemmers gelijk drie
medailles. Goud en een Nederlands
record was er voor Luc Kroon op
de 400 meter vrije slag en voor de
heren-estafette 4 x 50 vrij. De dames
4 x 50 vrij legden beslag op het zilver.
Bij de mannen 4 x 50 meter vrije slag
pakten Jesse Puts, Stan Pijnenburg,
Kenzo Simons en Thom de Boer

(1.22,89) de Europese titel. Het
kwartet bleef Italië 0,03 seconde
voor en verbeterde en passant het
Nederlands record dat in december
(1.24,43) werd gezwommen.
‘Het is lang geleden dat een
estafetteteam van de mannen
goud heeft gewonnen. Het was
een heel bijzondere ervaring’,
liet startzwemmer Puts via de
zwembond KNZB weten. Pijnenburg:
‘Europees kampioen. Dat gebeurt
niet iedere dag. Ik ben heel trots
op het team en ik heb ervan
genoten.’ Simons nam een goede
raad voor een goed resultaat van
Tom de Boer ter harte. ‘Slapen is
je wapen. Dat heb ik gedaan. Ik
had de zenuwen flink te pakken,
maar we hebben het samen
gedaan. Supergaaf.’ Slotzwemmer
De Boer blikte met enige humor
terug: ‘Je wordt verantwoordelijk
gehouden voor het resultaat. Als
we niet hadden gewonnen was het
mijn schuld geweest. Maar even
serieus. We wisten vooraf dat we
een kans hadden en dat hebben we
waargemaakt. Op naar meer.’

Dag 2

Stan Pijnenburg, Arno Kamminga,
Jesse Puts en Thom de Boer

wonnen op dag 2 van het EK
kortebaan in Kazan verrassend
brons op de 4x50 meter wisselslag.
Het Nederlandse kwartet klokte
met 1.32,16 een nieuw Nederlands
record. De oude toptijd stond sinds
het EK 2009 in Istanbul met 1.32,93
op naam van Nick Driebergen,
Robin van Aggele, Joeri Verlinden en
Bastiaan Tamminga. Italië won en
scherpte het wereldrecord aan naar
1.30,14.
Jesse Puts en Thom de Boer
gaven elkaar niets toe in de halve
finale van de 50 meter vrije slag.
In de eerste serie lagen beide
kemphanen naast elkaar en tikten
ze gelijk (21,00) aan. Beiden gingen
als vierde naar de eindstrijd die
donderdagavond plaatsvindt. Puts
over zijn race: ‘Een persoonlijk
record is natuurlijk altijd een
goede tijd. Ik wil kennelijk niet die
20-er zwemmen. In de afgelopen
maanden zwom ik iedere keer een
tijd van 21,0 en 21,1, maar ik ben
blij met de progressie die ik heb
gemaakt. Ik kijk uit naar de finale
met al die snelle mannen.’

Dag 3

Op het finale onderdeel van de 50
meter vrije slag werd Thom de Boer

(20,97) vijfde en Jesse Puts (20,99)
zesde. Nederlands recordhouder
(20,84) De Boer zag de Rus Vladimir
Morozov ex-aequo met de Pool
Pawel Juraszek (20,95) net iets
eerder aantikken. De Hongaar
Szebasztian Szabo (20,72) won
de Europese titel. Puts hield een
dubbel gevoel over aan de sprint.
‘Ik ben heel blij met die 20-er.
Daar zit ik al een tijdje tegenaan
te hikken. Aan de andere kan zit ik
vierhonderdste van het brons af.’

Dag 4

Jesse Puts (22.74) en Thom de
Boer (22,83) misten met een
tiende en elfde plaats in de
halve finale van de 50 meter
vlinderslag de eindstrijd. In de
series klokten beide sprinters een
persoonlijk record met een tijd van
respectievelijk 22,60 en 22,79.

Dag 5

De mixed 4x50 vrije slag estafette
won goud in een tijd van 1.28,93.
Jesse Puts (21,06) opende sterk
en nam de leiding. Deze werd niet
meer afgestaan door Thom de
Boer, Maaike de Waard en ‘afmaker’
Kim Busch. ‘Ik heb met Jesse de
individuele 100 meter vrije slag

ZEIST – Eind oktober gaf hockey
international Eva de Goede een
clinic bij haar oude club Phoenix,
toen ze ineens aan werd gesproken
door de voorzitter van de club
die de burgemeester van Zeist
introduceerde. Deze roemde haar
carrière; het behalen van drie
gouden en een zilveren olympische
medaille, tweemaal de titel

‘Hockeyster van het jaar’ (2018
en 2019) binnen halen, de FIH Pro
League winnen en de vele Europese
en wereldtitels die het nationale
team binnen sleepte tijdens haar
250 wedstrijden die ze mocht
uitkomen voor Oranje, en zo ging de
burgervader nog even door.
De Goede begon aan haar hockey
loopbaan bij Phoenix, waar ze
na een paar jaar vertrok richting
Schaerweijde. Via Kampong

belandde de Goede vervolgens
bij Amsterdam, waar zij in 2019
landskampioen mee werd.
Momenteel komt de 32-jarige
middenveldster uit voor HGC uit
Wassenaar.
Burgemeester Janssen liet
hoofdklassehockey.nl de volgende
motivatie optekenen: ‘Niet alleen
Phoenix en Schaerweijde blijf jij
nog steeds trouw. We kunnen in
de gemeente nog steeds altijd

een beroep op jou doen. Je blijft
bereikbaar en we weten je te vinden.
Nog steeds geef jij gasttrainingen,
sporttechnisch advies en lezingen.
We waarderen je passie en trouw
naar onze clubs en onze gemeente.
Jouw grote talent geef je door aan
de volgende generatie. Jij acteert
zonder eigen belang, daarnaast
ben jij een sprankelend en groot
rolmodel voor onze gemeente.
Ik ben blij dat ik jou vandaag de

Casper Schoppen speelde zijn koning
van a5 naar b6, waarna Hing Tin Lai
zijn dame naar d6 bracht: schaak.
Wit is gedwongen te slaan en dan
staat zwart pat. De zwarte koning
kan immers naar geen enkel veld
meer.
Nadat Lai de eerste rapidpartij in
zijn voordeel had beslist, moest
Schoppen in de aanval. Dankzij
krachtig spel kwam hij ook heel ver,
maar zag op het eind in tijdnood
een mooie pattruc van de handige
Tai over het hoofd. Eerder had

Hugo ten Hertog was een ronde
eerder al geëlimineerd in het
gemeentehuis van Hoogeveen
waar het knock out-toernooi werd
gehouden. De 25-jarige Utrechter
was het NK nog wel zo flitsend van
start gegaan door zijn tegenstander
Mark Timmermans in de
openingsronde mat te zetten. Ook
in de tweede partij scoorde hij een
vol punt. Een ronde later tegen Erik
van den Doel bleef het met twee
remises in evenwicht, waarna een
barrage volgde. Daarin zegevierde
Van den Doel.
Het eerste deel van het NK
schaken in het gemeentehuis van
Hoogeveen was overigens met
veel rumoer van start gegaan.
Titelverdediger Lucas van Foreest

De finalisten zijn naast Hing Ting Lai
Roeland Pruijssers, Robin Swinkels
en Max Warmerdam. Zij spelen van
27 november tot en met 3 december
in de vorm van een dubbelrondige
vierkamp om het kampioenschap
van Nederland. Locatie is het
hoofdkantoor van sponsor Deloitte
in Rotterdam.

Lanchava

Bij de vrouwen werd een gewoon
kampioenschap afgewerkt. Tea
Lanchava uit Amersfoort was na
de vijfde ronde met drie punten
nog in de race voor de titel, maar
twee nederlagen brachten haar
uiteindelijk op de gedeelde zesde

plaats. Lanchava werd in 2012 al
eens Nederlands kampioen en is
mede-oprichter van de Stichting
ChessQueens die zich inzet voor
het meisjes- en vrouwenschaak in
Nederland.
Iets beter verging het Zhaoqin Peng,
met veertien titels recordhoudster
in Nederland. Peng is jarenlang
een waardevolle kracht geweest
van meesterklasser En Passant uit
Bunschoten. Na een voortvarend
begin leed ze enkele nederlagen
op rij en de titel was buiten beeld.
Anne Haast werd voor de vijfde
maal Nederlands kampioen. Dat
was verbazingwekkend want na
drie ronden had de Tilburgse
slechts een punt. Met vier
achtereenvolgende overwinningen
liet de jonge vrouw vervolgens
de rest van het veld achter zich.
Aan strijdlust geen gebrek bij de
vrouwen die elkaar elke dag bij
de keel grepen waardoor remises
zeldzaam waren.

laten schieten voor deze estafette’,
gaf De Boer aan.
Puts raakt overigens ook een record
kwijt op deze dag. Stan Pijnenburg
verbeterde met de vijfde tijd in
de halve finale het Nederlands
record op de 100 vrije slag (46,38).
Dat stond op naam van Jesse Puts
(46,52). Pijnenburg zwom zijn
race relatief kort na de 200 meter
vrije slag. “Ik heb de handrem eraf
gegooid. Dat was een tip die Femke
Heemskerk mij app-te. Ik zat al een
tijdje op dat record te azen. Eerst
pakte Thom de Boer die van Pieter
van den Hoogenband. Nu heb ik het
van Jesse overgenomen.”

Paul Keres rekent af met concurrent

Dag 6

Bij Paul Keres wordt volop competitie
gespeeld. Foto: Evert Rademakers.

Op de slotdag van het Europees
kampioenschap kortebaan in
het Russische Kazan kwam Jesse
Puts niet meer in actie, maar
heeft het Nederlandse mixed 4x50
meter wisselslag estafetteteam
het toernooi afgesloten met een
wereldrecord. Kira Toussaint, Arno
Kamminga, Maaike de Waard en
Thom de Boer brachten 1.36,18
op de klokken. Een fractie sneller
dan de Russen (1.36,22) twee jaar
geleden bij het EK in Glasgow
deden.

Erepenning gemeente Zeist voor Eva de Goede
Van onze redactie

Mat

trok zich terug omdat hij het
niet eens was met de verplichte
toegangstest. In een kort geding dat
hij met enkele andere schakers had
aangespannen tegen de gemeente
Hoogeveen en de schaakbond
werden ze door de rechter in het
ongelijk gesteld.

penning tot ereburger van onze
gemeente mag overhandigen.’

Keres heeft een belangrijke stap
gezet richting de meesterklasse. In
de derde ronde werd afgerekend
met wat beschouwd wordt als de
belangrijkste concurrent voor de
titel, Zukertort uit Amstelveen. Het
tweede team van Paul Keres dat ook
op het op een na hoogste niveau
acteert kreeg de eerste nederlaag te
slikken. Voor de clubs uit de regio
was er ook winst voor En Passant
(Bunschoten) en SSC Soest.

Van onze redactie
UTRECHT - Het vlaggenschip van
de Utrechtse schaakvereniging Paul

Zes wedstrijdpunten met 22
bordpunten (zeg maar doelsaldo).
Paul Keres gaat na drie speeldagen
fier aan de leiding in de klasse 1A.
Alleen Caissa Eenhoorn uit Hoorn is
ook nog zonder puntverlies, maar

dat team heeft aanmerkelijk minder
bordpunten vergaard.
De overwinning van het Utrechtse
tiental op Zukertort was bepaald
geen nipte. PK-1 trok met 6,5-3,5
aan het langste eind, mede dankzij
winstpartijen van Hugo ten Hertog,
Niels Ondersteijn, John Cornelisse
en Joris Kokje.
PK-2 verging het in klasse 1B minder
goed. Van het op papier zwakkere
Krimpen a/d/ IJssel werd met 6-4
verloren, ondanks overwinningen
van Raymond de Rooij en Bert
Both. De Utrechtse ’reserves’ staan
evenwel nog steeds in de subtop,
maar ze hebben afscheid moeten
nemen van de koppositie.

En Passant

En Passant uit BunschotenSpakenburg draait lekker in de
meesterklasse, de hoogste afdeling
in Nederland. In de derde ronde
werd een eenvoudige zege behaald
op de nummer laatst, Caissa uit
Amsterdam (6,5-3,5). Michael Feygin,
Ruud Janssen, Manuel Bosboom
en Henk Vedder ontvingen de
felicitaties van hun tegenstander.
En Passant staat met vijf punten
in de subtop. De ranglijst wordt
aangevoerd door Charlois Europoort
en LSG uit Leiden die nog zonder
puntverlies zijn.
In klasse 2B kreeg Amersfoort klop
van AAS uit Aalsmeer (3,5-4,5) en
staat nu in de middenmoot. Hendrik

Porte tekende voor het enige volle
punt aan Amersfoortse zijde. In de
klasse 2C doen de routiniers van
SSC uit Soest het beduidend beter.
SSC is met het Haagse DD nog het
enige team zonder puntverlies.
Oegstfeest’80 was het derde
slachtoffer dit seizoen: 4,5-3,5.
Reynier Helgason, Gerrit-Meine Muis
en Rene Molenaar dwongen hun
tegenstander tot overgave.
Veenendaal domineert in de
derde klasse, waarin ook Oud
Zuylen-Utrecht is ingedeeld met
reserveteams van Eb Passant en Paul
Keres. Terwijl Veenendaal gehakt
maakte van Pion/Mok Combinaties
leden de Utrechters hun eerste
nederlaag.

Utrechts team sterkste op bridgefestival Madeira
Van onze redactie
FUNCHAL - Een Utrechts
bridgeteam heeft het internationale
bridgefestival van Madeira
gewonnen. Het kwartet bestaande
uit de paren Dennis Kruis-Marcel
Winkel en Tim Heeres-Marcel
Swidde sloeg in de laatste van de elf
ronden toe.
Het Zweedse team Wrang dat op het
oog een comfortabele voorsprong
had, kreeg zwaar klop van een Deens
topteam en tuimelde naar de derde
plaats.
De vier Utrechters opereerden
onder de naam Alcobaça ’22. Ze
vergaarden 149.23 wedstrijdpunten
tegen 145.92 voor het team Nescafe
Gold en 145.82 voor Wrang Lead. Er

deden 67 teams mee.
In het parentoernooi was er geen
Utrechts succes. Sterker, alle
paren van de grote Nederlandse
kolonie streden niet mee om de
eindoverwinning. Die ging na drie
dagen bridgen naar de lokale helden
Nuño Paz en Carlos Luiz (62.95
procent), met op de tweede plaats
Maris Purgailis-Janis Romanovskis
(62.76) en derde plaats Frederic
Boldt-Paul Grünke (59.69). Beste
Nederlanders in het veld van 156
paren waren Berend en Tim van den
Bos op de achtste plaats.
Het Madeira Bridge Open was vorig
jaar zo’n beetje het enige grote
bridgetoernooi dat fysiek gehouden
werd, met strenge eisen omtrent
de corona-pandemie. De regels
waren dit jaar wat versoepeld, maar
het dragen van mondkapjes was

nog steeds verplicht. Nog voor het
24th Madeira International
toernooi van start was gegaan, werd
een Utrechter positief getest. Hij
Sunday 7th November
voelde zich niet lekker en ondernam
zelf actie om niet anderen besmet
te laten geraken. Meer positieve
gevallen volgden, onder wie
de vrouw van een Nederlandse
In an amazing nal round with
only two boards to go it
toparbiter zodat ook seem
haared
man
that Wrang Lead were coasting to
a narrow victory.
It was
expected that both of the remaing
in een quarantainehotel
werd
boards would be
at. On the penultimate board an
apparent bidding misunondergebracht.
derstand

Bridge Open

1st-7th November 2021
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Kwaliteit, betrouwbaar,
duurzaam, sociaal en innovatief
Van Heugten Transport is gevestigd in Scherpenzeel. Met een modern wagenpark van
ruim 50 trucks en 100 trailers bedient Van Heugten Transport haar klanten met internationaal
transport door West-Europa en met diverse logistieke diensten.
Door logistieke diensten als internationaal transport en warehousing is Van Heugten Transport een
belangrijke, duurzame schakel in de logistieke keten! Via toepassing van innovatieve oplossingen
wordt voortdurend gezocht naar de meest duurzame en efficiënte logistieke oplossing.
Uw dienstverlener voor warehousing en internationaal transport
Winnaar Lean and
Green Star Award
naar Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken en Oostenrijk.
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het centrum van ons stadsie en met overwegend Utrechtse producten die de spijs- en
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Topsporters die in onze krant aan het woord komen hebben tenminste één ding gemeen:
ze willen de beste worden. Of dat nu op nationaal niveau is, of op het Europese of mondiale
podium. Ze kregen in ieder geval alvast één podium. Dat is in onze krant. Soms blijft het daarna
korte of lange tijd stil. Hoe gaat het eigenlijk met deze talenten, zoveel jaar na dato? Wat is er
van hun wensen of dromen uitgekomen? De Utrechtse Sportkrant zoekt ze weer eens op. In deze
derde aflevering van de serie ‘Hoe is het met’ atleet Jesse Fokkenrood, geboren in De Meern,
opgegroeid in Nieuwegein en nu woonachtig in Arnhem.

JESSE
FOKKENROOD
Jesse Fokkenrood liep op 1 maart 2020 de Netl NK Cross in de Noordoostpolder waar hij bij de mannen onder 20 de eerste plek behaalde. De Nieuwegeiner liep de 8000 meter in 27:45.

specialist in gebruikte

Atleet Jesse Fokkenrood traint met professionals op Papendal

golfartikelen

‘Ik mag verreweg tevreden zijn’

verkoop| golfclubfitting advies| reparatie

HOE IS HET MET

06 41464958

Wij zijn gespecialiseerd in het gemakkelijk en snel verzenden van
uw pakketten. Wij halen de pakketten gratis bij u af. Vertrouw uw
pakketverzending aan ons toe en bespaar niet alleen tijd, maar ook geld.
Wij bieden een topkwaliteit en een uitstekende service tegen scherpe
tarieven. 98% van de pakkettenverzendingen verlopen zoals gepland.
Ook voor lucht- en zeevracht kunt u contact met ons opnemen.

Vleesboerderij Barten is uniek in Nederland
Vleesboerderij Barten heeft de allerbeste vleeskoeien in huis. Ze grazen in de weiden rondom onze
boerderij en leven in ruime strostallen, krijgen natuurlijk voer en worden uitstekend verzorgd. Die
kwaliteit van leven proef je ook in ons rundvlees.
Maar we slachten ook zelf! Professioneel en met
respect voor de dieren. En onze worsten en vleeswaren komen uit onze eigen ambachtelijke worstmakerij. Bij Vleesboerderij Barten koop je dus nog
eerlijk vlees van boer tot bord!

Door Robert Jan van der Horst

LAMKIN
Dutchgolfclubfitter

Fittingcentre Gorinchem | Kazerneplein 19 Gorinchem
T. +31(0)6 19411260 | dutchgolfclubfitter-shop.nl

kwaliteit voor kwantiteit!

De specialist voor uw tuin!

TUINREALISATIE
VAN DEN
BRINK
0638131521
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
telefonisch of via www.tuinrealisatie.nu.

Bordenweg 1b Meerkerk 0183 - 84 99 80 | www.vleesboerderijbarten.nl

Ook zijn wij te vinden op

Foto: Ed Turk Fotografie.

facebook en

instagram.

UTRECHT – Het havo-diploma halen
en dan naar de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding. Dat was
het maatschappelijke pad dat atleet
Jesse Fokkenrood uit Nieuwegein
(toen 16, nu 19) begin 2019 voor
zichzelf had uitgestippeld. Zoals zo
vaak liep het anders.
Het havo-diploma kwam er, maar
de opleiding tot sportleraar niet.
Fokkenrood: ‘Omdat ik er achter
ben gekomen dat intensief sporten
en een full-time studie moeilijk met
elkaar te combineren zijn. Ik studeer
nu Sportkunde, een hbo-opleiding.
Dat valt onder Sport en Bewegen.
Disciplines als leefstijl en marketing
worden er onderwezen.’
Zodoende heeft Fokkenrood alle
aandacht voor de sport. En dat gaat
hartstikke goed. Wat dat betreft
ligt hij op schema om zijn eerdere
uitgesproken ambities te gaan
halen.
De middellange afstandsloper
outdoor – 800m, 1500m en 3000m
– indoor en cross (veldlopen) gaat
fluitend door het leven. Hij woont
inmiddels in Arnhem en is sinds een
jaar opgenomen in de nationale
selectie, ofwel Team NL Junioren.

Het is een bevestiging van zijn
kwaliteiten en een beloning voor zijn
inspanningen. Op topsportcentrum
Papendal werkt hij verder aan zijn
sportieve ontwikkeling. ‘Ik train hier
onder leiding van Bondscoach Grete
Koens met onder meer Tony van
Diepen, Diane van Es en Bart van
Nunen, drie atleten die afgelopen
zomer nog meegedaan hebben aan
de Olympische Spelen in Japan.
Tony heeft onlangs een huis gekocht
in Arnhem en bij hem woon ik nu op
kamers.’

Progressie

Aan de ogen van het grote publiek
onttrokken, heeft Fokkenrood de
afgelopen jaren ‘veel progressie
gemaakt’, zo zegt hij zelf. Het houdt
hem op het spoor zoals hij zich dat
in februari 2019 in deze krant had
bedacht. ‘Mijn grote doelen zijn
om mee te mogen doen met het
EK en WK. Op langere termijn hoop
ik de Olympische Spelen te halen.
Voor dit jaar is ook mijn doel om
Nederlands kampioen op de baan te
worden en dat ik mee mag doen aan
het EK U20.’ De niet onlogische kop
boven het artikel van destijds: ‘Jesse
Fokkenrood legt de lat hoog’.
Zijn eerste internationale toernooi
heeft de voormalige atleet van het
Utrechtse U-Track al te pakken.
Op 17 juli finishte hij als tiende

op de 3000m (outdoor tijdens
het EK U20 in Talinn (Estland).
En mogelijk ligt er een tweede
Europees kampioenschap in het
verschiet. Fokkenrood: ‘Begin
december loop ik op de cross een
kwalificatiemoment voor het EK
veldlopen in Dublin. De eerste
drie lopers komen in aanmerking
voor een ticket naar Ierland. Niet
alleen de klassering (de eerste drie)
bepaalt wie er wordt uitgezonden.
Uiteindelijk is het laatste woord aan
de bond en de hoofdcoach wie er
worden uitgezonden.’

Ambitie

Wie de persoonlijke prestaties van
Fokkenrood – inmiddels lid bij het
Brabantse Scorpio waar hij traint
onder Herman Vrijhof – bekijkt,
ziet dat hij nog steeds progressie
maakt. Hij wordt steeds sneller.
‘Als ik die lijn weet door te trekken
en elk jaar 3 of 3,5 seconde sneller
wordt, kom ik vanzelf dichter bij
mijn doel. Meedoen aan de Spelen
van Parijs (2024) of Los Angeles
(2028) zou mooi zijn.’ En dan, wat
bedachtzamer maar ook realistisch:
‘Maar het kan ook dat het geen van
beiden wordt.’
Nederlands kampioen werd hij ook
al. Op 28 november verdedigt hij die
titel op de 1500 meter. ‘Ik ben twee
jaar achter elkaar eerste geworden,

maar de competitie is groot. Er zijn
de laatste jaren een paar goede
atleten bijgekomen. En ik heb de
afgelopen zomer te kampen gehad
met een bovenbeenblessure die
me zeven weken aan de kant heeft
gehouden. Helemaal stilgezeten
heb ik overigens niet. Met fietsen
heb ik kunnen werken aan mijn
uithoudingsvermogen, daarnaast
heb ik op kracht en inhoud kunnen
trainen.’

Inspiratie

De uitspraken, gedaan in februari
2019 in deze krant, zijn dus
geen grootspraak gebleven.
Althans voor nu. Zijn verblijf op
Papendal ziet Fokkenrood als een
langetermijnproces en hoopt elk jaar
seconden van zijn tijden te kunnen
afknabbelen. Dat neemt niet weg
dat hij wel eens met een schuine blik
gekeken heeft naar de prestaties van
Femke Bol, de Amersfoortse atlete
die in twee jaar tijd als een komeet
omhoog schoot. ‘Fantastisch
hoe ze dat heeft gedaan en zo’n
ontwikkeling zou ik natuurlijk voor
mezelf ook wel hebben gewild.
Het is ongelofelijk wat ze heeft
gepresteerd met een bronzen
medaille op de Spelen in Tokio. Ze is
een grote inspiratie voor me.’
Fokkenrood staat aan de vooravond
van een nieuw crossseizoen, na bijna

twee jaar stilstand op die discipline.
‘De coronapandemie heeft iedereen
geraakt, ook de cros. Alles lag eruit,
maar daar moet je ook een voordeel
uit zien te halen. Zo heb ik een lange
periode heel veel kunnen trainen,
soms wel 120 kilometer per week.
Maar het meest heb ik nog het
publiek gemist. Dat vond ik nog het
aller moeilijkste, zo sfeerloos. Alsof
je een trainingswedstrijdje loopt.
Ik ga er juist goed op als ik word
aangemoedigd.’

Tevreden

Met een goed crossseizoen hoop
Fokkenrood de basis te leggen voor
een mooi baanseizoen, dat in mei
2022 begint. ‘Ik zal daardoor wat
minder indoor lopen. In de cross
hoop ik de basis te leggen voor
een goed baanseizoen. Het is de
bedoeling dat ik me volgend jaar
zomer vooral ga richten op de 5.000
meter.’
Zijn ambities zijn, al met al, al
die jaren onveranderd gebleven.
Fokkenrood ontwikkelt zich naar
wens en is tevreden op de plek waar
hij nu is. ‘Dat ik op Papendal train,
heb ik niet zien aankomen. Ik heb wel
eens tegen mijn ouders gezegd dat als
die kans zich zou aandienen, ik zou
gaan. Dat is gebeurd. Ik train nu in
Arnhem met professionals, geweldig.
Ik mag verreweg tevreden zijn.’
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Zelf een voetbalclub oprichten: wie wil dat niet?
‘Bij Faja Lobi, op het dak van
woonwarenhuis Ikea, hier 500 meter
verderop. We moeten daar naartoe
uitwijken omdat op woensdagavond
Footy het veld in bezit heeft. We
hebben een trainer (onbezoldigd),
elk team heeft een leider en eenmaal
per maand geeft Ger Scholtens
(vader van Daan) – in de Utrechtse
regio onder meer bekend vanwege
zijn handbalverleden als speler en
internationaal scheidsrechter –
looptraining.’

Puck Pieterse verovert op EK veldrijden zilver, brons voor Nienke Vinke

Gouden cross Lars van der Haar

Leden

Hyenas FC-bestuursleden Daan Scholtens (links) en Timo Ballemans: ‘Elk lid is even belangrijk.’
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Een voetbalclub
oprichten zonder standaardelftal.
Je moet maar durven. Maar dat is
precies waar vijf vrienden vorig jaar
aan begonnen. En zie, sinds begin
van dit seizoen neemt Hyenas FC
deel aan de competitie met een
tweede, derde en vierde elftal. De
speeldag is zaterdag onder de vlag
van KNVB, op het kunstgrasveld van
het niet meer bestaande Utrechtse
vv Hoograven.
Twee van de initiatiefnemers
zijn Timo Ballemans en Daan
Scholtens. Ze speelden beiden bij
een ‘reguliere’ vereniging, maar
voelden zich daar niet meer op hun
plaats. In de avonduren speelde het
kwintet al zo’n vier, vijf jaar Footy,
een snel groeiende alternatieve
voetbalcompetitie, geïnitieerd door

ADVERTEREN

de gelijknamige organisatie, die van
maandag tot en met vrijdag wordt
afgewerkt. Vooral bedrijventeams
en vriendenploegen spelen
van 18.30–21.30 uur een eigen
competitie. ‘Zes tegen zes, slidings
zijn verboden en intrappen in plaats
van ingooien. Schouderduwen zijn
wel toegestaan’, zeggen Ballemans
en Scholtens. ‘Het is een mix van
zaal – en veldvoetbal. Het voordeel
is dat je nooit een uitwedstrijd
speelt; de duels op een klein veld
duren 2 x 25 minuten. Daarna heb je
alle tijd om met elkaar een biertje te
drinken en te socialisen.’

Bestaansrecht

Desondanks begon het toch
kriebelen bij de vrienden. Het
traditionele 11 v 11 werd gemist. Wat
te doen? Eén van de ideeën was een
eigen vereniging op te richten. ‘Wie
droomt daar niet van?’ De locatie

Colofon

Utrechtse Sportkrant is het enige
onafhankelijke sportmaandblad
en heeft groot Utrecht (stad
Utrecht, Baambrugge,
Oudewater, Vianen, Rhenen)
als verzorgingsgebied. Zowel
in de krant als online zijn
diverse mogelijkheden om te
adverteren.
Voor meer info belt u
naar 030-2932516 of mailt
u naar advertentie@
utrechtsesportkrant.nl.
Daarnaast acquireren Gert Jan
Scholman en Dennis van Luijk
voor de Utrechtse Sportkrant.

HOOFDREDACTIE
Karlijn Bendijk
redactie@utrechtsesportkrant.nl
of 030-2932516
EINDREDACTIE
Hans van Ommeren
Robert Jan van der Horst
MEDEWERKERS
Roberto Cancian, Hans van Echtelt,
Pim van Esschoten, Robert Jan van
der Horst, Gijs Kila, Geert Lommers,
Hans van Ommeren, Ton de Ruiter,
Kees Rutten, Yannick Speetjens,
Hellen van der Maazen, Ted van der
Meer, Willem van der Steeg, Jurgen
van Teeffelen, Bart Weerdenburg
VORMGEVING
Aldo Elfrink, Thomas Elfrink (artdirector)

Foto: Robert Jan van der Horst/Utrechtse Sportkrant.

lag voor de hand: daar waar ze al
Footy speelden. ‘Omdat dit veld
op zaterdag en zondag braak lag.’
Aanvankelijk stond de gemeente
– eigenaar van de velden – niet te
springen, maar ging toch overstag
en er werd een huurovereenkomst
van een jaar getekend. ‘Daarin
moeten we ons bestaansrecht maar
aantonen’, klinkt het zelfverzekerd.
‘We zijn financieel gezond en de
organisatie staat. Daarmee hebben
we ons eerste doel al bereikt.’
De kantine wordt gerund door
Footy – huurder van het complex
dat in Hoograven-Zuid ligt
ingeklemd tussen korfbalclub SKV
en de Driewerf, het onderkomen
van de roeiverenigingen Viking,
Orca en Triton. ‘Footy zorgt
voor de barbezetting op onze
wedstrijddagen, Hyenas FC krijgt
een deel van de omzet. Met de KNVB
hebben we het zo kunnen regelen

ONLINE
online@utrechtsesportkrant.nl
SOCIAL MEDIA MANAGER
Martin Reschad
DRUKKER
Hoekstra Krantendruk B.V. Emmeloord
UITGEVER
Bankabel V.O.F.
Lofoten 9, 3524 EN Utrecht
uitgever@utrechtsesportkrant.nl of
030-2932516.
ABONNEREN
Via utrechtsesportkrant.nl/abonneren
kunt u de krant in uw bus ontvangen
of deze aan iemand cadeau doen.
Voor meer info belt u naar
030-2932516 of mailt u naar
abonnee@utrechtsesportkrant.nl.
BEZORGEN
Bij abonnees wordt de krant op

dat alle drie de teams op dezelfde
zaterdag uit en op dezelfde zaterdag
thuis spelen. Dus we huren het
veld eenmaal per twee weken van
10.30–16.30 uur van de gemeente.’
En dat scheelt in de kosten. Veel
clubs huren een veld voor een heel
seizoen, Hyenas FC niet. Het is één
van de ideeën die Scholtens c.s.
hadden. Een ander is een alternatief
contributiesysteem. Wie ‘full monty’
wil gaan, betaalt 180 euro voor een
seizoen, maar geïnteresseerden
kunnen zich ook voor een half jaar
inschrijven. ‘Het basisbedrag is 40
euro. En dan kost elke wedstrijd
die je speelt 7,50 euro. Sommigen
hebben genoeg aan twee of drie
wedstrijden in een seizoen. Een
basisbedrag ben je nu eenmaal altijd
kwijt, omdat je lid moet zijn van de
KNVB. Dat heeft onder te maken met
je verzekering.’
Getraind wordt er overigens wel.

vrijdag voor 18.30 uur bezorgd. Hebt u
een bezorgklacht? Bel naar
030-2932516 of mail naar bezorging@
utrechtsesportkrant.nl.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Op alle abonnementen, artikelen,
produkten en diensten zijn
onze leveringsvoorwaarden van
toepassing. Deze kunt u nalezen
op utrechtsesportkrant.nl/
leveringsvoorwaarden of opvragen
via 030-2932516.
AUTEURSRECHTEN
Alle auteursrechten en
databankrechten ten aanzien van
de inhoud van deze uitgave worden
uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij de Utrechtse
Sportkrant, c.q. de desbetreffende
makers.

Hyenas FC begon met vijftig leden
aan het seizoen, een aantal dat
snel werd gehaald. Twee teams
zegden bij hun eigen vereniging
op en stapten over, de overige
voetballers kwamen voort uit losse
aanmeldingen. Daarnaast werden
nog eens vijftig familieleden en
bekenden ‘Vriend(in) van Hyenas
FC’, zie het als donateurs of de niet
te vermijden ‘Club van 100’ van
andere sportverenigingen. Met
dit verschil dat bij de Utrechtse
gezelligheidsvereniging 25 euro
moet worden betaald om je
‘Vriend(in)’ te mogen noemen;
de begunstigers mogen dan wel
deelnemen aan alle feesten.
Ballemans en Scholten zien een
stijgende interesse in Hyenas FC,
waar vooral mid en eind twintigers
voetballen en dat geen jeugdteams
heeft. Waar het succes eindigt, is
niet te voorspellen. ‘Misschien dat er
volgend seizoen één of twee elftallen
bij komen. Onze maximale capaciteit
is zes elftallen, dat kan niet anders
als je maar één veld hebt. In januari
willen we als bestuur met een
soort beleidsplan komen voor de
komende drie of vijf jaar. Het is aan
de leden om daarover te beslissen.’
De vijf bestuursleden zorgen ervoor
dat ze alle leden persoonlijk kennen.
Daar begint namelijk de band met
de club mee, weten Daan Scholtens
en Timo Ballemans uit eigen
ervaring. ‘We zijn zelf lid geweest
van een andere club en daar stond
alles in het teken van het eerste elftal
of de jeugd. De rest hing er maar een
beetje bij. Dat is bij Hyenas FC niet
het geval. Elk lid is even belangrijk.’

WET BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS
Utrechtse Sportkrant is onderdeel
van Bankabel V.O.F.. Bankabel V.O.F.
legt informatie die aan ons verstrekt
wordt, zoals uw NAW-gegevens
en mailadres, vast van abonnees,
gebruikers van artikelen, produkten
& diensten en klanten voor onder
andere de uitvoering van de
(abonnements) overeenkomst. Wilt
u weten welke persoonsgegevens
wij van u hebben vastgelegd, wilt u
gegevens (laten) wijzigen of wissen
conform de daarvoor geldende
regelgeving, stuur dan een mail naar
privacy@utrechtsesportkrant.nl.

Lars van der Haar.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Goud, zilver en brons.
De regio Utrecht was met drie
crossers vertegenwoordigd op het
EK veldrijden en alle drie waren ze
succesvol.
Woudenberger Lars van der
Haar werd, na 2015, voor de
tweede maal Europees kampioen
bij de profs, de Amersfoortse
Puck Pieterse veroverde zilver
bij de beloftevrouwen en haar
stadgenote Nienke Vinke bereikte
bij de juniorvrouwen eveneens het
podium.

Foto: Baloise Trek Lions.
Het ongeloof straalde van het
gezicht van Van der Haar nadat hij
alle Belgen een poepie had laten
ruiken. ‘Ik kan het nog niet geloven.
Het is echt bizar’, vertelde hij voor
de camera van de NOS. ‘Deze titel
is veel mooier omdat ik een aantal
jaren niet veel heb kunnen winnen.’
Bovendien moest hij er echt voor
werken op de VAM-berg in Drenthe.
Maar daar is de taaie lichtgewicht
nooit te beroerd voor. Het parcours
dat op de voormalige vuilnisbelt
was uitgezet werd door velen
geprezen en zal in de toekomst
ongetwijfeld vaker het decor zijn van

een internationale titelstrijd. Het
was een zogeheten grasscross, maar
kon door de vele steile hellingen
en afdalingen zeker ook tot een
klimcross bestempeld worden.
De finish was getrokken op de
kasseiklim van tegen de 15 procent.
Alleen Van der Haar kon na de start
samen met de Fransman Joshua
Dubau in het spoor blijven van
een heel peloton Belgen. Vier van
hen sloegen een gaatje, maar de
Nederlander die van het EK een
belangrijk doel had gemaakt,
panikeerde niet. Integendeel, als

enige sloot hij weer aan. Na een
fietswissel raakten hij en Eli Iserbyt
een beetje op achterstand, maar Van
der Haar bleef rustig doortrappen
terwijl de Belgische topfavoriet
stilviel. Quinten Hermans sloeg
een gaatje en alleen Van der Haar
kon op enige afstand volgen. Op de
kasseienklim kwam de explosieve
Nederlander weer langszij en ging
er op zijn beurt vandoor. Even later
kroonde Lars van der Haar zich tot
de koning van de Drentse vuilnisbelt.
Hermans werd tweede, Michel
Vanthourenhout derde.
’Dit gaat Lars vleugels geven,’ sprak
Sven Nys, de teammanager van
Baloise Trek Lions en daarmee slaat
de coryfee van weleer vermoedelijk
de spijker op z’n kop. Weliswaar
waren de op papier sterkere Mathieu
van der Poel, Wout van Aert en Tom
Pidcock afwezig op het EK, maar de
Woudenberger liet zien dat hij nog
helemaal niet afgeschreven mag
worden. Tegen de NOS: ‘Ik ben in de
beste vorm in jaren. Ik voelde me
echt heel erg goed. Dat het parkoers
zo zwaar was en er zo hard werd
gereden, was ook in mijn voordeel.’

Modderstrook

Puck Pieterse was op grond
van haar verrichtingen in de
wereldbekermanches de torenhoge
favoriet bij de beloftevrouwen, zeker
nadat Kata Blanka Vas te kennen
had gegeven bij de elitevrouwen
te willen starten. Met succes, de
Hongaarse pakte zilver achter
Europees kampioene Lucinda Brand.
Na een verprutste start moest de
19-jarige Amersfoortse evenwel
genoegen nemen met zilver. Dat was
nog knap want daarvoor had ze wel
een imponerende inhaalrace nodig.
‘Ze was te gretig geweest,’ zou ze na

WIELERBLOKJE
Marijn van den Berg

De Amerikaanse WorldTour-formatie Education First wordt
de eerste werkgever van Marijn van den Berg als wielerprof.
Het 22-jarige talent uit De Meern reed het afgelopen seizoen
bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, waar zijn oudere
broer Lars al was doorgestroomd tot de hoofdmacht. Marijn
kan terugzien op een ijzersterk seizoen, met bijvoorbeeld
twee ritzeges in de Tour de l’Avenir. ‘Ik ben klaar voor de
WorldTour,’ zegt hij op de website van de Amerikaanse ploeg.
‘Ik ben volwassener geworden, niet alleen in de races maar
ook op het persoonlijke vlak.’ De allrounder beschikt over
een sterk eindschot, vooral wanneer het een lastige finale
betreft. ‘Ik hoop mijn sprint nog wat te kunnen verbeteren.’
Teammanager Jonathan Vaughters gelooft heilig in de kracht
van de nieuwste aanwinst. ‘Want hij kan niet alleen een sprint
winnen in een kopgroep, ook wanneer er een groep van
veertig, vijftig renners overblijft na een middelzware bergdag.
Dat is voor mij veel aantrekkelijker dan een pure sprinter. Er
komen steeds meer zware, heuvelachtige koersen.’

Jan-Willem van Schip
Jan-Willem van Schip blijft langer bij BEAT Cycling,
Veenendaler Martijn Budding daarentegen vertrekt bij

de continentale wielerploeg. Van Schip kan bij BEAT het
wegwielrennen met de baan blijven combineren. Met
ploeggenoot Yoeri Havik werd de 27-jarige Schalkwijker
Europees kampioen op de koppelkoers. Van Schip was op
de Zwitserse piste zo diep gegaan dat hij na afloop niet
meer op zijn benen kon staan. Zelfs na de huldiging moest
hij nog ondersteund worden door teamgenoten. Het
sterke duo is gestrikt voor de Zesdaagse van Rotterdam
die van 7 tot en met 12 december gehouden wordt. Ze zijn
daar een van de favorieten. Havik won vorig jaar de enige
zesdaagse in Nederland met de inmiddels gestopte Wim
Stroetinga.

Lorena Wiebes
Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe voor vrouwen
op haar naam geschreven. De 22-jarige renster uit Mijdrecht
maakte het bekwaam af in een kopgroep van zeven, waarin
haar ploeg DSM sterk vertegenwoordigd was. Het was al weer
de twaalfde overwinning van Wiebes in dit seizoen. In de
finale werd ze perfect gelanceerd door onder meer Floortje
Mackaij. De renster uit Woerden passeerde zelf als vijfde de
meet. Mischa Bredewold uit Hoogland werd zestiende, Kirstie
van Haaften uit De Meern eindigde op plaats dertig.

afloop verklaren tegen de Belgische
zender Sporza. Op de eerste
modderstrook kwam Pieterse, vorig
jaar Europees kampioen, ten val. Ze
ging terug naar de wisselpost voor
een andere fiets en lag al meteen
ruim een halve minuut achter. De
Française Amandine Fouquenet nam
brutaal de leiding maar die werd
snel overgenomen door Shirin van
Anrooij.
Wat naar achteren ging Pieterse
als een beest te keer. De ene na
de andere renster werd door
haar opgepeuzeld en ze kwam
in rap tempo in de buurt van Van
Anrooij. Die voelde de hete adem
van haar landgenote in haar
nek, maar bezweek ditmaal niet
onder de druk. De opmars van
Pieterse, een week eerder met
een tweede plaats ijzersterk in de
wereldbekercross van Overijse,
bleek te veel krachten te hebben
gekost. Ze bleef hangen op een
kleine tien seconden en kon het gat
naar haar rivale niet overbruggen.
Pieterse vertelde eerlijk dat ze niet
wist of de val wat had uitgemaakt.
‘Shirin reed ijzersterk.’ Het brons
was ook voor een Nederlandse,
Fem van Empel.

Vinke

In de schaduw van Puck Pieterse
presteerde nog een Amersfoortse
uitstekend. De 17-jarige Nienke
Vinke gaf bij de junior-vrouwen blijk
van haar potentie en kwam middels
een derde plaats op het podium. Het
goud was voor de ijzersterke Zoë
Backstedt. De Britse is ook op de
weg een wereldtopper en veroverde
dit jaar de regenboogtrui. Het zilver
was voor de Nederlandse Leonie
Bentveld.

Sjoerd Bax
Sjoerd Bax heeft een contract gekregen bij Alpecin-Fenix. De
wielerprof die sinds een aantal maanden in Utrecht woont,
zou in eerste instantie naar Qhubeka NextHash gaan maar
die WorldTour-ploeg zit zonder hoofdsponsor. De 25-jarige
Bax rijdt nu nog voor het continentale team Metec in Tiel.
Hij vestigde in mei de aandacht op zich met twee ritzeges
plus winst in het eindklassement in de Alpes Isère Tour.
Daarmee kwam er een eind aan een periode vol fysiek leed.
Vooral een zware knieblessure dwarsboomde een toekomst
als wielerprof. Bij Alpecin-Fenix is Mathieu van der Poel de
blikvanger.

Kyle Agterberg
Cyclocrosser Kyle Agterberg zet een punt achter zijn
loopbaan. Vorig jaar eindigde de 22-jarige Maartensdijker nog
als vierde op het EK voor beloften in Rosmalen maar hij is het
plezier in het fietsen kwijtgeraakt. ‘Ik heb er veel over gepraat
met mijn trainer en mijn ouders en ben uiteindelijk tot deze
beslissing gekomen,’ zegt hij op Instagram. ‘Ik ga nu een
nieuwe periode in mijn leven in waar ik heel veel zin in heb en
waar ik erg naar uitkijk.’
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Overheerlijke asperges,
kersen, aardbeien en overig
seizoensfruit!

De regionale voetballiefhebbers, de romantici zo u wilt, kunnen dit seizoen hun hart ophalen. Kijk naar de indeling van de vierde klasse I West 1 zaterdag. Liefst zes streekgenoten
uit het Kromme Rijngebied treffen elkaar in de voetbaljaargang 2021-2022: ’t Goy (Houten), Aurora (Werkhoven), Schalkwijk, Bunnik ‘73, SVF (Cothen) en Odijk. Op onze website
doet journalist Hans van Echtelt telkens aan het begin van de week verslag van zijn belevenissen op en rond de velden bij de clubs uit de Kromme Rijnstreek die in een derby tegen
elkaar uitkomen. Bijna elke week staat er namelijk wel een dergelijke ontmoeting op het programma. De Utrechtse Sportkrant, die samen optrekt met Aurora, houdt vervolgens
wekelijks bij wat de ranglijst van de derby’s (dus niet de reguliere stand in de competitie) is na elke speelronde. Het wordt een competitie in een competitie dus. Tevens krijgt u van
ons het programma voor de komende week in de vierde klasse I zaterdag. In onze papieren krant halen we nog eens de krenten uit de pap. Deze keer zijn we op bezoek bij Aurora
uit Werkhoven en blikken we vooruit naar de derby tussen deze club en de Schalkwijkers op 20 november. Zie daarvoor ook pagina 13.

Wim Oskam Fruit
Werkhovenseweg 19A
3985 MG Werkhoven (Utrecht).
Tel: 06 - 57 86 81 80
E-mail: info@wimoskamfruit.nl
Web: www.wimoskamfruit.nl

Langs de lijn met voorzitter Wijbe Douma
de Kromme Rijn-Cup en dat moet
deze middag dus gebeuren. Deze
onderlinge competitie is al eerder
omarmd door de Werkhovense club
en gaat nu hand in hand met de
Utrechtse Sportkrant dit seizoen een
vervolg krijgen. Met als afsluiting de
bekeruitreiking in het clubhome van
Aurora, wanneer ook het 90-jarig
van jubileum van Aurora zijn beslag
krijgt.

BETAALBAAR
ONDERHOUD

EN APK VOOR ALLE MERKEN!
VERKOOP
nieuwe auto’s
en occasions

BEDIEND TANKEN
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
za 08.00 - 12.00 uur

HERENSTRAAT 68
3985RW WERKHOVEN

ZELF TANKEN 24/7

0343-552336

M. Middelkoop Montage | MaxiSol

Singel 43 • 3984 NV Odijk
T (030) 656 19 38
www.onwezenodijk.nl

voor al uw klussen in, onder, rondom en óp uw huis
www.maxisol.nl
06-10 227 601
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Naamgever van de Hans van Echtelt Cup (links) praat tijdens een van de vele
derby’s met Aurora-voorzitter Wijbe Douma (tweede van links).
Foto: Peter Beemer.
Door Hans van Echtelt
WERKHOVEN - Het is een
zonovergoten zaterdagmiddag
wanneer Aurora de streekderby
tegen. Buurman Bunnik moet
spelen. Op deze 16e oktober heb ik
een afspraak met de voorzitter van
de jubilerende vereniging, Wijbe
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Voor onze winterbeurt-aktie: Check onze website!!

Van Veldhuysen Groentechniek bv
Tuin- en Parkmachines

Velperengh 14
3941 BZ Doorn
tel: 0343 412094

administratie@vanveldhuysen.nl

www.vanveldhuysen.nl

Wijbe heeft een mooie anekdote in
petto wanneer zijn voetbalverleden
ter sprake komt. Hij heeft in zijn
jeugd namelijk gespeeld bij de club
VOAB uit Goirle, waar ik nog nooit
van had gehoord. Maar ik word snel
bijgepraat. ‘Martin van Geel is daar
ook begonnen, toch geen onbekende
voetballer’, kreeg ik te horen. Bij
nader inzien komen daar ook Sam
Lammers, Joris Mathijsen en Ton
van der Ven nog vandaan, ook geen
onbekende namen.
Ik kom de naam Wijbe Douma als
voetballer ook tegen in de rubriek
‘Oude Doos’ op de website van
Aurora. Hij poseert daar in 1989 met
bekende veteranen als de kleurrijke
Clemens van Impelen (helaas te
vroeg overleden), Peter van Kooten,
Evert Molenaar, Gerard van der
Wielen, Jan Middelkoop, Gerard
de Ligt en Gerard Veldhuizen, om
maar enkele voormalige vedetten
te noemen. ‘Ja, dat was een goed
stel, vooral de derde helft was erg

in trek,’ herinnert Wijbe zich. ‘Maar
aan gezelligheid heeft het ook
bij andere teams bij Aurora nooit
ontbroken, naast presteren staat
sociale omgangsvormen hoog in ons
aandeel. We zijn een dorpsclub met
veel vrijwilligers die onder het motto
‘Wij zijn Aurora’ veel werk verzetten,
dan met name bij de jeugd.’
De wedstrijd loopt die middag
intussen door, Bunnik maakt voor rust
de 1-0 en Wijbe Douma ziet de bui al
een beetje hangen. ‘We hadden in de
beginfase moeten toeslaan, nu wordt
het wel moeilijk.’ Hij heeft die zaterdag
nog een familieafspraak en moet dus
wat eerder weg. ‘Ik word gelukkig via
tweets van onze clubfotograaf Peter
Beemer van minuut tot minuut op de
hoogte gehouden, dus ik kan het toch
volgen,’ vertelt hij bij het vertrek. Hij
krijgt onderweg te horen dat Aurora
uiteindelijk met 3-1 heeft verloren en
daardoor op die zaterdag nog steeds
puntloos is gebleven in het kader van
de Kromme Rijn-competitie. Maar het
seizoen is nog lang en er volgen nog
heel veel derby’s.

Aurora pakt dan toch eerste punt in Cup-competitie
Van onze redactie
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Douma (71). We zijn beiden met de
e-bike gekomen, uit Werkhoven en
Schalkwijk. Want dat is het voordeel
van de vierde klasse I, je kan alle
streekduels gewoon per fiets
bezoeken. Natuurlijk komt allereerst
de wedstrijd van deze middag ter
sprake, want zijn club Aurora heeft
nog geen punten veroverd voor

Wijbe en ik gaan vlak voor de aftrap
een plaatsje zoeken langs de lijn. ‘Ik
zie dat er een reservespeler bij ons
moet gaat vlaggen, dat zou eigenlijk
niet moeten en daar ga ik deze
week nog werk van maken, Er moet
gewoon een echte grensrechter
komen,’ zo start onze dialoog op
het Bunnikse sportpark aan de
Tolhuislaan. Dan komt het 90-jarige
jubileum van de club ter sprake.
Douma: ‘Door het coronagebeuren
zijn alle feestelijkheden naar een
later tijdstip uitgesteld, volgend
jaar dus. Wij zijn niet de enigen die
daarmee te kampen hebben gehad
en we gaan dat hopelijk grotendeels

inhalen in afwachting van het
verdere verloop van de corona-golf.’

WERKHOVEN - Drie weken na het
bezoek van Hans van Echtelt aan de
Werkhovense velden is het Aurora
gelukt om in de derby tegen ’t Goy
het eerste punt te pakken in de strijd
om de Hans van Echtelt Cup.
Het bleef 0-0 in het Werkhovense
sportpark ‘Hoog Weerdenburg’ in
een spannend duel waarbij beide
keepers hun doel soms met moeite
schoonhielden. Dat betekent dat
Aurora de laatste plaats in het

tussenklassement overdeed aan
Schalkwijk dat ook nog steeds op
een punt staat maar een derby
meer heeft gespeeld dan Aurora.
Bijzonder was dat in Werkhoven een
jonge scheidsrechter van 18 jaar
floot (Boudadar) en dat de thuisclub
in het begin de beste kansen kreeg
(Jeffrey Renzenbrink en Milton van
Dam) en de bezoekers in de slotfase
hadden kunnen toeslaan via spits
Mitchell Goes die twee keer in
kansrijke positie voor doelman Ton
Klaver miste. En zodoende bleef het
doelpuntloos.

Ondanks de 0-0 in Werkhoven bleef
’t Goy na deze speelronde koploper
met tien punten uit 4 derby’s. Odijk
volgt met vijf punten maar heeft nog
twee streekduels te goed. Bunnik heeft
ook vijf punten maar dan uit drie.
SVF volgt, na het 1-1-gelijkspel van
afgelopen zaterdag thuis tegen Bunnik,
daarna met twee punten uit drie
derby’s. In Cothen was de thuisclub
dichtbij de eerste ‘Krommerijn-zege’
via een treffer van Freek Scherpenzeel
maar in de allerlaatste minuut maakte
Bunnik alsnog de gelijkmaker via Joeri
van Zon.

Spelmoment uit de streekderby tussen Aurora en ’t Goy waarin niet werd
gescoord.
Foto: Peter Beemer.

OOIT HAD WERKHOVEN TWEE VOETBALCLUBS
Door Hans van Echtelt
WERKHOVEN - Aurora is niet altijd
de enige club van Werkhoven
geweest. In het dorp was destijds
een sportieve tweedeling, tussen
katholieke en ‘andersdenkende’
voetballers.
Laatstgenoemde groep speelde
bij Beverweertse Boys, op een
achteraf gelegen veldje in de
buurt van de Kromme Rijn. De
Boys speelden principieel op
zaterdag tegen regioclubs als
SVL en Bunnik (zaterdag). Aurora

voetbalde vanaf de beginperiode
altijd op zondag met de senioren.
Voormalig topscorer van de Boyas,
Piet van Os (74) herinnert zich de
fusie van zijn club met Aurora al
te goed. ‘Ook al is het zo’n veertig
jaar geleden, we hadden altijd al
een goede band met die andere
club in Werkhoven omdat onze
jeugd daar al ondergebracht was.
Wij hadden bij de Boys maar twee
seniorenteams en op een bepaald
moment gingen er ook nog eens
spelers weg die van elders moesten
komen. Toen hadden we eigenlijk

snel gevonden: Auroraboys. Zelf ben
ik niet overgestapt, ik ging in Cothen
wonen, vandaar. Maar ik heb goede
herinneringen aan mijn voetbaltijd
aan de Beverweertseweg.’ Niet lang
daarna werd de naam van de club
“Aurora”.

geen bestaansrecht meer. Omdat
we ook de statuten overnamen van
Aurora, was de nieuwe naam ook

Een andere bekende speler van de
Boys was Egbert Molenaar, destijds
doelman van de zaterdagclub. Hij
stapte wel met zijn tweelingbroer
Evert en andere broer Kees over
naar Aurora en genoot daar in
korte tijd reputatie als bekwame

doelman. Hij was als B-junior zo
goed dat Egbert in de Utrechtse
selectie werd gekozen waarin
ook Marco van Basten en Gerald
Vanenburg zaten. Later werd ‘Eggie’
zoals hij veelal werd genoemd
bij Aurora, lid van de technische
commissie en organisator van
talrijke toernooien. Toen voor het
eerst in de historie van Aurora een
trainer werd ontslagen, nam Egbert
die taak tijdelijk over en deed
dat uiterst verdienstelijk. In 2018
werd hij tot ‘Aureaan van het jaar’
uitgeroepen.
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Van onze redactie

PANNENKOEKENHUIS DE WATERSPIEGEL
Eiland van Maurik 8, 4021 GG Maurik
Tel. 0344-691232
info@dewaterspiegel-maurik.nl

gehad als scheidsrechter. Een prettig
mens die positief in het leven staat
en iedereen de aandacht geeft die
hij of zij verdient.’

Zes clubs uit de Kromme Rijnstreek
in één afdeling: de vierde klasse I
van het zaterdagvoetbal: Aurora
(Werkhoven), Bunnik ’73, SVF
(Cothen), ’t Goy (Houten), Schalkwijk
en Odijk. Mooier kan het niet.
Kwamen de verenigingen elkaar in
het verleden op de zondag tegen, nu
is zaterdag de speeldag.

Een mooiere naamgever voor deze
regionale strijd in de fruitstreek
is dus niet denkbaar, vindt ook
Aurora-voorzitter Wijbe Douma.
Het was zijn club die in seizoen
2012/2013 (gewonnen door Aurora)
het initiatief nam voor de Kromme
Rijncup. Twee jaar later, in seizoen
2014/2015, werd deze wederom
gewonnen door Aurora. Het tekent
echter de verhoudingen en de
relaties die de zes clubs met elkaar
hebben dat er nog niet serieus is
nagedacht over een reglement.
Bijvoorbeeld als twee ploegen gelijk
eindigen. ‘Dat lossen we wel op als
het zover is’, aldus Douma.

Het is op verzoek van de voorzitters
van deze verenigingen dat ze in
dezelfde poule zijn ingedeeld.
Een idee dat door de KNVB is
gehonoreerd en zo staat er elke
week wel een derby op het spel.
‘Ik ben blij toe’, geeft preses Henk
van Garderen (’t Goy) toe. ‘Lokale
ontmoetingen zijn natuurlijk vele
malen leuker dan een uitwedstrijd
in Amsterdam of Almere.’ Wat de
persoon Hans van Echtelt betreft?
‘We hebben hem hier wel eens

0900-STUKADOORS
Veilingweg 36
3981 PC Bunnik

Aurora pakt de meeste punten buitenshuis

030-6563057

PANNENKOEK TO GO
Kom de lekkerste pannenkoeken afhalen bij één van onze
pannenkoekenhuizen.
Kijk op: pannenkoekenhuizen.com/afhalen/

wordt de Kromme Rijncup de Hans
van Echtelt Cup, vernoemd naar
de voormalige sportjournalist
die zijn sporen in de regionale
verslaggeving, als voetballer en

scheidsrechter heeft verdiend. De
Utrechtse Sportkrant en Aurora
(onder meer via de eigen website)
trekken hierin dit seizoen samen op.

UTRECHT – Helemaal nieuw is het
idee niet, maar de naamgeving is
dat wel. Met ingang van dit seizoen

info@vandekantbunnik.nl

PANNENKOEKENHUIS
DE WATERSPIEGEL

Voorspel voortaan het resultaat van de derby’s om de Hans van Echtelt Cup

We zoeken iemand die handig is, met gevoel voor
techniek. Je gaat aan de slag in de werkplaats waar je
ASS-stoelen monteert en demonteert en de stoel afpast
met de klant. Daarnaast bestaan de werkzaamheden
uit het construeren van nieuwe montageconsoles,
licht constructiewerk en beheer van het magazijn.
Kortom, een afwisselende technische functie waarin je
ook contact hebt met de klant. Affiniteit met auto’s is
wenselijk.

Bij ASS Autostoelen zijn wij op zoek naar een

TECHNISCH
MEDEWERKER
Wij zoeken:
• Iemand met MBO-denkniveau
of soortgelijk
• In bezit van een rijbewijs B
• Goede beheersing van de
Nederlandse taal
• Handigheid in auto-elektronica
is een pré
• Eenvoudige technische tekeningen
kunnen maken is een pré

We bieden:
• Een afwisselende baan in een
enthousiast team
• Vaste aanstelling (32 – 40 uur) bij
gebleken geschiktheid
• Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Salaris in overeenstemming met
opleiding en ervaring
• Interne opleiding

Heb je nog vragen?
Bel dan met Erik Rijs of Pieter Wildeman op nummer 030-6351185. Ben je geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag je CV op info@assautostoelen.nl

ASS Autostoelen in Houten is toonaangevend fabrikant van op maat gemaakte autostoelen en
importeur van gerenommeerde merken industriestoelen. In samenwerking met een groot aantal
dealers in Nederland, België, Duitsland en Scandinavië voorziet ASS in de behoefte van autorijden
zonder rugklachten.
ASS AUTOSTOELEN B.V.
Bergveste 22 | 3992 DE Houten
T 030 - 6351185

assautostoelen.nl

Door Hans van Echtelt
WERKHOVEN - Op 20 november
staat de derby tussen Schalkwijk
en Aurora op het rooster en tot
nu toe heeft de Werkhovense
ploeg met uitoverwinningen in
Amerongen (DVSA) en Veenendaal
(SVP) het best gepresteerd. Het
leverde geen bonuspunten op
voor de Krommerijn Cup maar in
de reguliere competitie is de ploeg
tot de middenmoot genaderd. Dat
geldt niet voor de tegenstander
in Schalkwijk want de ploeg van

trainer Marco Tangelder (48) staat
onderaan.
Het laatste duel tegen DEV werd
kansloos met 5-0 verloren maar juist
tegen Aurora hoopt aanvoerder Rik
van de Ven de eerste zege van het
seizoen te kunnen binnenslepen.
‘In Doorn moesten we op
kunstgras spelen en dat ligt ons al
helemaal niet. Bovendien was die
tegenstander twee maatjes te groot
en daardoor liepen we vanaf het
begin achter de feiten aan. Maar
tegen Aurora zie ik meer kansen,

ook al hebben ze buiten Werkhoven
een stuk beter gepresteerd dan
thuis, maar DVSA en SVP zijn ook
niet de sterkste ploegen uit onze
afdeling.’ Het laatste duel tussen
beide streekploegen in Schalkwijk
was in 2019 en werd nog op zondag
gespeeld. Ook toen won Aurora,
het werd 2-3.’ Dus volgende Rik
(33) wordt het hoog tijd om die
traditie van nederlagen nu eens te
doorbreken. ‘ Ze spelen hetzelfde
speltype als ’t Goy, maar daar heb
we onlangs ook winstkansen tegen
gehad.’

De volgende afspraken wilde hij
alvast wel maken: de beker, die door
deze krant ter beschikking wordt
gesteld, wordt op de dag van de
laatste competitieronde uitgereikt

bij Aurora door Hans van Echtelt. Bij
gelijk eindigen beslist het doelsaldo.
‘Voor de rest komt u samen met
Hans van Echtelt maar eens een
kopje koffie bij ons drinken om de
zaak door te nemen.’
En wat vindt Hans van Echtelt?
‘Ik heb al veel warme reacties
gehad; het idee is enthousiast
omarmd.’ Nieuw is dat u voortaan
uw voorspellingen op onze website
kunt doorgeven. Schat u de
krachtverhoudingen in de Kromme
Rijnstreek juist in? Laat het ons
weten via het ‘totoformulier’.

RESTEREND PROGRAMMA
2021 VOOR DE HANS VAN
ECHELT CUP
20-nov		Schalkwijk-Aurora
27-nov		SVF-Schalkwijk
11-dec		’t Goy-Odijk

Het eerste Aurora elftal van seizoen 2021/2022.

Foto: vv Aurora.

Persoonlijke herinneringen uit het archief van Aurora
Door Hans van Echtelt
WERKHOVEN - Toen ik vorige maand
begon te bladeren in het archief
van de voetbalvereniging Aurora,
kwamen bij mij tal van dierbare en
vaak ook persoonlijke herinneringen
naar boven. Meteen bij de eerste
regels van de historische terugblik
stuitte ik op de namen van mijn
beide Werkhovense ooms Joop en
Toon van Echtelt. Ze zijn hierin als
volgt geciteerd over die beginperiode
van de club: ‘In het begin van de
jaren twintig werden al onderlinge
wedstrijden georganiseerd, tegen
andere dorpen zoals Cothen
en Driebergen. Die ploegen
waren meestal samengesteld uit
boerenknechten uit de buurt en het
waren dus eenvoudige dorpelingen
die geregeld onderling tegen elkaar
speelden. Het ging er vaak zo ruig
aan toe dat het vaak meer op rugby
leek.’
Er staat bij deze tekst een vergeelde
zwartwit foto uit 1932 afgedrukt
van een aantal stoere Werkhovense
mannetjesputters, onder wie Ome

Toon die hierboven aan het woord
was. Hier komen hun namen van de
mensen op die foto: Staand van links
naar rechts: Giel Strik (met vlag) ,
Anton van Impelen, Hans Fraza, Ko
Sontrop, Han Balk, Jo Stijvers, Kees
Beemer, Toon van Echtelt, Hein
Kooyman, Jan van Impelen,
Liggend op de voorgrond: Rudolf
Bourgogne, doelman Hannes van
Ree (met pet) en Joop Cornelissen.

Shirtsponsor

Wat maakt uit het begin van de
vorige eeuw die foto zo authentiek?
Natuurlijk de stoere uitrusting van
de mannen, en vooral de ultra lange
broeken. Zo is het qua voetbal
allemaal begonnen in Werkhoven.
En ik maak nu een grote stap in de
tijd, naar het begin van het seizoen
’83-’84. Weer zie ik een zwartwit foto
van een team, maar dan met een
wat meer eigentijdse uitrusting. Voor
mij eigenlijk weer een ‘familiefoto’
want ik zie geheel rechts mijn
peetoom Joop van Echtelt trots
poseren, met oudste zoon Theo. Mijn
oom mag zelfs de aftrap doen voor
de thuiswedstrijd tegen Austerlitz,

het bracht geen geluk want er werd
met 0-1 verloren.
De aanleiding van de foto is het feit
dat voor het eerst in het bestaan van
Aurora shirtreclame prijkt op de kledij
van het eerste elftal. Met uiteraard de
naam: Van Echtelt. Ik zie naast mijn
oom Joop nog voormalig klasgenoot
Corrie Maatman, de vrouw van
sponsor Theo. En verder tal van
bekende sportieve namen zoals
trainer Jan van Hout en uiteraard
voormalig voorzitter Jo Peterse. Ook
neef Cor is in de formatie te vinden
zodat duidelijk mag zijn hoeveel
nostalgische waarde de teamfoto
voor mij heeft. Zeker omdat mijn
beide ooms uit Werkhoven, trouwe
Aurora-supporters, er al zo lang niet
meer zijn.
Een derde foto met persoonlijke
herinneringen is gemaakt op 30 mei
2005, op die dag werd in het kader
van het 75-jarig bestaan van de
Werkhovense club een erewedstrijd
gespeeld tussen Oud-Aurora en
Oud-Feyenoord. De Rotterdamse
formatie bevatte bekende namen

als John Metgod, Henk Fraser (nu
trainer Sparta en assistent van Louis
van Gaal bij Oranje), Regi Blinker,
Ben Wijnstekers. Andre Hoekstra,
Joop van Dale (van het brilletje) en
Peter Houtman. Bekende namen
maar de ‘veteranen’ van Aurora
bleken niet erg onder de indruk,
blijkens de eervolle uitslag: 5-4
voor Feyenoord. Ik was uitgenodigd
om die wedstrijd te fluiten, een

van mijn arbitrale hoogtepunten
naast het vriendschappelijke duel
FAK-Feyenoord, toen die club onder
leiding van Wim van Hanegem juist
landskampioen was geworden.
Ik herinner me nog vaak dat Rob
Veldhuizen in 2005 een van mijn
assistenten langs de lijn en dat
Huub van de Poel een van de
doelpuntenmakers. Die andere
goalgetters ben ik helaas vergeten.

Eerste elftal circa 1932. Staande v.l.n.r. Giel Strik Jzn., Anton van Impelen, Hans
Fraza,Ko Sontrop, Han Balk Jo Stijvers, Kees Beemer, Toon van Echteld, Hein
Kooynan, Jan van Impelen. Voorgrond v.l.n.r. Rudolf Bourgogne, Hannes van
Ree, Joop Cornelissen.
Foto: vv Aurora.

Voor gezonde en smakelijke specialiteiten
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WINE CHILL

Balkan Grill Boro

Geen geknoei met water.

Specialiteiten grillrestaurant Boro Utrecht staat voor een ruime variatie aan vleesgerechten,
visgerechten en vegetarische gerechten. Met de grill onderscheiden wij ons door het presenteren van smakelijke gezonde vetarme vleesgerechten en visgerechten waar we een verrassend
Oost-Europees tintje aan toevoegen. Er is volop keuze uit kleine en grote gerechten. Met onze
geïmporteerde lokale wijnen en aperitieven wordt uw diner bij Boro een bijzondere ervaring.
Ons authentieke specialiteiten grillrestaurant beschikt over een uitgebreid terras en ruime
werfkelder aan de historische werf Oudegracht 63. Aan het relaxte deel van de Oudegracht op
nog geen 100 meter van het toeristische deel waar inwoners van Utrecht elkaar ontmoeten om
te dineren. Een historische plek om smakelijk te chillen.
Restaurant Boro:
Oudegracht 63 aan de werf
3511 AD Utrecht

Tel: 030 - 231 69 40
Email: info@boro.nl
We are open every day from 5 pm

Geen ijsblokjes nodig.

De fles blijft droog en het etiket zichtbaar.
Neemt weinig opbergruimte in beslag.
Laat de fles optafel staan zonder dat de smaak wordt
aangetast.
SEBASTIAAN
Wijnimport

Omspoelen onder de kraan en keer op keer te
gebruiken.

Verhuur, verkoop en beheer van woningen

Wij zijn Ekovers. Een natuurvoedingswinkel met passie voor een bewuste
en gezonde leefstijl, en daarbij hoort
voornamelijk Biologische voeding,
seizoensgebonden aanbod aan verse
producten en aandacht voor de klant.

en appartementen in de regio Utrecht

no cure no pay
gratis oriënterend gesprek

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247

Openingstijden

3522HS Utrecht

030 6055 655

Adres
Hondsrug 34
3524BP Utrecht
Nederland

utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS

Contact
030 737 0827

Heb jij gouden handjes?
Wij zoeken de kampioenen van de bouwwereld

n

Trainingskompas
Van links naar rechts: hoofdtrainster Lisette Bakker, Bente en Skip.
Foto: Roberto Cancian/Utrechtse Sportkrant.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Bij hockeyclub Kampong
in Utrecht vinden ze dat iedereen
moet kunnen hockeyen, vandaar
dat het devies bij ParaHockey luidt;
‘Gewoon wat gewoon kan en speciaal
wat speciaal moet’. ‘ParaHockey is
voor iedereen die niet bij regulier
hockey mee kan doen en niet rolstoel
gebonden is’, geeft coördinator
Bettien Streng aan. ‘Ouders zijn soms
verbaasd wat hun kinderen kunnen.’
Al bijna vijftien is Bettien Streng
betrokken bij het ParaHockey. ‘Het is
ingebed bij Kampong. Wij krijgen alle
faciliteiten die nodig zijn. In de tijd
dat er strenge maatregelen golden
in verband met Covid-19 en we met
minder mensen tegelijkertijd op het
veld konden trainen, kwam er een veld
bij voor ons’, geeft ze aan. Dat is ook
nodig aangezien er met een kwetsbare
doelgroep wordt gewerkt.
‘Veel van de 18-plussers mochten
een tijd niet komen trainen omdat
zij in gezinsvervangende tehuizen
wonen en daar niet weg mochten
om bijvoorbeeld naar een training te
gaan.’ Bij Kampong zijn ze dan ook blij
dat er weer gesport kan worden en
vooral dat de glimlach weer te zien is
op de gezichten. ‘Ze vinden het zo leuk
allemaal. Het heeft ook geen leden
gekost, iedereen wil dolgraag komen
hockeyen. Ondanks dat er geen
mensen zijn weggegaan, merkte je wel

dat de sporters die even niet mochten
komen een slechtere conditie hadden
gekregen.’ Op de woensdag en
zaterdag is er hard gewerkt om de
conditie weer terug te brengen.
Bij Kampong spelen momenteel
ongeveer vijftig leden ParaHockey.
‘Wij hebben een G1, G2, G3 en een LGteam. Dat laatste team speelt in een
landelijke competitie.

Vriendschap

Wanneer Bettien Streng wordt
gevraagd wat het ParaHockey zo
bijzonder maakt, dan hoeft ze niet
lang na te denken. ‘Het is leuk om de
spelers zo blij te zien, onder meer als
gevolg van de vriendschappen die
ontstaan. De ouders, die onderling
ook met elkaar spreken en bevriend
raken, zien dat ook. De kracht van het
ParaHockey is zo groot.’ Per speler
wordt er gekeken wat er mogelijk is
en hoe deze speler uitgedaagd kan
worden. ‘Voor sommige spelers is het
heel fijn om elke week buiten met
vrienden te kunnen bewegen, anderen
zijn competitiever en willen naast de
gezelligheid ook nieuwe dingen leren
en beter worden’, legt de coördinator
uit.
De trainingen zijn er wekelijks op
zaterdagochtend van 10.15 tot 11.15
uur en/of woensdagmiddag van
17.00 tot 18.00 uur en van 18.15 tot
19.15 uur. ‘Op zaterdagochtend traint
iedereen met zijn eigen team en op

n

schilders

Energie

Lisette Bakker is sinds 2018 actief
als hoofdtrainster bij Kampong
ParaHockey. ‘Een dankbare functie.
We werken met zo’n leuke doelgroep,
zeker in combinatie met de sport’,
geeft de 34-jarige Lisette aan. Zelf is ze
al vanaf haar zesde jaar te vinden op
het hockeyveld. ‘Ik ben begonnen bij
de Schoonhovense Mixed Hockeyclub
maar heb ook in Apeldoorn
gehockeyd. Ik heb een zusje met
een beperking, zodoende wist ik al
vroeg wat erbij komt kijken wanneer
je met de doelgroep werkt.’ Naast
haar bezigheden bij Kampong is ze
werkzaam als Coördinator Aangepast
Sporten. ‘Sport is het middel om de
kinderen van alles bij te brengen. De
sociale contacten zijn zo puur. Hoe
moe je ook bent na je werkdag, na
de training ga je met energie en een
gelukkig gevoel weer naar huis. Het
is zo leuk om de spelers zo vrolijk te
zien.’

Skip

Voor bijna iedere training komt de
32-jarige Skip op de fiets vanuit zijn
woonplaats Amersfoort naar Utrecht.
Toch al gauw een ritje van ruim 20
kilometer. ‘Een uurtje doe ik daar
over’, geeft hij aan. Hij begon negen
jaar geleden met hockey. ‘Ik ben laat
begonnen. Daarvoor was ik aan het
skiën en voetballen. Door het hockey
bij Kampong, waar ik nu anderhalf jaar
ben, word ik sportief meer uitgedaagd
dan hiervoor bij mijn club in Weesp.
Hier zijn veel spelers die beter zijn
dan ik, zo word ik zelf ook beter.
Het is leerzaam’, geeft Skip aan die
linkszijdig spasme heeft aan zijn been
en arm. Hij vindt het maar wat leuk bij
Kampong. Lisette is een hele goede
trainer en Bettien werkt zich echt uit
de naad hier. Die regelt alles voor ons.’
Wanneer Skip niet op het hockeyveld

te vinden is, dan geeft hij Italiaanse les
of vertaalt hij waar het nodig is.
De bijna 14-jarige Bente gaat op
woensdagavond net het trainingsveld
af wanneer Skip aan de training
begint. ‘Toen ik begon, zat ik in de
Sport – en Spelgroep en een paar jaar
in G3. Ik ben best wel goed in hockey.
Het liefst sta ik voorin, dan kan ik veel
scoren. Keepen zou ik ook wel eens
willen doen.’ Wat ze vooral belangrijk
vindt, is dat ze het naar haar zin heeft.
‘Ik heb hier vriendinnen gemaakt en
Bettien is superlief voor ons.’ Met een
glimlach loopt ze dan nog even naar
haar vriendinnen om gedag te zeggen.

Competitie

De KNHB heeft een aparte ParaHockey
competitie. Er wordt gespeeld
volgens de reguliere zestal en
achttal-competitie met kleine poules
waardoor er minder wedstrijden zijn
dan bij regulier hockey.
De regels bij ParaHockey zijn echter
vrijwel hetzelfde, wel zijn een aantal
spelregels enigszins aangepast om
de spelvreugde en de veiligheid te
vergroten. ‘Zo is er bijvoorbeeld een
Sport en Spel groep voor kinderen
vanaf ongeveer 6 jaar die nog geen
competitie spelen. Op deze manier
kunnen ze op een laagdrempelige
manier kennis maken met de
beginselen en basistechnieken
van hockey.’ Door het doen van de
spelletjes kunnen de kinderen zich
breed motorisch ontwikkelen.
Kunnen geïnteresseerde sporters nog
aanhaken bij Kampong? ‘Jazeker.
Zonder enige verplichting kunnen
zij driemaal op proef meetrainen.
Een hockeystick is aanwezig, wel
moeten ze zelf voor sportkleding,
sportschoenen en scheenbeschermers
zorgen. Na deze trainingen zullen
de trainers, in samenspraak met de
ouders, in alle eerlijkheid bekijken of
lid worden verstandig, haalbaar en
leuk is.’ Het hockeyseizoen loopt van
september tot juli.
parahockey@kamponghockey.nl
06-12823307

Voordrachten Sportprijs Utrecht 2021 geopend
Utrecht 2021. Op 16 februari 2022
staan de schijnwerpers op de
bijzondere prestaties van Utrechtse
sporters, coaches, vrijwilligers
én is aandacht voor succesvolle
sportaanbieders en –initiatieven
uit 2021. Na de online editie van
vorig jaar kan dit feestje weer fysiek
plaatsvinden in de Jaarbeurs.

Jouw handen zijn goud waard, écht!
Rutges Vernieuwt waardeert dat en is op zoek naar handige
timmermannen, voormannen en schilders om ons groeiende
bedrijf samen verder uit te bouwen.

Bel of app naar 06 304 692 80
rutges.nl/vacatures
ADV Rutges_Forza Utrecht A4.indd 1

Structuur, regelmaat en ritme zijn
belangrijk voor de sporters bij
het ParaHockey. ‘De trainingen
kennen een duidelijke structuur. De
afspraak is dat iedereen minimaal
tien minuten voor aanvang
aanwezig is, een moment waarop
bijzonderheden kunnen worden
doorgegeven. Van iedere sporter
is er ook een Trainingskompas
voorhanden waarop, indien relevant,
motorische beperkingen (bijvoorbeeld
spierzwakte), medische gegevens
(bijvoorbeeld suikerziekte) en
bijzonderheden ten aanzien van
communicatie (zoals verminderd
gehoor, stotteren, slecht praten) staan
vermeld, zodat hiermee rekening kan
worden gehouden’, legt Bettien Streng
uit. Tijdens de trainingen wordt aan
alle spelers individuele aandacht
gegeven zodat iedereen op zijn of haar
niveau wordt uitgedaagd.
Zelf begon Bettien Streng, die voordat
ze met pensioen ging als coördinator
in een Medisch Kleuter Dagverblijf
werkte, met hockey bij Victoria in
Rotterdam. Nadat ze voor haar studie
Pedagogiek naar Utrecht vertrok,
kwam ze bij Kampong binnen. Later
speelde ze ook nog bij Phoenix in
haar woonplaats Bunnik en nu is ze
dus weer veelvuldig te vinden op de
Laan van Maarschalkerweerd. ‘Het is
genieten met de doelgroep, ze vinden
het zo leuk. Mooi ook dat er echt
vriendschappen ontstaan.’ De klik die
ze heeft met hoofdtrainster Lisette
Bakker is waardevol en belangrijk
voor het ParaHockey bij Kampong.

‘Zij is enthousiast, charismatisch
en organiseert de trainingen op een
fantastische manier. Samen zijn wij
eigenlijk een supercombinatie’, zegt ze
met een bescheiden glimlach.

Weet jij wie er op 16 februari in de schijnwerpers moeten staan?

timmermanne

voormanne

woensdagmiddag worden er twee
trainingsgroepen gemaakt, ingedeeld
op sterkte en leeftijd. De jongste
ParaHockey speler is 6 jaar, de oudste
bij ons is 32 jaar’. Dat de sfeer en het
enthousiasme groot is, blijkt uit het
aantal trainers dat beschikbaar is.
‘De training staat onder deskundige
leiding van vijftien trainers uit zowel
de jeugd als vanuit de senioren. Elk
jaar zijn er bijscholingen voor alle
trainers.’

Drup-vrije schenktuit.

VASTGOED BEMIDDELAAR

Natuurvoedingswinkel in Utrecht

09:00–18:00
09:00–18:00
09:00–18:00
09:00–18:00
09:00–18:00
09:00–17:00
Gesloten

Gewoon wat gewoon kan en speciaal wat speciaal moet

Aanbevolen door sommeliers en wijnschrijvers.

Ekovers

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:
zo:

ParaHockey: ouders zijn soms verbaasd over de mogelijkheden van hun kinderen

Foto: Pjotr Wiese.
Van onze redactie

24-03-21 09:41

UTRECHT - Nadat de wereld
anderhalf jaar lang stil lag door het

coronavirus, is de sportwereld weer
voorzichtig in beweging gekomen.
Dit is een goede reden voor een
feestelijke editie van de Sportprijs

Met het thema ‘Sport Verbindt’
wordt de veerkracht van sport als
community gevierd in nasleep van
de coronacrisis, maar ook de waarde
ervan voor de stad als geheel.
Want sport heeft juist de afgelopen
tijd weer laten zien onmisbaar te
zijn. Het geeft plezier en verbindt,
verbroedert en stimuleert mensen

tot samenwerking. Door deel te
nemen vergroot je je wereld en je
vriendenkring. En dát mag gevierd
worden.
Voor drie categorieën – te weten
sportvrijwilliger, sportaanbieder en
de nieuwe categorie sportcompliment
– kan iedereen zijn/haar favoriet
voordragen. Het sportcompliment
is een aanmoedigingsprijs voor een
Utrechter of een Utrechts initiatief dat
een compliment verdiend vanwege
een bijzondere of unieke bijdrage in
2021 voor de sport, een wijk of de
stad als geheel. De sportvrijwilliger
moet woonachtig zijn in de gemeente
Utrecht of betrokken zijn bij een
Utrechtse sportclub. Voor de

categorie sportaanbieder geldt dat zij
in Utrecht gevestigd moet zijn.
Ook is de zoektocht naar de mooiste
Sportfoto van 2021 weer van start
gegaan. Iedereen die in 2021 een
mooie sportfoto heeft gemaakt kan
deze insturen via
fotowedstrijd@sportutrecht.nl
Voor de andere categorieën
Sporter, Sporttalent, Sportcoach en
Sportploeg wordt gekeken naar de
geleverde prestaties zoals vermeld in
het kampioenenoverzicht.
Tot 29 november kunnen de
favorieten aangemeld worden.
sportprijs-utrecht.nl
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Ook
Al meer dan 20 jaar een begrip
in Driebergen en omstreken.
Vanaf november een nieuwe
vestiging in Nieuwegein.
www.asuadvies.nl
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de Schieter
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sportprijzen, druk- & graveerwerk

altijd prijs met de
grootste collectie in de regio!
Buys Ballotlaan 3 - Soesterberg
Tel: 0346 - 249 794

info@asuadvies.nl

www.deschieter.nl • www.deschieter-sportprijzen.nl

Kyodai, De 1e sushibar in
de Utrechtse Heuvelrug
Wist u dat.. wij pas beginnen met sushi
rollen als u besteld heeft. Zo kunnen wij onze
kwaliteit en versheid voor 99% garanderen.

Vestigingen:

Dagelijks of periodiek
schoonmaakonderhoud

MILON CIRKEL

Binnenhof 4
3971 EE Driebergen-Rijsenburg
0343-703102

Dorpsstraat 229
3925 KC Scherpenzeel
033 3037941

Kijk voor onze afhaal en bezorgtijden op: www.kyodaisushi.nl

Schoonmaakbedrijf Ja - Netjes
Adres: Kamperfoeliestraat 4,
3765 AT Soest
Mob: 06 11 266 571
Tel: 035 888 09 15
www.ja-netjes.nl

Trainer Barry Schep werkt hard aan de ambitie van Dalto om in 2025 kans te maken op deelname aan de Korfbal League finale.

WERK AAN JE GEZONDHEID IN DE HELFT VAN DE TIJD!

Dalto kijkt uit naar zaalseizoen in Korfbal League

MILON CI

MILON
CIRKEL
MILON CIRKEL

CIRKEL
1 MAAND GRATIS WERKMILON
AAN JE GEZONDHEID IN DE HELFT VAN DE TIJD!

VOOR DE EERSTE 25 DEELNEMERS!

Door Roberto Cancian

DRIEBERGEN - Zaterdag 20
november gaat de Korfbal League
van start met twee poules van
ieder zes teams die een volledige
competitie afwerken. Dalto uit
Driebergen zal het in Poule A
moeten opnemen tegen KZ (Koog
aan de Zaan), KCC (Capelle aan den
IJssel), Fortuna (Delft), Blauw-Wit
(Amsterdam) en LDODK (Gorredijk).
‘Een enorme uitdaging. Zeker ook
omdat er dit seizoen drie teams
rechtstreeks degraderen. Nu gaat
het er om’, geeft trainer Barry Schep
aan. Dat het een loodzware opgave
wordt, dat weet Schep maar al te
goed. ‘Het is wel het doel om bij die
bovenste drie te staan na die eerste
tien wedstrijden. Wij moeten er ook
in geloven dat het kan, anders is het
zéker niet haalbaar.’

een reële kans te maken op de finale
in Ahoy’, geeft Schep aan.
De oud-speler van Fortuna uit
Delft kwam twee jaar terug, na
een succesvolle periode als trainer
van Blauw-Wit uit Amsterdam,
naar Dalto met de afspraak om
minimaal drie seizoenen aan de
club verbonden te blijven. ‘Dat was
de eerste insteek. De gesprekken
lopen inmiddels om te verlengen,
die intentie is er zeker’, geeft hij aan.
Hij kijkt uit naar de competitiestart.
Ook is hij blij dat de Yellow Army,
het trouwe supporterslegioen van
Dalto, weer achter de ploeg mag
staan. ‘Ik denk dat er bij de eerste
wedstrijd in Koog aan de Zaan al
200 supporters bij zijn. Dan moeten
wij er gelijk staan, ook voor hen.
Dat zijn ook de wedstrijden waar wij
sowieso de punten moeten pakken
wanneer wij aanspraak willen
maken om bij de beste drie ploegen
in de poule te eindigen.’

WERK AAN JE GEZONDHEID IN DE HELFT VAN DE TIJD!
WERK AAN JE GEZONDHEID
DE HELFT VAN DE TIJD!
1 MAANDIN
GRATIS
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag
09.00-12.30
Woensdag 09.00-12.30
Donderdag 09.00-12.30
Vrijdag
09.00-12.30
Zaterdag
09.00-17.00
Zondag
gesloten

MILON CIRKEL

VOOR
DE EERSTE 25 DEELNEMERS!
13.30-18.00

1 MAAND GRATIS

13.30-18.00

1 MAAND
GRATIS
1 MAAND GRATIS
13.30-18.00
13.30-18.00

WERK AAN JE GEZONDHEID IN DE HELFT VAN DE TIJD!

VOOR
DE EERSTE 25 DEELNEMERS!
VOOR DE
EERSTE
25 DEELNEMERS!

Rijwielhandel Blom Hoogland • Zevenhuizerstraat 101 • 3828 PS Hoogland
Telefoon 033-4331553 • blomhoogland@hotmail.com

VOOR DE EERSTE 25 DEELNEMERS!
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vier van Nederland moet brengen
waarbij het kan meedoen om de
Nederlandse titel. ‘Wij hebben
een goede jeugd. Het is alleen
wel moeilijk om topspelers te
halen, zeker wanneer je onderin
speelt. Veel spelers komen voor de
toekomst en willen investeren. Wij
willen op onze beurt ook investeren
in de toekomst en stappen maken.
Incidenteel kunnen wij stunten, het
doel is dat we voor de lange termijn
steevast bovenin meedraaien’, kijkt
Schep vooruit.

Van Montfort

De gretigheid straalt er ook vanaf
bij de 24-jarige Lotte van Montfort.
Zij begint aan haar derde seizoen
bij Dalto nadat ze overstap maakte
van DSC uit Eindhoven naar
Driebergen. ‘Wij hebben een jonge
en zeer gedreven groep die er vol
enthousiasme en volle bak in wil
gaan. Het is super dat er weer
publiek bij de wedstrijden mag zijn,
daar speel je ook voor. Samen een
feestje bouwen in de zaal, dat leeft
ook echt bij de Yellow Army.’

‘Nu gaat
het er
om’

N

Ahoy

Wanneer de Korfbal League finale
in Ahoy ter sprake komt, verschijnt
er een glinstering in haar ogen.
‘Een kolkend Ahoy met duizenden
supporters, wie wil daar niet
staan als speelster. Ik heb bij het
Nederlands team onder 19 jaar
gespeeld. Bij de gewonnen EK
finale tegen België het Wilhelmus
horen. Op zulke momenten komen
de gedachten over een kolkend
Ahoy steeds meer omhoog.’ Toch
bekijkt ze het graag van wedstrijd
tot wedstrijd. ‘Ik ben niet iemand
die veel verder dan een week
vooruitkijkt. Dat is ook de kracht
van Dalto.’

‘Een kolkend Ahoy
met duizenden
supporters, wie wil
daar niet staan’

Lotte van Montfort, die in het
dagelijks leven werkzaam is als
fysiotherapeut, reist vier keer in
de week van haar woonplaats
Eindhoven naar Driebergen. Ze
heeft het er graag voor over. ‘Als
klein meisje wilde ik ooit op dit
niveau spelen. Ik kom uit een echte
korfbalfamilie en ben op mijn vijfde
jaar begonnen bij DSC. Ik ben ook
opgegroeid bij en rondom het
korfbalveld. Eenmaal in het veld
kan ik me goed vastbijten in een
duel. Incasseren en uitdelen en
er vol voor gaan. Dat halfbakken
gedoe, daar houd ik niet van’, zegt
ze als antwoord op de vraag hoe ze
zichzelf zou omschrijven.

Wat haar eindstation is, dat weet
ze dan ook niet. Wel dat ze er
zaterdag direct wil staan in de eerste
wedstrijd: een uitwedstrijd bij KZ uit
Koog aan de Zaan. ‘Ik wil presteren
en ben niet snel tevreden. Het moet
gewoon iedere wedstrijd goed zijn.
Het wordt met Dalto een pittige
kluif om bij de beste drie ploegen te
eindigen maar het is ook realistisch
dat het kan. Fortuna is de beste
ploeg in onze poule, die hebben er
ook aardig wat spelers bij gehaald.
Wie weet hebben zij tegen ons een
mindere dag en kunnen wij boven
onszelf uitstijgen. Je moet iedere
wedstrijd in gaan om te winnen.’ In
de punt wil Van Montfort dan zorgen
voor de goaltjes, zoals ze het zelf
zegt. ‘Daar ben ik op mijn best.’

MILON CI
De Driebergenaren hebben een
leerzaam jaar achter de rug. ‘Het is
altijd zaak om zelf beter te worden.
Na een goede voorbereiding op dit
seizoen, zijn wij er klaar voor. Voor
ons als Dalto is het cruciaal om in de
Korfbal League te blijven. Volgend
seizoen degradeert er ‘slechts’ één
team, nu dus drie teams rechtsreeks
en de nummer negen speelt ook
nog eens play-down wedstrijden.
Wij moeten er alles aan doen, het
grote doel is namelijk om in 2025

Ontwikkelen

Barry Schep, die in zijn periode
als trainer bij Blauw-Wit twee keer
als tweede en één keer als derde
eindigde in de Korfbal League,
was als speler zeer succesvol
voor Fortuna. Twee keer werd de
51-voudig international Nederlands
kampioen met de ploeg uit Delft
en met de Nederlandse ploeg
werd hij zowel Europees – als
wereldkampioen. Hij wil blijven
groeien met Dalto, daarvoor maakte
hij samen met de technische
commissie een meerjarenplan.
Een plan dat Dalto naar de top

‘Het teambelang
staat voorop’

1 MAAND GRATIS
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wij zullen moeten dealen met
het besluit’, zegt ze met gevoel
voor understatement. Druk om
te presteren voelt ze echter niet.
‘Op het moment dat je nieuw
binnenkomt bij de vereniging, dan
wil je jezelf direct bewijzen en je
‘hachje’ redden in een vreemde
omgeving. Ik heb snel mijn draai
gevonden hier bij Dalto en wil mijn
goaltjes meepikken. Daar sta ik
ook voor en daar ben ik goed in.’
Wanneer de doelpuntenmachine
even stokt, dan is er geen man
overboord, zolang er maar
gewonnen wordt. ‘Als je wint, dan
is het altijd goed. Het teambelang
staat voorop.’

WERK AAN JE GEZONDHEID IN
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Van Montfort heeft zo ook haar
gedachten over de versterkte
degradatieregeling (hierover meer
op pagina 19, red.). ‘Een bijzondere
keuze, ik ben blij dat ik die keuze
niet maak. Het was lang onzeker
hoe het eruit zou komen te zien,

Lees op pagina 19 het vervolg
van dit artikel over Dalto.
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Driebergenaren hebben pittig korfbalseizoen voor de boeg

Dalto wil blijven zitten waar het zit
het daarom van groot belang om bij
de eerste drie ploegen in de poule te
eindigen.

Degradatieregeling

Trotse hoofdsponsor
van KV Dalto
Wij wensen jullie veel succes en
korfbalplezier!

Advertentie KV Dalto 260x190.indd 1

08-11-2021 09:51

Fysiotherapie
Driebergen

Betrokken en met oprechte aandacht voor uw uitvaart
in Zeist en Utrechtse Heuvelrug

Het Gezondheidscentrum Rijsenburg, opgericht door de maatschap
Fysiotherapie, is al 25 jaar een begrip in Driebergen. Inmiddels
functioneren diverse (para)medische disciplines onder één dak.
030-6914620 (24/7 bereikbaar)

www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

Afscheidshuis Beek&Royen,
een warme en sfeervolle plek voor een persoonlijk afscheid.

Het Gezondheidscentrum Rijsenburg is gelegen aan de van Rijckevorselstraat 27a-c
te Driebergen. Het is goed bereikbaar met eigen parkeerplaatsen voor de deur. Het
pand is ruim en modern en voorzien van airconditioning.
De fysiotherapiepraktijk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Specialisaties
binnen de fysiotherapiepraktijk zijn: Manueel therapie, Kinderfysiotherapie,
Bekkentherapie, Oedeemtherapie, Geriatrische fysiotherapie, Sportrevalidatie
en Fysiofitness. Sinds 2008 is een ruime trainingszaal in gebruik genomen voor
(kinder) revalidatiebehandeling. Tevens biedt het centrum Fysio Fitness aan
volwassenen en kinderen.
De behandel- en oefenruimten bieden meer dan voldoende mogelijkheden voor
plezierig overleg en behandeling met en door een van de therapeuten.
Kind, volwassene en oudere zijn met alle gezondheidsvragen meer dan welkom,
opdat ook voor u “probleemloos bewegen” realiteit wordt.

Laan van Beek en Royen 40 3701 AK Zeist

Fysiotherapie Driebergen-Rijsenburg
Van Rijckevorselstraat 27a
3972 EP Driebergen-Rijsenburg

Telefoon: (0343) - 521710
Email: info@fysiotherapiedriebergen.nl
Internet: www.fysiotherapiedriebergen.nl

Het kan kolken op de tribunes van sportpark Hoenderdaal. De fans van de
korfballers van Dalto, ook wel ‘Yellow Army’ genoemd, worden geroemd door
de spelers van de Drieberge korfbalclub.
Archieffoto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Van onze redactie
DRIEBERGEN - De Korfbal League
dateert van het seizoen 2005/2006.
Dalto trad aan het eind van dat
seizoen in de Korfbal Leaguefinale
aan tegen DOS’46, dat met 29-19 de
eerste titel opeiste. Samen met KZ/
Thermo4U en de huidige kampioen
PKC/Vertom staat die club inmiddels
op drie Korfbal Leaguetitels.
TOP/LITTA is met vijf titels de
recordhouder. In seizoen 2009/2010
stond Dalto wederom in de finale,
ditmaal tegen Koog Zaandijk. Met 2220 ging de zege nipt aan de neus van
de Driebergenaren voorbij.

De huidige coach Barry Schep
liet eerder weten dat ondanks de
stevige trainingen en het feit dat
het team voor elkaar door het vuur
gaat, ‘de Korfbal League mentaal
en fysiek elke wedstrijd een aanslag
is’. Toch wil het vlaggenschip van de
Driebergse formatie kostte wat kost
op het hoogste korfbalniveau blijven
acteren. Dit jaar zal het wederom
uitkomen in de League die in eerste
instantie in twee poules verdeeld
wordt. Dit seizoen wil Dalto de plek
in de Korfbal League behouden en op
termijn (2025) terugkeren naar Ahoy
voor dé Korfbal League finale. Voor
Dalto Klaverblad/Verzekeringen is

Toen in maart 2020 het coronavirus
de zaalcompetitie 2019/2020
tot stilstand bracht en de KNKVreglementen geen uitsluitsel
gaven op het vlak van promotie
en degradatie, besloot het KNKVbondsbestuur de Korfbal League
richting het seizoen 2020/2021 uit te
breiden naar twaalf teams. Daarbij
gold: richting het seizoen 2021/2022
zou het aantal teams, middels een
versterkte degradatieregeling, weer
worden teruggebracht naar tien.
Vervolgens zag het KNKV-bestuur zich
eind december 2020 genoodzaakt
om voor het seizoen 2020/2021
toch geen degradatie toe te passen
vanwege de onzekerheden rondom
de ontwikkeling van het coronavirus
en de start van de rest van de
korfbalcompetities. Om die reden telt
de Korfbal League ook aankomend
zaalseizoen weer twaalf teams. Dit
kwam de korfbalbond eerder nog op
stevige kritiek van Dalto-aanvoerder
Rudo Schulting te staan. Aan het
AD liet hij in het voorjaar van 2021
weten dat hij niet blij was met het
besluit van de KNKV; de indeling in
poules zou ‘compleet willekeurig

PROGRAMMA DALTO IN DE KORFBAL LEAGUE 2021/2022
Poule A
Datum
20-11-2021
27-11-2021
04-12-2021
11-12-2021
18-12-2021
08-01-2022
15-01-2022
22-01-2022
29-01-2022
05-02-2022

Thuisteam
KZ/Thermo4U
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
LDODK/Rinsma Modeplein
KCC/CK Kozijnen
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Fortuna/Delta Logistiek
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Blauw-Wit (A)

Gastteam
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Fortuna/Delta Logistiek
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
Blauw-Wit (A)
KZ/Thermo4U
Dalto/Klaverblad Verzekeringen
LDODK/Rinsma Modeplein
KCC/CK Kozijnen
Dalto/Klaverblad Verzekeringen

en amateuristisch’ tot stand zijn
gekomen. Liever had hij een normale
competitie gespeeld. De korfbalbond
stelt dat aan het eind van het
seizoen 2021/2022 het voorgenomen
besluit uit 2020 dan toch zal worden
toegepast omdat er aankomend
zaalseizoen in alle klassen
competitie gespeeld kan worden:
‘De KNKV heeft besloten middels
een versterkte degradatieregeling de
Korfbal League richting het seizoen
2022/2023 weer terug te brengen
naar tien teams, die in één poule een
competitie spelen.’

2021/2022

Het nieuwe Korfbal Leagueseizoen
wordt in twee fases gespeeld. De
competitie start met wederom twee
poules met elk zes verenigingen,

die allen een keer thuis en uit tegen
elkaar spelen. Vervolgens wordt
in de tweede fase onder andere
uitgevochten welke vier teams zich
plaatsen voor de play-offs. De Korfbal
Leaguefinale in Rotterdam Ahoy staat
gepland op zaterdag 16 april 2022.
Na het spelen van het volledige
Korfbal Leagueseizoen 2021/2022,
degraderen de onderste drie clubs
(nummers 12, 11 en 10) rechtstreeks
naar de hoofdklasse. De nummer
9 van de Korfbal League speelt een
play-downserie tegen de verliezer
van de hoofdklassefinale, terwijl de
winnaar van de hoofdklassefinale
rechtstreeks naar de Korfbal League
promoveert.
De promotie- en degradatieregelingen
voor de overige klassen worden
binnenkort bekendgemaakt.

OPNAMES DALTO INSIDE
DRIEBERGEN - Dalto kent een
zeer actieve schare aanhangers.
De club probeert op formele en
informele wijze de supporters
zo veel mogelijk bij de club te
betrekken. Eerder al werd het
NK korfbal pubquiz en de Dalto
Olympics ceremony night door
een team enthousiastelingen
gemaakt. Een ander initiatief is
het zogenaamde ‘Dalto Inside’;
een vrijdagavondcafé dat
vooraf opgenomen wordt en
op vrijdagavond om 20.30 via
Eyecons wordt uitgezonden.
Met een presentator, vaste
tafelgasten en wisselende spelers,
trainers en korfbalkenners laat
het team vanuit de Dalto kantine
allerhande korfbal onderwerpen
de revue passeren. Zo wordt
er -uiteraard- gesproken over
de eigen club Dalto, algemene
korfbal onderwerpen en de
Korfbal League.

De eerste uitzending wordt op
woensdagavond 17 november
vanaf 19:00 uur opgenomen in
de speciale studio in de Dalto
Kantine. Op vrijdagavond 19
november om 20.30 uur wordt
het uitgezonden. Geproduceerd
door vrijwilligers en sponsoren
van Dalto.

Ultieme uitdaging voor het goede doel
Van onze redactie
UTRECHT - Afgelopen maand
heeft Utrechtse duurloper Richard
Langerak op Malta voor het eerst in
zijn leven een Ultraloop gelopen:
een afstand van 68 km hardlopen
met daarbij meer dan 1.200
hoogtemeters. Hij zou eigenlijk ook
nog 5 kilometer kajakken. ‘De zee
was echter te wild, de organisatie
besloot dat het niet veilig genoeg was
om dat onderdeel door te laten gaan‘,
geeft de 41-jarige Langerak aan.
Richard weet sinds een aantal jaren
dat in zijn familie de hersenziekte
SCA heerst. ‘Mijn moeder is daar
vijf en een half jaar terug aan
overleden en mijn broer heeft
deze vrij onbekende ziekte ook.
SCA staat voor spinocerebellaire
ataxie. Niet veel mensen hebben de

ziekte. ‘In Nederland ongeveer 1.500
mensen.’ De kans dat Richard het
ook had, was 50%. Na onderzoek
bleek hij zelf het gen niet te hebben.
‘SCA beschadigt de zenuwen die
boodschappen van en naar de
hersenen voeren, waardoor de
werking van de kleine hersenen
achteruitgaat. Op dit moment is SCA
nog niet te genezen.’
Met deze harde werkelijkheid in
gedachten, kon hij het ongemak
tijdens de Ultraloop op Malta snel
opzijzetten. ‘Ik had nog nooit
verder gelopen dan 31 km, maar ik
vertrouwde op mijn lichaam.’

Motivatie

De Ultraloop zelf voltrok zich over
drie eilanden en begon midden in
de nacht, om de ergste hitte voor
te zijn. Om 04:00 vertrok Langerak
in het pikkedonker, na slechts twee

uur slaap. ‘Ik wist dat het zwaar ging
worden, met als extra complicerende
factor een hamstringblessure die
ik vier weken voor de start opliep.’
Opgeven of afhaken stond echter
niet in zijn agenda. ‘Als het moet dan
ga ik kruipend over de finish’, gaf hij
al aan voor vertrek naar Malta. Bij
de start voelde hij zich, ondanks de
tegenslag mentaal heel sterk. ‘De
reden waarom ik naar Malta afreisde
voor de ultraloop, motiveerde mij
natuurlijk enorm’.
Na de eerste 35 km voelde Langerak
zich steeds sterker worden en had
geen enkele twijfel meer dat hij de
finish zou halen. De hitte, de pijn in
zijn voeten, de vermoeidheid, de
steile beklimmingen, het raakte hem
niet meer. ‘Na de laatste klim, net
voor de finish, voelde het niet alsof
ik al acht uur aan het rennen was.’

Na 67 km perste Langerak er nog een
mooie eindsprint uit. ‘Mijn vriendin
was direct bij me en gaf me een
knuffel. Op dat moment brak er iets
en kwam er een golf aan emoties
los. Het besef van wat ik had gedaan
en waarvoor ik het had gedaan, die
werkelijkheid kwam ineens binnen.’
Het duurde even, maar de tranen
gingen na een tijdje over in
blijdschap. ‘Wat geweldig dat ik dit
kon doen, dat alle inspanning niet
voor niks is geweest. Het is gelukt
en hiermee kan ik met dank aan
alle donateurs een mooie bijdrage
leveren aan meer onderzoek
naar hersenaandoeningen.’ Met
de ultraloop heeft Langerak
inmiddels € 7.000 opgehaald voor
hersenonderzoek.
Nu de uitdaging is voltooid, komen
er nog steeds donaties binnen. Wil
je ook een bijdrage leveren?

Dat kan via
https://actie.hersenstichting.nl/
actie/richard-langerak

Richard Langerak moest flink afzien
op het mooie eiland Malta.
Foto: Richard Langerak.
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Matthijs de Ligt van het dorp Abcoude naar metropool Turijn
RECENSIE
Door Hans van Ommeren
Op een foto staat rechts een man
met een baard, tatoeages op
hand en hals. Links van hem een
jongensachtige blonde kuif, op de
wat bleke huid. De twee schudden
elkaar de hand. Het zijn Serge
Ramos (34), door de wol geverfd
en aanvoerder van Real Madrid, en
Matthijs de Ligt (19), groeibriljant
en aanvoerder van Ajax. Het is
13 februari 2019 en de eerste
ontmoeting in de achtste finales
van de Champions League staat op
punt van beginnen.
Het is een, ietwat ingekorte,
passage uit Matthijs de Ligt, van
FC Abcoude naar Ajax, Oranje en
Juventus. Een biografie over een
pas 21-jarige profvoetballer lijkt
wat overdreven. De Ligt heeft
immers nog een hele carrière voor
zich. Toch is hij niet zomaar een
profvoetballer. Hij is de jongste
die het Nederlands elftal haalt
sinds de jaren dertig van de vorige
eeuw. Hij is allerjongste ooit in een
Europese finale. En hij is de duurste
verdediger uit de geschiedenis van
het Italiaanse clubvoetbal.
De biografie is voor een belangrijk
deel een beschrijving van de
Europese zegereeks van Ajax
onder trainer Erik ten Hag. Of
eigenlijk een beschrijving van het
Nederlandse voetbal want ook bij
de interlands die De Ligt speelde
wordt uitgebreid stilgestaan.

De twee auteurs, de Italiaanse
sportjournalist Luca Caioli en
Edwin Krijgsman – schrijver van
Ben ik nou zo slim. De taal van Van
Gaal – hebben wel wat aardige
anekdotes opgeduikeld. Zo vertelt
Matthijs dat zijn zusje Fleur met
wie en hij en zijn broer Wouter vaak
voetbalden, van hen drieën het
meeste talent had.

Relatief

De verdediger begon overigens
relatief laat met voetbal. Hij
speelde eerst tennis en hockey
voordat hij vanaf zijn zesde met
het lederen monster in de weer
ging. Bij FC Abcoude zet hij zijn
eerste stappen op een voetbalveld.
Van de dorpsclub is het nog een
slordige acht kilometer naar de
Arena, de voetbaltempel die al snel
lonkt.
Aardig zijn de herinneringen
van enkele leraren uit het
basisonderwijs die de jonge
Matthijs in hun klas hadden. Een
verlegen jongetje, maar vooral
erg nuchter. En ook al op jonge
leeftijd gedreven en zelfstandig.
Een karaktertrek die ook later zal
terugkeren. Telkens weer wordt
De Ligt geroemd om zijn, hoe jong
ook, volwassen houding. Het is een
van de redenen waarom Ten Hag
hem tot aanvoerder bombardeert.
Met zijn ontwikkeling gaat het heel
voorspoedig. Hij wordt op zijn
negende gescout door Ajax, is vaak
de jongste in een jeugdelftal maar
valt toch in positieve zin op. Hij
scoort bij zijn debuut in het eerste
elftal van Ajax. Uiteraard met zijn

hoofd, want met zijn kopkracht zal
hij grote furore verwerven.

Successtory

Maar het is niet louter een
successtory. Bij zijn debuut in
Oranje op 17-jarige leeftijd blundert
De Ligt. Tegen Bulgarije is hij
volgens menigeen voor de leeuwen
geworpen door bondscoach Danny
Blind die na de 2-0 nederlaag
zijn biezen kan pakken. De jonge
verdediger krijgt steun van de
toenmalige Ajax-trainer Peter Bosz.
‘We hebben allemaal deze fouten
gemaakt,’ zegt Bosz, ‘de een op
zijn zeventiende, de ander toen
hij twintig was. De vraag is, hoe ga
je daarmee om. Dat doet hij heel
goed.’ Het zal hem van pas komen
bij zijn transfer op 19-jarige leeftijd
voor 75 miljoen euro naar Juventus,
waar De Ligt het aanvankelijk
moeilijk heeft en afgebrand wordt
in de Italiaanse pers na enkele
discutabele handsballen.
De auteurs schromen niet in te gaan
op een gebeurtenis die diepe indruk
maakt op de jonge voetbalprof.
En niet alleen op die van hem, ook
op die van generatiegenoten. Op
trainingskamp in Oostenrijk krijgt
Abdelhak Nouri een hartstilstand.
Doordat hij pas in een laat
stadium gereanimeerd wordt
loopt hij ernstige schade op. De
Ligt heeft met ‘Appie’ jaren in de
jeugdopleiding van de Amsterdamse
club gezeten. Het drama zorgt voor
grote verslagenheid.
De biografie kent een open einde.
Want de beroemdste zoon van

Abcoude zal – hersteld van een
zware knieblessure – ongetwijfeld
nog van zich doen spreken op het

jaar tijd dat de ijshockeyers
weer eens een thuiswedstrijd in
competitieverband konden spelen.
De coach doelde daarmee op de
twee onnodige tijdstraffen die
Leeuwarden met een man meer op
het ijs (powerplay) benutte door
tweemaal te scoren. Het vierde
doelpunt van de Friezen was voor
de statistieken. Die treffer werd
gemaakt toen IJCU de keeper vlak
voor tijd van het ijs haalde om nog
een goed resultaat te forceren. Een
geflatteerde nederlaag derhalve.

wereldtoneel. Oh ja, het grote
Real Madrid werd in 2019 door een
piepjong Ajax uitgeschakeld.

Slechts één thuiswedstrijd speelde IJCU Dragons sinds anderhalf jaar. Geen ideale situatie om een band met het publiek
en sponsoren te krijgen.
Archieffoto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
Van onze redactie
UTRECHT – Een ongewenst einde
aan de eerste seizoenshelft die
voor IJCU Dragons in april vol
verwachting met de voorbereiding
op het nieuwe seizoen begon en
vrijdagavond 5 november in een
deceptie uitmondde.

Matthijs de Ligt
Auteurs: Luca Caioli en Edwin Krijgsman
Uitgever: Thomas Rap
Paperback, 264 pagina´s, 19,99 euro.

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant november 2021
Van links naar rechts:
1 hij won onlangs 3 medailles bij de EK kortebaan zwemmen (5/4) - 7 de plaats in Rusland waar de EK
kortebaanzwemmen werden gehouden - 11 kaartspel - 12 papegaai - 13 Japans bordspel - 14 pas opgerichte
Utrechtse voetbalvereniging, huurt een maal per 2 weken het veld van de gemeente - 15 hij was in 2019 de jongste
open schaakkampioen ooit van Nederland (Casper) - 18 etage - 19 getijde - 21 op dat eiland won het Utrechtse
team Alcobaça ’22 het internationale bridgefestival - 24 Utrechts ijshockeyteam dat in anderhalf jaar tijd slechts
een thuiswedstrijd kon spelen - 29 grote bijl - 30 rangtelwoord - 31 Ierland (internet) - 32 slee - 33 voorzetsel - 34
aanwijzing - 35 voetbalvereniging uit Werkhoven waarvan Wijbe Douma voorzitter is - 38 noot - 40 bh-maat - 42
achtervoegsel (mnl.) - 44 op dat eiland liep de Utrechtse duurloper Richard Langerak een Ultraloop van 68 km
- 46 noodsein - 47 die korfbalvereniging uit Driebergen kijkt uit naar het zaalseizoen in de Korfbal League - 49
steekwapen - 51 sportattribuut - 52 voetbalvereniging uit Tienhoven die op 1 december a.s. 50 jaar bestaat (maar
dat pas volgend jaar viert) - 54 rund - 56 voetballer die op 3 oktober j.l. zijn 200e wedstrijd voor FC Utrecht speelde
in de Johan Cruijff Arena (Willem) - 58 middelbaar onderwijs - 59 vlinderlarve - 61 onvriendelijk - 63 American
Football vereniging die gaat verhuizen naar Sportpark Zuilense Vecht - 69 Duitse N.V. - 70 voegwoord - 72 telwoord
- 73 Amnesty International - 74 vogelproduct - 75 de sport waarin de aspiranten van de Knickerbockers uit Soest
kampioen werden - 76 Utrechtse turnvereniging waarvan Albert van Beek voorzitter is.

Weer een thuiswedstrijd die
niet door het eerste team kon
worden gespeeld. Nu vanwege
de sluiting van de thuishal van De
Vechtsebanen.
Reden? Het ijssportcentrum in
Overvecht-Noord zag geen kans
haar bezoekers te controleren op
de QR-code, zoals door de regering
dinsdag 2 november vanwege het
weer oprukkende coronavirus was
opgelegd, en legde vervolgens de
schuld bij de gemeente. Dat kwam
hard aan bij de ijshockeyers. En bij
alle overige schaatssportliefhebbers
natuurlijk.

Competitie

Juist de laatste twee jaar waaide
er weer een frisse wind door de
Utrechtse ijshockeyvereniging.
De start van seizoen 2020/2021
was veelbelovend met een mooie
ijshockeydag waarin het eerste team
onder leiding van de nieuwe coach
Stefan Collard zich presenteerde aan
het eigen publiek en de sponsors.
Daar bleef het echter bij. Slechts
één competitiewedstrijd (bij
Leeuwarden) telde het door corona
verloren gegane ijshockeyseizoen in
de eerste divisie noord. Juist op een
moment dat de belangstelling voor
de sport weer enigszins leek aan te
trekken.
Dan moet het in seizoen 2021/2022
maar gebeuren dacht coach Stefan
Collard en met hem heel IJCU
Dragons. Begin april dit jaar werd
begonnen met de voorbereiding
die er veelbelovend uitzag. Spelers
met een (gedeeltelijk) IJCU-verleden
keerden terug, versterkingen van

buitenaf kwamen en de lat werd
hoger gelegd. Twee doelen stelde
de selectie zich: vanuit de eerste
divisie noord (het eerste deel van
de competitie) doorstoten naar
de daarna nieuw te formeren
eredivisie (samen met de beste vier
ploegen van de eerste divisie zuid)
of kampioen worden in de daarna te
formeren ‘landelijke’ eerste divisie.
Het werd het laatste, ondanks een
veelbelovende start van seizoen
2021/2022.

Wedstrijden

Zoetermeer werd op de
openingswedstrijd van het seizoen
in de SilverDome met 13-1 ‘geveegd’
door IJCU. Maar de sleutelwedstrijd
– zoals achteraf bleek – tegen
uitgerekend Leeuwarden ging door
onervarenheid met 4-1 verloren. ‘We
hebben een jonge selectie’, weet
Collard, ‘en dan weet je dat er fouten
gemaakt kunnen worden.’ Het was
pas de tweede keer in anderhalf

IJCU Dragons – Leeuwarden werd op
zaterdagavond 16 oktober gespeeld
voor behoorlijk bezette tribunes
en dat zag er hoopvol uit. Die
belangstelling was mede het gevolg
van een flyeractie van teammanager
Maik Janssen op het aanpalende
bedrijventerrein Overvecht.
Na zeperds vervolgens bij Den
Haag 2 (9-4) en Amsterdam (8-1)
was de eredivisie weliswaar niet
meer haalbaar, maar desondanks
wilden Collard c.s. zich tonen in de
laatste thuiswedstrijd van de eerste
seizoenshelft op zaterdagavond 6
november tegen Groningen. Dat
die tweede thuiswedstrijd van dit
seizoen IJCU Dragons is ontnomen
door een actie van de directie van De
Vechtsebanen is hard aangekomen.
Collard: ‘Hierdoor misten we weer
een kans ons voor ons eigen publiek
en de sponsoren te laten zien. Juist
in dit seizoen moeten we de basis
leggen voor de komende jaren.’

Doorzettingsvermogen

Direct na het bekend worden van
de sluiting van De Vechtsebanen op
zaterdag 6 november (en langer)
kwam de selectie bij elkaar. ‘We
hebben besloten met elkaar door te
gaan. In Dordrecht is ijs beschikbaar
om te trainen, maar dat ijs is pas
om 22.30 uur beschikbaar. De

bereidheid om op zo’n tijdstip nog
te trainen, geeft aan dat de jongens
heel graag willen. Los daarvan wil ik
opmerken dat we vanuit alle hoeken
steun krijgen aangeboden. Dat is
dan wel weer mooi om te zien.’
Die mentaliteit had Collard ook
graag gezien in de wedstrijd
tegen Amsterdam, de ongeslagen
koploper van de eerste divisie
noord. De coach die graag ‘Utrechts’
ijshockey (enthousiast, met
volle inzet en met liefst zoveel
mogelijk Utrechtse spelers) ziet,
botste voor, tijdens en na het
duel in de hoofdstad met enkele
spelers. ‘Die wedstrijd was de
laatste mogelijkheid nog uitzicht
te houden op deelname aan de
eredivisie en dan komen er drie
jongens te laat. Een dag later
komen er twee spelers naar me toe
vanwege de kritiek die ik had geuit
op de wedstrijdinstelling. Dankzij
een analyseprogramma heb ik
ze vervolgens laten zien wat hun
inbreng in die wedstrijd was.’

Eerste divisie

Met frisse moed begint IJCU Dragons
aan deel twee van het seizoen.
‘We willen de kampioensbeker van
eerste divisie winnen’, is Collard
beslist. In die strijd is Nijmegen
– dat dit seizoen niet uitkomt op
het hoogste niveau – vermoedelijk
vrijdag 12 november in ijshal
Triavium de tegenstander. De
overige teams in de eerste divisie
zijn Den Bosch, Zoetermeer en
Geleen 2. Deze vijf ploegen werken
een dubbelde competitie af.
Het geeft IJCU Dragons – strapatsen
van de directie van De Vechtsebanen
daargelaten – tenminste nog acht
thuiswedstrijden de kans om aan het
eigen publiek te laten zien waarom
ijshockey toch zo’n aantrekkelijke
sport is.

Ontwikkeling en betekenis lhbt+-sportclubs in Nederland in kaart gebracht
Van onze redactie

Van boven naar beneden:
1 Johannes (bijbelboek) - 2 altijd - 3 gezondheid - 4 tijdperk - 5 model staan - 6 klein kind - 7 omroepvereniging
- 8 zoogdier - 9 leeftijd (Engels) - 10 kloosterlinge - 12 uitroep van verbazing - 16 geschenken - 17 voor - 20
vaartuig - 21 vloerbedekking - 22 welpenleidster - 23 droombeeld - 25 houding - 26 aarde (in samenstellingen)
- 27 voorzetsel - 28 senior - 36 United Press - 37 huivering - 39 voortdurend - 41 kraag - 43 klank - 44 met ingang
van - 45 lor - 47 judoterm - 48 indien - 50 met lage temperatuur - 51 betrekking - 53 beeld - 55 klos - 57 Stichting
Leerplanontwikkeling - 60 Suriname (op auto’s) - 61 uitroep van afkeer - 62 kledingstuk - 64 internationaal - 65
bloeiwijze - 66 metaal - 67 mannelijk dier - 68 noot - 71 Facebook.
Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 12 december naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak
kans op het boek Matthijs de Ligt, van Luca Caioli en Edwin Krijgsman.
WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 8 oktober j.l. was ‘Kromme Rijnstreek’. De
prijswinnaar is Frans van Scharrenburg uit Elst (U). Gefeliciteerd! U heeft het boek ‘Liever dood dan verliezen’ over
Ben Zwezerijnen gewonnen. Deze wordt bij u thuis bezorgd.

Utrechtse ijshockeyers vervolgen seizoen in eerste divisie

6 33 59 72 16 14 45

64 28

46 17 54 37 66 23 4 71

UTRECHT - Het Utrechtse
onderzoeksbureau Mulier Instituut
heeft in opdracht van de stichting
Gay Union Through Sport de
ontwikkelingen van sportdeelname
in ‘eigen kring’ door homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen vanaf
1980 in kaart gebracht in het boek
‘Homosportclubs in Nederland
1980-2020’. Het boek biedt een
overzicht van de opkomst en
ontwikkeling van deze categorale
sportclubs in onder meer ledental,
samenstelling, samenwerking met
reguliere sportorganisaties. Ook
biedt het inzicht in de persoonlijke
en maatschappelijke waarde van
sportbeoefening in lhbt+-verband.
In de jaren tachtig ontstonden
de eerste initiatieven voor
zelfverdediging en andere
sportgroepen voor homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen
in Nederland. In de twee
decennia daarna nam het aantal

homosportclubs sterk toe. Een
opkomende politiek-activistische
homobeweging en een bloeiende
homo-/lesbische subcultuur waren
van invloed op deze ontwikkeling,
evenals de internationale
ontwikkeling van sportorganisatie
en evenementen.
Vooral de in 1998 in Amsterdam
gehouden Gay Games – een sinds
1982 plaatsvindend vierjaarlijks
grootschalig internationaal
sport- en cultuurfestival
-, vormde een belangrijke
katalysator voor de ontwikkeling
van homosportorganisaties in
Nederland.
De combinatie van prestatie en
gezelligheid en het contact met
andere homo- en biseksuele
mannen en vrouwen zijn de
belangrijkste redenen om lid
te worden van een lhbt+-club.
De meeste leden hebben geen
negatieve ervaringen bij reguliere
clubs, maar kozen (ook) voor een
omgeving waarin ze nog meer

zichzelf kunnen zijn.
De belangrijke sportieve
en sociale betekenis die
deelname aan trainingen en
homosportevenementen hebben
voor veel leden heeft emancipatoire
waarde. Ook hechten veel leden aan
de bijdrage van homosportclubs
aan de zichtbaarheid en acceptatie
van homo- en biseksualiteit in de
reguliere sport.

Toekomst

De afgelopen jaren is de groei
van lhbt+-sportclubs afgevlakt.
Ook ontstaan vragen over de
toekomst van deze clubs. Veel
clubs vergrijzen en de toegenomen
emancipatie en inclusie bij reguliere
sportorganisaties leiden tot de vraag
of deze sportclubs niet overbodig
zijn geworden.
In hoeverre categorale
sportverenigingen naar seksuele
voorkeur op de lange termijn
toekomstbestendig blijven, is lastig
te voorspellen. Omdat de behoefte

om gelijkgestemden te ontmoeten
en om te sporten en bewegen niet
verdwijnt zal er ook een markt voor

(informele) lhbt+-sportgroepen
blijven. Niet uit noodzaak, maar
vanwege nut en genoegen.

Anneke’s cadeau atelier
Gespecialiseerd in:
• Staal
• Aluminium
• RVS
Constructie

Plaatwerk

Machinewerk

Wij zijn op zoek naar:
Gespecialiseerd
in:
Constructie-bankwerkers
• Staal • Aluminium • RVS
✓ De Graaf Metaalwerken B.V. is gecertificeerd volgens de
norm NEN-EN 1090-1 EXC-klasse 2.
✓ Onze monteurs zijn VCA-gecertificeerd.
✓ Tevens zijn zij in het bezit van het certificaat ‘veilig werken
op hoogte’.
✓ Wij zijn een SBB-erkend leerbedrijf.

Wij zijn op zoek naar:
Constructie-bankwerkers
De Graaf
• Gageldijk
3602 AL Maarssenvolgens
• Telefoon:de
030-2613843
• Email:1090-1
info@degraafmetaalwerken.nl
✓ De
Graafmetaalwerken
Metaalwerken
B.V. 2is•gecertificeerd
norm NEN-EN
EXC-klasse 2.
✓ Onze monteurs zijn VCA-gecertificeerd.
✓ Tevens zijn zij in het bezit van het certificaat ‘veilig werken op hoogte’.
✓ Wij zijn een SBB-erkend leerbedrijf.

De Graaf metaalwerken BV

Gageldijk 2 • 3602 AL Maarssen • Telefoon: 030-2613843 • E-mail: info@degraafmetaalwerken.nl
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Ons winkeltje in Tienhoven is
goed gevuld met een ruime
sortering cadeau artikelen, home
and living, hobbyartikelen, handwerkmaterialen en nog veel meer.
Kom gerust een kijkje nemen, er
is teveel om op te noemen.
Openingstijden:
Woe: van 11.00 tot 16.00 uur
vrij: van 13.00 tot 17.00 uur
Za: van 11.00 tot 16.00 uur
Laan van Niftarlake 137,
3612 BR Tienhoven
Telefoon: 06-40618641
www.annekescadeauatelier.nl

Het moet maar eens meezitten voor VIOD
Heus: ‘Al in 2009 stond er in de krant
dat er een nieuw dorpshuis, waarin
de kantine van VIOD is gehuisvest,
gebouwd zou worden. In september
van dit jaar had het klaar moeten
zijn, maar de eerste paal moet nog
de grond in. Het wordt nu eind 2022
opgeleverd, zo is ons beloofd. Als
het klaar is, wordt het prachtig. Met
een mooi terras waar vandaan je
over de velden kijkt. We verwachten
er veel van, het komt de uitstraling
van de club ten goede en dat zorgt
dan misschien weer voor meer leven
in de brouwerij.’

Café het KiKKertje
Looijdijk 15
3612 BC Tienhoven
Telefoon 0346281087

Hoopvol

ZIMIHC
Maatwerk

Een businessborrel, productpresen
Wij hebben een compleet asso
meubilair, verlichting e
Triade
Party
Rent...
een
fe
Den Ouden: ‘Ik steek m’n hoofd niet in de strop’
A Lazy Sunday Afternoon, Utrecht
Blaast, Utrecht Zingt & nog veel meer.

ZIMIHC theater
Zuilen

Weergaloos podium voor profs,
amateurs & wijkbewoners.

COMMUNICATIETECHNIEK
BEVEILIGINGSTECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK

ZIMIHC theater
Stefanus

Flexibele zaal & sfeervolle foyer voor
kunst uit alle culturen.

Broeikweg 37
2871 RM, Schoonhoven
info@ipgroep.nl
0182 - 38 88 88

www.ipgroep.nl

Het eerste elftal van VIOD seizoen 2021/2022 met keeper en voorzitter Leen Heus in het geel.

ZIMIHC theater
Wittevrouwen

Door Robert Jan van der Horst

Het beste podium voor amateurkunstenaars
met theaters in Wittevrouwen, Overvecht & Zuilen,
A Lazy Sunday Afternoon & nog veel meer.

Knus & intiem theater, gezellige
foyer & repetitieruimtes.

www.zimihc.nl

Een businessborrel, productpresentatie of ‘gewoon zomaar?’
Wij hebben een compleet assortiment servies, bestek,
meubilair, verlichting en tafellinnen.
Triade Party Rent... een feest bij elk event!

Een businessborrel, productpresentatie of ‘gewoon zo
Wij hebben een compleet assortiment servies, bes
meubilair, verlichting en tafellinnen.
Triade Party Rent... een feest bij elk event!

www.triadepartyrent.nl

Een businessborrel, productpresentatie
of ‘gewoon zomaar?’

PA R T Y R E N T

Wij
een compleet
assortiment
servies,
bestek,
Eenhebben
businessborrel,
productpresentatie
of Triade
‘gewoon
www.triadepartyrent.nl
Partyzomaar?’
Rent
Herenweg
64, unit 53
Wij hebben
een compleet
assortiment
servies, bestek,
meubilair,
verlichting
en tafellinnen.
3602
AR
Maarssen
meubilair, verlichting en tafellinnen.
Triade
Party Rent... een feest bijTel.
elk0346
event!
555 975
Triade Party Rent... een feest bij elk event!
PA R T Y R E N T

www.triadepartyrent.nl

Mogen wij ook uw alarm uitzetten?
Uw bedrijfspand is uw visitekaartje. Wij onderhouden uw pand
zodat het een schone én veilige werkplek en ontmoetingsplaats biedt.
En dat willen we natuurlijk graag zo houden...
Laat ons daarom ook de beveiliging van uw pand verzorgen:
ontvang als bestaande klant van De Kroon Schoonmaak
het eerste jaar 25% korting op de diensten van De Kroon Beveiliging.
Bovendien zijn de eerste twee alarmopvolgingen voor ónze rekening.
Neem contact met ons op, voordat úw alarm afgaat...

PA R T Y R E N T

TIENHOVEN – ‘Niet gek, 50
jaar’, klinkt het nuchter uit de
mond van VIOD-voorzitter Leen
Heus. Desondanks wordt het
halve eeuwfeest bij de zaterdag
vierdeklasser pas op 10 of 11
juni 2022 gevierd. ‘We hebben
traditioneel aan het eind van het
jaar een oliebollentoernooi en twee
feesten zo kort op elkaar, is wellicht
overkill, iets teveel van het goede.’
Op 1 december is het tiende lustrum
van VIOD (Vooruitgang Is Ons Doel)
een feit. En nog steeds doet de
Tienhovense voetbalvereniging
die naam alle eer aan. Tenminste,
als het nu eens mee wil zitten.
Daar wil Heus, met zijn 29 jaar

Fax 0346 555 762
info@triadepartyrent.nl
Triade Party Rent
Herenweg 64, unit 53
3602 AR Maarssen
Tel. 0346 555 975
Fax 0346 555 762
info@triadepartyrent.nl

waarschijnlijk één van de jongste
voetbalvoorzitters (‘ik was er
inderdaad vroeg bij’) van onze regio,
best zijn schouders onder zetten. Hij
zorgde als opvolger van Albert-Jan
den Ouden – overigens nog steeds
bestuurslid (zie elders op deze
pagina) – mede voor een behoorlijke
verjonging. ‘Het is een eer om
voorzitter van deze mooie club te
mogen zijn.’

Leden

Toch lijkt de glans er een beetje
af bij VIOD, dat in 2017 nog 220
leden telde. In 2019 verheugde
de dorpsclub zich nog op een
toestroom van zo’n veertig
voetballers en voetbalsters, maar
die tijd is voorbij, constateert Heus

Maarssen, OSM'75 (Maarssenbroek),
DWSM (Maarssen), Kockengen, FC
Breukelen, Nita (Nieuwer Ter Aa), De
Vecht (Loenen aan de Vecht), VIOD
(Tienhoven) – tegenover elkaar. En
op elke publicatie in de media klinkt
steevast de volgende reactie vanuit
het gemeentebestuur: ‘We zijn met
de clubs in gesprek.’
Dat laatste nu is feitelijk niet
onjuist. Echter, de reacties vanuit
het gemeentekantoor in Maarssen
stellen teleur. Al in 2014 trokken de
negen clubs aan de bel en stelden
een ultimatum. Zonder resultaat.
Den Ouden: ‘Je bent eigenlijk
machteloos.’

Foto: VIOD.

met spijt in z’n stem. ‘Corona en
demografische ontwikkelingen
spelen ons parten. We liggen in een
prachtig en aantrekkelijk gebied,
maar we zien dat vooral ouderen
hier hun huis kopen.’
Het zijn vaak pensionado’s en die
hebben, weet Heus, geen kinderen
die willen voetballen. ‘Gezien de
ontwikkelingen op de overspannen
huizenmarkt trekken jonge gezinnen
vaak naar nieuwbouwwijken.
Zie OSM ’75 uit Maarssenbroek
(volgens de ANWB-routeplanner tien
kilometer verderop), daar hebben
ze zelfs een ledenstop. Ik zie de
ontwikkeling die wij doormaken
ook bij andere dorpsclubs. Zo heeft
DOB uit Nigtevecht dit seizoen geen
eerste elftal meer.’

Jeugd

kunstgrasvelden in deplorabele
toestand verkeren. En inderdaad,
in de tussentijd is de gemeente
Stichtse Vecht met een voorstel voor
een onderhoudscontract gekomen.
Maar daarvan zegt Den Ouden: ‘Ik
steek m’n hoofd niet in de strop en
laat me niet chanteren.’
Hij maakt zich kwaad. ‘De
clubs is verzocht een nieuw
onderhoudscontract te tekenen.
Daarin is opgenomen dat als een
kunstgrasveld - dat afhankelijk
van de intensiteit van de bespeling
tien tot vijftien jaar meegaat moet worden vervangen, de club
tweederde van de kosten zelf moet
ophoesten, de gemeente de rest.
Dat zou met de huidige prijzen voor
een kunstgrasveld zo’n 300.000 euro
zijn. Dat is toch niet op te brengen.
Het argument van Stichtse Vecht is
dat ze geen geld hebben. Nou, dat
heeft een kleine club ook niet. En
dat, terwijl er wel een ambitieus
plan ligt om sporten te stimuleren.

Ik vermoed dat de gemeente
gewoonweg de afgelopen jaren niets
heeft gereserveerd voor onderhoud
en vervanging. Bovendien is het
budget voor het onderhoud de
afgelopen zeven jaar ongeveer
gehalveerd.’

Vooral het gebrek aan aanwas van
jeugdspelers tikt aardig aan bij
VIOD. Heus: ‘Zo hadden we in een
bepaalde leeftijdscategorie maar
één elftal en toen een aantal jongens
opzegden, hebben we vervolgens
de overige negen spelertjes teleur
moeten stellen. We konden ze
niet plaatsen. En het is de vraag
of ze terugkomen als er wél plek
is. Grotere verenigingen hebben
daar natuurlijk minder last van. Die
kunnen het opvangen als er spelers
wegvallen.’
Gelukkig kan VIOD bogen op
enthousiaste vrijwilligers. Maar die
willen ook wel eens resultaat zien
van hun inspanningen. Middels een
nieuw onderkomen bijvoorbeeld.

Dat bij VIOD de noodzaak minder
groot is, is voor Den Ouden geen
reden zich uit het overleg terug te
trekken of het rustiger aan te doen.
‘De voetbalclubs hebben destijds
besloten met elkaar de handschoen
op te pakken en met elkaar op te
trekken. Op 30 november staat er
weer een commissievergadering
gepland. Die zou overigens eigenlijk
in september zijn. En zo gaat het
maar door. Vanuit de gemeente is er
totaal geen communicatie.’

www.triadepartyrent.n
Autobedrijf
A. de Pijper

Wij doen alles voor uw auto!
Straatweg 1a 3604 BA, Maarssen
0346 – 571 454 (ook voor Whatsapp!)

Triade Party Re
Herenweg 64,
3602 AR Maar
Tel. 0346 555
Fax 0346 555
info@triadepa

Amsterdamsestraatweg 600 | 3553 EP Utrecht | T.: 030 - 242 72 00 | F: 030 - 242 72 22
E: servicedesk@dekroon.com | I: www.dekroon.com

Tot die tijd is het behelpen, al zegt
Heus dat niet met zoveel woorden.
‘Ondanks de nieuwbouwplannen
zijn we toch maar aan de slag gegaan
om hier en daar een likje verf aan
te brengen, dingen op te knappen
of te repareren. Zodat het enigszins
toonbaar blijft. We kijken nu tegen
noodkleedkamers aan die in 2009
zijn geplaatst en aan vervanging toe
zijn. We hopen echt over één of twee
jaar een frisse start te maken en dat
we onze gasten kunnen ontvangen in
behoorlijke kleedruimten.’
Voor voorzitter Leen Heus bestaat
er maar één club en dat is VIOD, laat
daar geen twijfel over bestaan. ‘Al
mijn vrienden spelen hier. Ik voetbal
sinds m’n elfde bij de club en was
vijftien jaar toen ik jeugdtrainer
werd. Dit seizoen ben ik keeper in
het eerste elftal. Dat zal ik wel even
vol moeten houden. Nu is jongens
O10 ons enige jeugdelftal. Eer die
spelertjes door kunnen stromen
naar de senioren zijn we acht jaar
verder. Gelukkig gaat het goed met
het vrouwenvoetbal. Daar ben ik
zeer tevreden mee. Dat is in ieder
geval een positieve ontwikkeling.
Al met al kijken we hoopvol naar de
toekomst.’

www.autobedrijfdepijper.nl

Van onze redactie

TIENHOVEN – ‘Op een gegeven
moment ben je de tijd kwijt.’ VIODbestuurslid Albert-Jan den Ouden
kan niet op het jaar af zeggen hoe
lang het conflict dat de negen
voetbalclubs in Stichtse Vecht - op
1 januari 2011 ontstaan uit een
samenvoeging van Breukelen,
Maarssen en Loenen - hebben met
de gemeente. ‘Maar het zal zo’n zes,
zeven jaar zijn.’
Om precies te zijn: de eerste
berichten dateren al van af 2014.
Zo lang staan de gemeente en
de clubs – DOB (Nigtevecht),

Verwachting

De verenigingen eisen inzicht in
het onderhoudscontract (‘want
we weten niet wat we mogen
verwachten of vragen’) dat de
gemeente heeft gesloten met de
aannemer over het onderhoud
van de velden, waarvan sommige

Kunstgras

Vijf van de negen clubs in Stichtse
Vecht spelen op kunstgras: FC
Breukelen, Nita, Kockengen, OSM
’75 en Maarssen. ‘Bij FC Breukelen is
al een veld door de KNVB afgekeurd
en een tweede veld wordt dat
waarschijnlijk binnenkort. Die velden
zouden dan nog alleen door de jeugd
bespeeld kunnen worden. Dan houdt
die club dus nog maar één veld over.
Ook bij OSM ’75 zijn er klachten. Bij
ons is de zaak minder urgent eerlijk
gezegd, omdat we op natuurgras
spelen. Bovendien, een grasveld
vervangen – ongeveer eens per tien
jaar - kost ongeveer 100.000 euro.
Dan heb je het over andere bedragen.’

Albert-Jan den Ouden spreekt van
‘een ongezonde situatie’, maar
verwacht niet er op korte termijn
met de gemeente Stichtse Vecht uit
te komen. ‘Dan tillen we het maar
over de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart 2022 heen. Sommige
politieke partijen hebben namelijk
al gezegd dat ze deze kwestie in hun
partijprogramma willen opnemen.
Wellicht dat we er dan een keer
uitkomen.’
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Sporting‘70 wil een club zijn waar iedereen zich veilig voelt

Campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’?

en.
vindt het tijd om de balans op te mak
De Nederlandse Hockeybond KNHB
ort
en de ontwikkeling van de hockeysp
Wat vinden de leden van deze visie
st,
enlij
vrag
e
onlin
een
aan
n
te doe
in Nederland? Ze nodigen hen uit mee
en, zoals kaartjes voor een Pro
stell
aar
hikb
besc
en
prijz
ie
waarbij ze moo
voor drie verschillende doelgroepen
League wedstrijd. Het onderzoek is
gemaakt, deze zijn te vinden op
contact op met Sophie Kustermans
Vragen over dit onderzoek? Neem dan
sophie.kustermans@knhb.nl.
(Coördinator Onderzoek & Kennis):

Ook een oproepje of een reactie plaatsen?
Stuur een kort bericht, mogelijk met beeldmateriaal, o.v.v. ‘Prikbord’
aan info@utrechtsesportkrant.nl

ort en
Amersfoortse subsidies voor sp
bewegen weer beschikbaar
Sportverenigingen, inwoners en
organisatoren kunnen weer een
aanvraag doen voor extra geld om
g
nog meer Amersfoorters in bewegin
de
door
te krijgen. Bijvoorbeeld
accommodatie aan te passen of een
evenement te organiseren. Voor 2022
wordt namelijk € 540.000,- euro
subsidie beschikbaar gesteld voor
d
sport en beweging. Wethouder Roal
en
egen
bew
al een heel sportieve stad, maar
van der Linde (Sport): ‘Amersfoort is
eld vanwege
elfsprekend of toegankelijk. Bijvoorbe
sporten is nog niet voor iedereen vanz
mee te
toch
om
kleine aanpassing dan al helpen
een fysieke beperking. Soms kan een
tieve
spor
om
natuurlijk ook als duwtje in de rug
doen. Daar helpt deze subsidie bij. En
ideeën te realiseren.’
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n van een sportaccommodatie
investeringen, zoals voor het aanpasse
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de aanschaf van sportmateriaal. De
intensiever gebruikt kan worden of
van
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Bew
de subpagina Subsidie Sport en
toelichtingen daarop zijn te vinden op
Amersfoort.nl.

Geef jij je gebruikte schoenen aan
jonge sporters?
en
Boots for Africa zamelt vanuit Utrecht gebruikte sportschoenen
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sportmaterialen (rackets, ballen etc)
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1. Zijn de materialen nog heel en schoon?
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Door SportUtrecht
UTRECHT - Bij voetbalvereniging
Sporting ’70 in Utrecht is duidelijk
zichtbaar hoe de club denkt over een
Veilig Sportklimaat. ‘Blijf er niet mee
rondlopen’ staat op de website van de
vereniging. ‘Het voorkomen van dat
spelers elkaar uitschelden, pestgedrag
onderling maar ook negatief gedrag
van ouders langs de lijn moeten
we altijd zien te voorkomen’, geeft
Vertrouwenscontactpersoon Wilma
van de Kerk aan.
De feiten liegen er niet om: ruim
20% van de jeugdsporters in
Nederland heeft te maken gehad
met grensoverschrijdend gedrag,
waarvan 1 op de 8 sporters
slachtoffer is van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Bij iedere sportclub kan het
voorkomen, voor slachtoffers
is het vaak moeilijk om dit
bespreekbaar te maken. ‘Sporting
‘70 is een maatschappelijk betrokken
voetbalvereniging met een actief
veiligheidsbeleid’, geeft voorzitter
Willem Muilenburg aan.
In de persoon van Wilma van
de Kerk heeft de club een
Vertrouwenscontactpersoon.
‘Ik zag jaren terug bij andere
clubs gedragsregels staan op
de website. Dit triggerde mij en
toen het bestuur mij vroeg om
vertrouwenscontactpersoon te
worden, was het snel akkoord’,
geeft Van de Kerk aan die zelf als
kinderfysiotherapeute werkzaam is.

Onschuldig

De opkomst van de mobiele telefoons
en foto’s die daarmee gemaakt
kunnen worden, lijken onschuldig
maar kunnen verregaande gevolgen
hebben’, geeft Muilenburg aan. Op de
vraag of er meldingen zijn geweest
van ongewenst gedrag, antwoordt het
tweetal: ‘Er is gelukkig niets vreselijks
gebeurd bij Sporting ‘70. Je moet
echter niet denken; hier gebeurt dat
niet. Er is wel eens wat voorgevallen
waarop wij direct acties moesten
ondernemen. Bij een voetbalkamp
speelde een incident met een mes.
Teambegeleiders waren zoekende hoe
te reageren. Zij zochten contact met de
vertrouwenscontactpersoon (VCP) en
tegelijkertijd was ook het bestuur op
de hoogte gebracht. Dit zijn situaties
waarbij het belangrijk is om snel één
en ander met elkaar kort te sluiten en
het gesprek aan te gaan waarbij zowel
naar oplossingen wordt gezocht als
dat we leren voor een volgende keer.’
Onveiligheid kan ook breder spelen
zoals wanneer iemand plagerig te
horen krijgt dat hij te dik is. ‘Dat kan
onschuldig lijken maar dat is het niet.
Ook dan moet er snel gereageerd en
gehandeld worden.

VOG

Alle trainers en begeleiders die bij
Sporting ’70 actief zijn, moeten
didactisch en pedagogisch getraind
zijn en een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) hebben’, geeft Muilenburg
aan die zelf werkzaam is in het
basisonderwijs op een Vreedzame
School. Een tekort aan trainers

Aanspreken

Zo ook een voorval van zeker negen
jaar geleden. ‘Buiten het hek, op de
fietsroute naar huis, liep een malloot in
het donker rond. Kinderen voelden zich
niet veilig op het moment dat ze na de
training naar huis gingen in het donker.
Dan pakken we dat direct op’, aldus
Muilenburg. Ondanks dat de vereniging,
die op 2 december 2020 haar 50-jarige
bestaan ‘vierde’ 1.250 leden heeft, is het
van enorm belang dat mensen elkaar
kennen. ‘Daardoor is het makkelijker
om elkaar aan te spreken, te
ondersteunen maar ook begrip te tonen
voor elkaar. Het blijft een uitdaging,
geen keus’, zegt Van de Kerk stellig. Zij
vindt het dan ook niet meer dan logisch
dat er bij andere verenigingen ook altijd
een vertrouwenscontactpersoon is en
dat alle trainers bij een vereniging een
VOG hebben. De campagne ‘Blijf je stil
of praat je erover’ van Centrum Veilige
Sport met de extra aandacht vanuit
SportUtrecht vindt ze dan ook zinvol.
‘Het is altijd goed om het met regelmaat
onder de aandacht te brengen. Dat kan
via een campagne maar ook op andere
ludieke manieren. Bijvoorbeeld om op
een stoeptegel voor het gebouw een
aantal quotes te plaatsen, zoals; ‘De
scheids heeft altijd gelijk’.
Het is zo breed, zo kun je ook bij de
ledenvergadering, waar de besluiten
worden genomen, meeluisteren.
Alertheid op veiligheid in brede zin.
Bij de bouw van het clubgebouw en
de kleedkamers, is het bijvoorbeeld

Kalender

Campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’

November 2021
Kick-off bijeenkomst
Waar: ZIMIHC theater Wittevrouwen
Tijd: 19:30-21:30 uur
Wat: Kick-off bijeenkomst van de campagne met
o.a. een theatervoorstelling van Renald Majoor en
een paneldiscussie met experts
Klik hier voor meer info en de uitnodiging

Scholing Herkennen en voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag
Waar: Fysiek, locatie n.t.b.
Tijd: 19:00-22:00 uur
Wat: Scholing voor trainers/coaches om de sociale
veiligheid binnen de club te vergroten
Klik hier voor meer info en de uitnodiging

Start Thematraject Centrum Veilige Sport
Waar: Fysiek, locatie n.t.b.
Tijd: 19:00-22:00 uur
Wat: Thematraject waarin je samen met andere
clubs en Centrum Veilige Sport aan de slag kan
met sociale veiligheid
Klik hier voor meer info en de uitnodiging

25 november

Vertrouwenscontactpersoon Wilma van de Kerk (links) en voorzitter van
Sporting ’70 Willem Muilenburg.
Foto: Sporting 70/Rick Hendriks.

CAMPAGNE IN UTRECHT

Webinar Sociale Veiligheid
Waar: Digitaal
Tijd: 19:30-21:00 uur
Wat: In deze interactieve webinar kan je in gesprek
met experts van Centrum Veilige Sport over de
sociale veiligheid op jouw club
Klik hier voor meer info en om je aan te melden

December 2021
2 december

Om informatie te verzam
elen zoekt ze input van zow
el transgender en
non-binaire personen als
cisgender personen met een
mening over
genderinclusiviteit. Haar sur
vey is open voor iedereen,
ongeacht leeftijd of
(sport)achtergrond: alles is
relevant en alle perspectie
ven zijn welkom. De
survey is zo inclusief mogel
ijk en vanwege het interna
tionale karakter van het
onderzoek in het Engels.
Invullen kost je slechts 5-1
0 minuten. Voor vragen
over deelname of opmerk
ingen kun je contact opn
emen met Famke via
famke.gildemacher@hva.n
l of ga meteen naar:
https://hva.eu.qualtrics.c
om/jfe/form/SV_7VEtnBC
pukHH19c.

2018
eyers is inmiddels drie jaar oud. In
De visie op de ontwikkeling van hock
eden
stafl
he
nisc
tech
en
ers
app
wetensch
hebben experts uit het tophockey,
ikkeling van hockeyers opgesteld.
ontw
de
op
visie
de
gen
van verenigin
de
drie vragen centraal: Hoe maken we
Aan de basis van deze visie stonden
we
dat
or
ervo
we
en
zorg
Hoe
is?
al
dan ze
hockeysport kwalitatief nog sterker
plezier in de sport verhogen? En hoe
niet alleen de kwaliteit, maar ook het
en
goed kunnen ontwikkelen en verbond
zorgen we ervoor dat hockeyers zich
blijven aan de hockeysport?
oftewel: ‘6x VOORUIT IN HOCKEY‘: 1)
Dit resulteerde in zes uitgangspunten,
, 3)
en en stimuleer unieke kwaliteiten
Beter hockey begint bij jezelf, 2) Herk
,
sting, 4) Bijdrage leveren aan het team
Voor iedere leeftijd een passende bela
rt en privé in balans.
5) Ondersteun continu leren en 6) Spo

Terugkomdag Vertrouwenscontactpersonen
Waar: Fysiek, locatie n.t.b.
Tijd: 19:00-22:00 uur
Wat: Terugkomdag voor vertrouwenscontactpersonen om kennis te verfrissen
Klik hier voor meer info en de uitnodiging

December 2021

UTRECHT - SportUtrecht vindt het
van groot belang dat sportclubs
Utrecht het onderwerp sociale
veiligheid hoog op de agenda zetten
en houden. Het is belangrijk dat
het gesprek over sociale veiligheid
binnen steeds meer verenigingen
gevoerd wordt en dat er preventieve
maatregelen worden genomen.
Daarom is SportUtrecht aangesloten
op de campagne ‘Blijf je stil of praat
je erover?’.
De komende maanden staan in
het teken van bewustwording, het
maken van preventief beleid, en
weten wat te doen als er onverhoopt
toch een incident zich voordoet.
Grensoverschrijdend gedrag is nooit
100% uit te sluiten. Er zijn echter
wel verschillende maatregelen
die clubs kunnen nemen om de

11 december

Wat vind jij van genderinc
lusiviteit in sport? HvA-stu
dent Famke Gildemacher
doet momenteel namens
de Europese Lacrosse Fed
eratie onderzoek naar
beleidsvormen binnen de
sportwereld op het gebied
van transgender en
non-binaire personen.

jij?

er alles aan doen om een Veilig
Sportklimaat te creëren’, aldus
VCP-er Wilma van de Kerk. In het
kader van een Veilig Sportklimaat
neemt Sporting’70 tweejaarlijks een
veiligheid thermometer af binnen
alle geledingen van de club.

belangrijk om onoverzichtelijke
hoekjes te vermijden en hang
bijvoorbeeld, zoals bij ons, stickers
in de kleedkamer dat er geen
foto’s met mobieltjes gemaakt
mogen worden. Je kunt nooit
alles controleren maar wel kan je

10 november

Hockey in ontwikkeling: wat vind

mag dan ook nooit een excuus zijn
om van die regel af te stappen. Als
Vertrouwenscontactpersoon is het
voor Wilma van de Kerk van belang
dat mensen binnen de club weten
wie ze is en wat ze voor hen kan
betekenen. ‘Het bespreekbaar maken
en zichtbaar zijn is zo belangrijk. Aan
de zichtbaarheid kan nog gewerkt
worden. De essentie is dat mensen
hun verhaal kwijt kunnen. Niemand
mag zich hier onveilig voelen, op
welke manier dan ook. Het is een
thema dat bespreekbaar moet zijn
en ook is binnen Sporting ’70. De
verantwoordelijkheid strekt zich soms
uit tot buiten de club.’

1 december

rt

8 december

Deel je mening over
genderinclusiviteit in sp
o

Scholing Vertrouwenscontactpersonen
Waar: Fysiek, locatie n.t.b.
Tijd: 10:00-17:00 uur
Wat: Scholing om vrijwilligers op te leiden tot
vertrouwenscontactpersoon
Klik hier voor meer info en de uitnodiging

kans dat het zich voordoet zo klein
mogelijk te maken. Sporten in een
sociaal veilige omgeving zou voor
iedereen vanzelfsprekend moeten
zijn. Daar zou iedere bestuurder
zich voor moeten willen inspannen.
SportUtrecht helpt daarbij met
diverse bijscholingen, inzet van
experts en een toolbox waarmee
iedere sportaanbieder zelfstandig aan
de slag kan.
De aftrap van de campagne werd
gegeven met een kick-off bijeenkomst
op woensdag 10 november in
aanwezigheid van zo’n 60 bestuurders
en andere betrokkenen van Utrechtse
sportclubs
www.sportutrecht.nl/socialeveiligheid

Jolien D’hoore ambassadrice Baloise Ladies Tour
Van onze redactie
UTRECHT - De Baloise Ladies Tour
is de grootste rittenkoers voor de
wereldtop in het vrouwenwielrennen
die zowel Nederland als België
aandoet. Deze rittenkoers wordt
vanaf volgend jaar uitgebreid van
vier naar vijf wedstrijddagen en dit
van woensdag 13 tot zondag 17 juli
2022. Dat is drie dagen na het einde
van de Giro Rosa en één week voor
de start van de ronde van Frankrijk
voor vrouwen. De afgelopen jaren was
Leidsche Rijn het toneel van de eerste
etappe. Het rittenschema van de editie
van 2022 wordt op een later tijdstip
bekend gemaakt.

‘In het groeiproces van onze wedstrijd
is de tijd rijp om onze ambities bij
te stellen,’ aldus Geert Stevens,
organisator van de Baloise Ladies Tour.
‘De interesse in het vrouwenwielrennen
blijft toenemen. Daar willen we als
organisatie op inspelen. De interesse
van steden en gemeente om te fungeren
als start- en/of aankomstplaats, is
groot. Dat heeft er mede voor gezorgd
dat we een wedstrijddag willen
toevoegen. Niet onbelangrijk is het
gegeven dat de Baloise Ladies Tour
volgend jaar mag doorgaan als de
laatste voorbereidingswedstrijd in de
aanloop naar de hernieuwde ronde van
Frankrijk voor vrouwen die op 24 juli
2022 start in Parijs.’

D’hoore

Begin november werd voormalig
wielrenster en baanwielrenster Jolien
D’hoore ambassadrice van de Tour. De
keuze voor de meervoudige Belgische
kampioene, wereldkampioene
ploegkoers en bronzen
medaillewinnares in het onnium op de
Spelen in Rio is weloverwogen. Want
Jolien D’hoore schreef mee aan het
verhaal van de Baloise Ladies Tour
dat tot voor enkele jaren als de BeNe
Ladies Tour bekend stond. Jolien
D’hoore kroonde zich tot winnares in
2015 en 2016 en werd in 2014 tweede
in het eindklassement. En met acht
ritoverwinningen in al haar deelnames
aan de Baloise Ladies Tour is ze op dat

vlak ook recordhoudster.
‘We zijn er meer dan ooit van
overtuigd dat Jolien een uitstekende
ambassadrice kan zijn voor de Baloise
Ladies Tour en bij uitbreiding voor het
vrouwenwielrennen.
Haar ervaring en klare kijk op het
gebeuren betekenen zondermeer
een meerwaarde in de ontwikkeling
van het vrouwenwielrennen. Jolien
D’hoore heeft onze wedstrijd mee
op de internationale kaart van het
vrouwenwielrennen geplaatst en
daar zijn we haar nog altijd enorm
dankbaar voor’ aldus Stevens.
‘Ik vind het een hele eer om
ambassadrice te worden van de

Baloise Ladies Tour. Het was in
de beginjaren van de toenmalige
BeNe Ladies Tour dat ik echt ben
doorgebroken voor het grote publiek.
Het maakt dan ook de cirkel rond dat
ik als ex-renster mee kan bouwen
aan het verdere succesverhaal van
de Baloise Ladies Tour’ zegt Jolien
D’hoore.

Last van een
Last van een sportblessure?
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Dominators verwachten veel van verhuizing medio 2022

Heeft u last van een sportblessure? Kom dan naar het
sportspreekuur bij Annatommie mc Utrecht. Binnen één
Heeft u last van een sportblessure? Kom dan
het
sportmedisch
spreekuur
bij doeltreffende
weeknaar
wordt
u voorzien
van een
diagnose en
Annatommie mc Utrecht. U wordt voorzien
van een diagnose
behandelingsadviezen
behandeling
door onzeen
sportarts,
inclusief eventueel
door onze sportarts, inclusief eventueel benodigde
röntgenfoto’s,
of MRI-scan.
benodigde röntgen
foto’s ofechodiagnostiek
MRI scan.

spelen onze wedstrijden op zondag.’
Nog even dwaalt Tersteeg af naar
zondag 10 oktober; de tweede AFBN
flag football competitiedag. Met zes
velden, 27 teams en 31 wedstrijden
was het een heerlijke dag vol actie
voor zowel de jeugd als senioren.
‘Het zonnetje scheen, we hadden
een prachtige competitiedag
met veel mensen, dan wil je toch
niet anders.’ Tersteeg echter
weet ook dat er minder gunstige
weersomstandigheden komen,
zoals regen. ‘Met onze verhuizing
zijn we af van afgelastingen op
het natuurgras dat we bespeelden
en deelden met Domstad Devils
Lacrosse. Het complex bood verder
plaats aan voetbalclub VVJ. ‘Het zat
ramvol.’

Op het spreekuur bespreekt de sportarts uw vragen en klach-

Op het spreekuur bespreekt de sportarts uw vragen en klachten op sportmedisch gebied. Denk
ten op sportmedisch gebied. Denk hierbij aan vragen over
Manuelaconditie,
de Jong voeding,
hierbij aan vragen over algehele
beweging/ leefstijl
en
algehele trainingsprogramma’s,
conditie, voeding, trainingsprogramma’s,
beweging/
Sportarts
klachten die samenhangen met of voortkomen
uiten
sportbeoefening.
leefstijl
klachten die samenhangen met of voortkomen uit
sportbeoefening.

Verder kunt u terecht voor advies, diagnostiek en behandeling van acute
kunt u terecht voor advies, diagnostiek en behandeling van acute blessures,
blessures, maar ook langerVerder
durende
blessures die niet overgaan door rust en/of
maar ook langer durende blessures die niet overgaan door rust en/of fysiotherafysiotherapeutische behandelingen. Indien nodig kan er worden doorverwezen
peutische behandelingen. Indien nodig kan er direct worden doorverwezen naar
naar een van de aanwezige
orthopedisch
chirurgen
binnen Annatommie
mc.Annatommie mc.
een
van de aanwezige
orthopedisch
chirurgen binnen
een verwijzing
de huisarts wordt
uw behandeling gewoon vergoed door
Met een verwijzing van deMet
huisarts
wordt uwvan
behandeling
gewoon
uw
verzekeraar.
Bel
voor
het
maken
van
een
vergoed door uw verzekeraar. Bel voor het maken van een afspraakafspraak
met met 088 022 0600 of
kijk op annatommiemc.nl.
088 022 0600 of kijk op annatommiemc.nl.
Annatommie mc Utrecht

Annatommie mc Utrecht
Janssoniuslaan 71
Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht
3528 AH Utrecht

Frank Loeffen
Sportarts

ging
de medisch specialist in bewe

Jumbo Franciscusdreef
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08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
10:00
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21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
19:00

Utrecht

Door Robert Jan van der Horst

beter zichtbaar.’
Zestien jaar speelden de Dominators
na een eerste seizoen elders –
opgericht op 5 november 2004
– op Overvecht, maar het nieuwe
Sportpark Zuilense Vecht lonkt. De
accommodatie wordt gedeeld met
voetbalvereniging Elinkwijk dat
op z’n beurt afscheid neemt van
de historische en beeldbepalende
overdekte tribune aan het Theo
Thijssenplein. Tersteeg: ‘We hebben
alle scenario’s besproken, ook een
fusie. Dat laatste is echter op dit
moment geen optie. We kennen
elkaar amper, laten we eerst maar

aan elkaar wennen. Het is meer
op huwelijkse voorwaarden dat
we samenwerken dan dat we gaan
trouwen.’

Complementair

Pas in 2023 wordt de oplevering
voorzien van het nieuwe clubhuis
dat Elinkwijk en de Dominators met
elkaar gaan delen. Beide clubs delen
ook een kunstgrasveld. ‘Wat dat
betreft zijn we complementair’, zegt
de Dominators-oprichter (samen
met Eric Donkervoort en John
Willemse). Elinkwijk is een paar jaar
geleden zaterdagclub geworden, wij

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
09:00 - 20:00

Franciscusdreef 88 Utrecht

Tersteeg en zijn medebestuursleden
willen het ledenbestand – de laatste
jaren uitgedund door onder meer
corona en de onmogelijkheid
zich op de traditionele UIT-dagen
(introductiedagen voor nieuwe
studenten) te presenteren – weer
opkrikken. En waar kan dat beter
dan in een nieuwe omgeving. ‘We
willen eerst maar eens zien terug te
komen naar de 150 leden, daar waar
we in 2019 ook stonden.’
Utrecht Dominators telt momenteel
iets meer dan honderd leden en
beschikt over een senior tackleteam
18+ (football zoals we dat uit
Amerika kennen) en twee flagteams
van O15 en senioren 18+. Flag is een
‘softere’ variant van de sport waarbij
lichamelijk contact bijna uitgesloten
is. Het tackleteam komt uit in de
eerste divisie, het tweede niveau in
Nederland, en heeft de eerste twee
zeges op zak.

Juli

Terug naar de verhuizing naar
Sportpark Zuilense Vecht waar het

Ook de Dominators ondervinden
daarvan de gevolgen, al laat
Tersteeg ons onze eigen conclusies
trekken ‘Eigenlijk stond onze
verhuizing voor januari 2022
gepland’, klinkt het op een neutrale
toon. Dat wordt dus per 1 juli 2022.
Maar eind goed al goed voor de
Utrecht Dominators, zo verwacht
Tersteeg. ‘We kunnen ons pas
echt settelen als we in 2023 met
Elinkwijk de kantine in gebruik
kunnen nemen. Tot die tijd kleden
we ons om in Sporthal Zuilen. Die
zal tevens dienst doen als kantine.
En aangezien die verpacht is,
missen we dus een heel seizoen de
inkomsten van de bar. Maar dat is
ingecalculeerd. Het is, zeg maar,
het wisselgeld van de verhuizing
naar een kunstgrasveld. Naar een
plek waar we beter zichtbaar en
beter bereikbaar zijn, geen last meer
hebben van afgelaste wedstrijden en
onze leden een mooi sportaanbod
kunnen bieden.’

Sportservice Veenendaal verduurzaamt accommodaties

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Utrecht Dominators bestuurslid Ilja Tersteeg over de verhuizing naar sportpark Zuilense Vecht: ‘We zijn straks aan de
Zuilenselaan beter bereikbaar en beter zichtbaar’. 		
Foto: Lucy Nieuwdorp.

UTRECHT – Sporten aan de rand
van de stad Utrecht, een beetje
landelijk omringd door bomen.
Dat is zo’n beetje het ‘heerlijke
romantische idee’ dat bestuurslid
Ilja Tersteeg heeft van bewegen
in de buitenlucht. Echter de ratio
overheerst en daarom nemen de
American footballers van Utrecht
Dominators medio 2022 afscheid van
de Manitobadreef. ‘Als bestuurder
ben ik blij met het aanbod dat we
dan kunnen bieden. We zijn aan de
Zuilenselaan beter bereikbaar en

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Ledenbestand

met Elinkwijk te delen kunstgrasveld
(het hoofdveld van het niet meer
bestaande Ultrajectum) staat
gepland op de accommodatie
van de Utrechtse Rashonden
Vereniging (URV). Dat is de club
die tot twee keer toe een overgang
naar Sportpark Overvecht-Noord
(naast de Dominators gelegen)
op het laatste moment zag
afketsen. De gemeente komt in
het nauw en heeft moeite met
het vinden van een geschikte
locatie van URV, zeker nu zich in
de bomen langs het hoofdveld
van voetbalvereniging EDO op
Overvecht-Noord vleermuizen
hebben genesteld, daardoor loopt
de aanleg van de lichtinstallatie
ernstige vertraging op en moet EDO
voor de avondtrainingen uitwijken
het ‘derde veld’. Dat was voorzien
voor URV.

Kaasspeciaalzaak Kees Oomen
Muntplein 7
3437 AN Nieuwegein,
tel. 030 - 60 35 731
info@kaaszaakoomen.nl
www.kaaszaakoomen.nl

Openingstijden
Maandag
Gesloten
Dinsdag
09:00-18:00
Woensdag
09:00-18:00
Donderdag 09:00-18:00
Vrijdag
08:30-18:00
Zaterdag
08:30-17:00

Foto: Sportservice Veenendaal.
Van onze redactie
VEENENDAAL - Sportservice
Veenendaal heeft alle
binnensportaccommodaties in

Veenendaal succesvol verduurzaamd
met ledverlichting. In oktober 2021
werd sporthal Rembrandt als laatste
accommodatie volledig overgezet
naar led. Deze ledverlichting is tot

wel 70% energiezuiniger.
Verduurzaming is namelijk ook
bij Sportservice Veenendaal een
belangrijk thema. Directeur Frank
Hafkamp legt uit: ‘We vinden

het belangrijk om actief mee te
werken aan verduurzaming in
Veenendaal. Met de voltooiing
van de werkzaamheden bij
sporthal Rembrandt, zijn al onze
accommodaties volledig op led:
het is beter voor het milieu en we
besparen op lange termijn kosten.’
Een mooi voorbeeld is sportcomplex
De Vallei. Het complex bestaat
niet alleen uit het zwembad, maar
ook het kantoor van Sportservice
Veenendaal en sporthal De
Vallei. ‘Elke week ontvangen we
duizenden mensen die komen
zwemmen of sporten in de zaal.
Het is een belangrijk complex
waar mensen in beweging komen.
Het complex is met zwembad
De Vallei de grootste verbruiker,
maar ook een mooi voorbeeld
van verduurzaming. Zo maken we
gebruik van warmte uit grondwater,
hebben we ledverlichting op
bewegingssensoren en zijn de daken
van Sporthal de Vallei benut met

ruim 400 zonnepanelen’ vertelt
Hafkamp.

Sportvelden

Naast de
binnensportaccommodaties,
worden ook de sportvelden
verduurzaamd. Hafkamp: ‘Ook op
onze sportvelden maken we goede
stappen. Daarbij is het goed om te
zien dat verenigingen zelf ook actief
bezig zijn met verduurzaming, zoals
het gebruik van ledverlichting en
zonnepanelen.’
Met de recente ledtransitie heeft
Sportservice Veenendaal opnieuw
een belangrijke stap gezet: ‘We
zijn als organisatie goed bezig,
maar we kunnen nog altijd meer
winnen. We zullen dan ook, samen
met de gemeente Veenendaal
en de sportaanbieders de
sportaccommodaties in Veenendaal
de komende jaren blijven
verduurzamen’ besluit Hafkamp.
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Willem Janssen bereikt mijlpaal: in ‘club van 200’
Overigens moet de FC-aanvoerder
nog een hele poos mee om het
record van koploper Jan Willem
van Ede in te halen; de voormalige
doelman staat op liefst 409 duels,
gevolgd op kleine afstand door Leo
van Veen (370) en nummer drie
Jean-Paul de Jong (370 duels).

15-20 uur per week
maandag tot en met vrijdag
07:00-09:00 uur en 14:00-16:00 uur.
Solliciteren?
Stuur uw CV naar:
werving@noot.nl

In dat illustere rijtje volgen op
eerbiedige afstand Herman Verrips
(298 duels) en Ton de Kruijk (286
duels). Dat laatste getal zal mogelijk
verbeterd kunnen worden door Mark
van der Maarel die op het moment
van schrijven op 278 staat. In de
buurt van de 200 staat Erik van der
Meer (206) en Willem Janssen moet
in staat geacht worden dit aantal
dit seizoen nog te overtreffen.
Daarna zal hij zich waarschijnlijk
op een loopbaan als trainer storten
en vormt dan dus geen bedreiging
meer voor de andere clubtrouwe
FC-spelers uit het verre en dichtbij
verleden.

Voor
iedereen die
waardering
uit zijn werk
wil halen

Jutfaseweg 93 3522 HH UTRECHT 030-2882860
www.scharrelspecialisttonus.nl / info@scharrelspecialisttonus.nl

Tijdens de 10 % korting
feestdagen uwop uw aankopen
go urmetschotel
co mpleet van
Scharrelspecialist
Tonus

Tegen inlevering van deze advertentie

Collega-journalist Ton de Ruiter
heeft naast de onderstaande
statistieken ook nog een elftal
samengesteld van ‘boven de
200-leden’. Dat ziet er als volgt uit:
Jan Willem van Ede;
Herman Verrips, Ton du Chatinier,
Willem Janssen en Eik van der Meer;
Ton de Kruyk, Jean-Paul de Jong,
Wim Flight, Marco Cabo;
Leo van Veen en Johan de Kock;

Jutfaseweg 93 3522 HH UTRECHT
030-2882860
www.scharrelspecialisttonus.nl / info@scharrelspecialisttonus.nl

Willem Janssen.
Door Hans van Echtelt

Roefstra Schilderwerken staat voor kwalitatief
goed schilderwerk in de breedste zin van het woord
welke op een veilige en verantwoorde manier
wordt uitgevoerd. Dit alles op basis van duidelijk en
aantoonbaar vakmanschap.
Wij staat al meer dan 25 jaar garant voor kwaliteit
van uw schilderwerk. Roefstra Schilderwerken is dan
ook geen onbekende naam in Utrecht en omgeving.
Roefstra Schilderwerken verzorgt uw schilderwerk
voor binnen en buiten. Van nieuwbouw woning
tot uw jaren ’30 woning. Van renovatie tot regulier
onderhoud.
Roefstra Schilderwerken is werkzaam in o.a. Utrecht,
De Meern, Vleuten, Maarssen, Harmelen, IJsselstein,
Nieuwegein en omstreken

Kolland 41, 3452 NM Vleuten, tel. 06 – 19 860 310

UTRECHT – Aanvoerder Willem
Janssen bereikte op zondag 3
oktober een bijzondere mijlpaal.
In de Johan Cruijff Arena speelde
hij zijn 200-ste wedstrijd in het
shirt van FC Utrecht. Slechts elf
keer kwam het eerder voor dat een
speler van FC Utrecht zo vaak op
het hoogste niveau uitkwam met dit
lustrumtotaal. Janssen (35) kwam

Foto: FC Utrecht.
op 25 augustus 2013 voor het eerst
voor de Domstedelijke club in actie
op eredivisieniveau.
Willem scoorde zijn eerste goal
al kort daarna, namelijk op 1
september. Het gebeurde in de
uitwedstrijd tegen PEC/Zwolle,
op aangeven van Jens Toornstra.
Daarna lukte het maken van goals
nog 22 keer, vrijwel in ieder seizoen
was Janssen daarna trefzeker.

Algemene reserve en manusje-vanalles: Mark van der Maarel.

Tweehonderd

FC Utrecht kent twaalf ‘leden
van de Club van 200’. Dat zijn:
Jan Willem van Ede (409 - 36.626
speelminuten), Leo van Veen (391
- 34.438 speelminuten), Jean-Paul
de Jong (370 - 28.837 speelminuten
– 103 keer gewisseld), Herman
Verrips (298), Ton de Kruijk (286,
78 keer als invaller), Mark van der
Maarel 269, Marco Cabo (253 - 20936
speelminuten), Willem Flight (236),
Ton du Chatinier (235), Johan de
Kock (223), Erik van der Meer (206),
Willem Janssen (200).
De club kent ook een groep
spelers, 52 in getal, die honderd
wedstrijden of meer uitkwamen
voor de Utrechters. Het gaat om
Frans Adelaar, Co Adriaanse, Jan
van den Akker, Rob Alflen, Dave van
den Bergh, Pascal Bosschaart, Hans
van Breukelen, Joost Broerse, Pieter
Bijl, Willy Carbo, Tim Cornelisse,
Ries Coté, Gregoor van Dijk, Bert
Gozems, Cedric van der Gun, Cor
Hildebrand, Hans van Huissteden,
André Hulshorst, Sander Keller,
Edwin de Kruijff, Dirk Kuijt, Gert
Kruys, Rick Kruys, John van Loen,
Joop van Maurik, Michael Mols,
Marcel van der Net, André Oostrom,
Piet van Oudenallen, Gerrit Plomp,
Ab Plugboer, Ben Rietveld, Reinier

Robbemond, Robert Roest, Robbin
Ruiter, Alje Schut, Etienne ShewAtjon, Jan van Staa, Koos van
Tamelen, Gerard Tervoort, Ferdi
Vierklau, Michel Vorm, Harald
Wapenaar, John Wildschut, Jan
Wouters, Patrick Zwaanswijk,
Ramon Leeuwin, Robbin Ruiter,
Sean Klaiber, Sander van der Streek
en Gyrano Kerk.

Opvallend

Rick Kruys is in 2008 de laatste in
de stad Utrecht geboren speler met
meer dan 100 wedstrijden in FC
Utrecht 1. Ook zijn vader Gert Kruys
speelt meer dan 100 duels voor de
FC. 24 spelers zijn geboren in de
stad Utrecht, 9 in de omliggende
gemeenten.
Vijf spelers komen van het
Bilthovense FAK: Joost Broerse,
Willem Flight, Edwin de Kruijff, Koos
van Tamelen en Ferdi Vierklau.
Ook enkele spelers die niet in
Nederland geboren werden kwamen
lange tijd uit voor FC Utrecht. Ton
Caluwé, Jorgen Henriksen, Tom
van Mol, David Nascimento, John
Steen Olsen, Wlodi Smolarek,
Hans Somers, Stefaan Tanghe,
Stijn Vreven, Nana Asare, Jan
Wuytens, Tommy Oar, Edouard
Duplan en Yassin Ayoub (dubbele
nationaliteit). Van deze groep heeft
Smolarek de meeste wedstrijden
gespeeld voor de Domstedelingen:
liefst 166.

TIEN DIENSTJAREN EN MEER
Jan Willem van Ede
Mark van der Maarel
Jean-Paul de Jong
Leo van Veen
Alje Schut
Ton de Kruyk
Etienne Shew-Atjon
Herman Verrips
Marco Cabo
Ton du Chatinier
Erik van der Meer

15 (van 1981 - 1996)
13 (van 2009 - heden)
13 (van 1993 - 2007)
13 (van 1970 - 1982 + 1983 - 1984)
13 (van 1999 - 2012)
11 (van 1977 - 1988)
11 (van 1998 - 2009)
11 (van 1982 - 1993)
10 (van 1970 - 1980)
10 (van 1977 - 1987)
10 (van 1985 - 1995)

Kampong houdt vast aan voetbal op zondag
UTRECHT – Het Utrechtse Kampong
voetbal laat op de website weten
geen gebruik te hebben gemaakt
van het aanbod van de KNVB om
met het eerste elftal volgend seizoen
in de zaterdag 1e klasse te gaan
voetballen.
De voetbalbond heeft alle
amateurclubs van Nederland
eenmalig de mogelijkheid gegeven
om horizontaal over te stappen.
Voorheen moesten de clubs in de
onderste klasse beginnen zodra van
speeldag gewisseld werd.
Toch doet Kampong het niet. ‘We
hebben de vraag wel intern gesteld
maar al snel werd duidelijk dat
veel Kampongers hechten aan
de zondag. Daar zijn een paar
redenen voor. Bijvoorbeeld een
capaciteitsprobleem. De velden

zijn op zaterdag al bezet door
de vele jeugdwedstrijden. Maar
de belangrijkste reden is dat de
bijzondere Kampongcultuur ook
samenhangt met hockey, dat op
zondag speelt. Die verbondenheid
maakt Kampong uniek. Het bestuur
heeft overigens wel aangegeven
voorstander te zijn van een variabele
speeldag. Nederland is het enige
land in Europa met een zondag- en
een zaterdag amateurcompetitie.
Het zou mooi zijn als dat wordt
opgeheven en dat alle clubs tegen
elkaar kunnen spelen. In onderling
overleg wordt bepaald of de
wedstrijd op zaterdag of op zondag
plaats vindt', aldus de Utrechtse
club.
RTV Utrecht becijferde ‘dat twintig
jaar geleden 64 Utrechtse clubs

op zondag in de 5e klasse of hoger
speelden. Volgend jaar zouden dat
er nog 21 zijn. In het zaterdagvoetbal
speelden in 2001 72 clubs in de 5e
klasse of hoger.
Dat zijn er volgend seizoen 115. De
KNVB districten West 1 en West 2,
waarin de meeste Utrechtse clubs
uitkomen, organiseerden in 2001 24
poules op de zaterdag en 32 op de
zondag. Volgend jaar zijn dat er 44
op zaterdag en 18 op zondag.’
Als onderbouwing van hun keuze
liet Kampong bestuurslid Kees
Jongkind aan het medium weten: ‘Er
is een nauwe verbondenheid tussen
de voetbaltak en de hockeytak
van Kampong. Dat clubgevoel
haal je weg als je op zaterdag gaat
voetballen, want hockey is wel een
zondagsport.’
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TICKET EUROPEAN TOUR 2022
VOOR DAAN HUIZING

HONKBAL-ASPIRANTEN KNICKERBOCKERS SOEST KAMPIOEN

AGENDA

Ook iets te melden? Tip ons: redactie@utrechtsesportkrant.nl

26 NOVEMBER VANAF 19.00

UTRECHTS WIELERCAFÉ
WEERDSINGEL, UTRECHT

30 NOVEMBER 09.30 – 12.30

JAARCONGRES WETENSCHAP
VOOR DE SPORTPRAKTIJK
WOERDEN EN ONLINE

Foto: Bas de Meijer.

SOEST - Het aspiranten honkbalteam van de Knickerbockers
in Soest is kampioen geworden. Het jonge sterrenteam werd
op de club feestelijk onthaald en kreeg een mooie beker
overhandigd. Tijdens de competitie van het afgelopen seizoen
wisten de aspiranten hun tegenstanders ver achter zich te laten
en wonnen alle 14 wedstrijden.
Het bevlogen team, onder leiding van trainer-coach Ricky de
Zoete, versloeg de andere clubs met een uitzonderlijk hoog

puntensaldo: in totaal 237 punten ten opzichte van slechts 28
punten tegen. De aspiranten zijn zeer trots op hun prestatie.
Het is al de tweede keer op rij dat zij kampioen werden.
De Knickerbockers Soest is een kleurrijke honk- en softbal
vereniging voor alle leeftijden en alle niveaus. Plezier in de
sport en winnen gaan bij de club goed samen.
www.knicks.nl

SOEST - Daan Huizing uit Soest speelde een alles bepalende
finaleronde tijdens de Grand Final van de Challenge Tour
op Mallorca. Deze Challenge Tour is het één na hoogste golf
niveau. Hij behaalde daar een 20e plaats in de overall year
ranking, waarmee hij zijn promotie naar het hoogste golfniveau
in Europa binnen wist te slepen. Dat betekent dat de 31-jarige
golfer komend seizoen speelgerechtigd is voor de European
Tour, waar onder andere Wil Besseling en Joost Luiten spelen.
Dit seizoen behaalde Huizing een overwinning in Ierland, wat
mee hielp aan zijn eindklassering in de top 20. De eerste 20
plekken geven het recht op promotie naar de European Tour en
een speelkaart voor komend seizoen. De golfer heeft daarmee
een prachtige prestatie neergezet.

DIEDE DE GROOT OFFICIEUS
WERELDKAMPIOEN ROLSTOELTENNIS

MEER VAKLEERKRACHTEN VOOR BEWEGINGSONDERWIJS

UTRECHT - Op steeds meer basisscholen in Nederland
wordt het bewegingsonderwijs (deels) gegeven door een
vakleerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier
Instituut. In het schooljaar 2020/2021 zette 44% van de
basisscholen een vakleerkracht of een combinatie van vak- en
groepsleerkrachten in voor het bewegingsonderwijs in groep

1-2. In groep 3-8 was dat 77%. Dat is beide aanzienlijk meer dan
in 2016/2017 (toename van 23% en 59%).
De gemiddelde ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs
in groep 1-2 is iets gestegen: van 113 minuten per week in
2016/2017 naar 119 minuten per week. Wel verschilt deze sterk
per school.
Ruim twee op de vijf scholen bieden extra ondersteuning aan
kinderen met een motorische achterstand. Dit is een ruime
verdubbeling ten opzichte van 2016/2017.
Met name op scholen met alleen vakleerkrachten (59%) of een
combinatie van vak- en groepsleerkrachten (51%) wordt extra
ondersteuning geboden. Die bestaat meestal uit Motorische
Remedial Teaching (in 36% van de gevallen).
Bijna alle schoolleiders (90%) zijn van mening dat alle scholen
naast de lessen bewegingsonderwijs andere beweegvormen
moeten stimuleren. Op 73% van de scholen zijn er wekelijks of
dagelijks beweegmomenten tussen/tijdens lessen. 48% biedt
minimaal wekelijks bewegend leren aan.
Beweeginterventies, zoals The Daily Mile of Beweegwijs,
worden nog relatief weinig gebruikt en weinig frequent
uitgevoerd (10% minimaal wekelijks).
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op
vragenlijstonderzoek onder 839 schoolleiders in het primair
onderwijs.

WAARDEVOLLE ERVARING VOOR JUDOKA'S TJU OP NK ONDER 15
LEEK - In Sportcentrum Leek streden zaterdag 30 oktober
circa 400 judoka's om de Nederlandse titel onder 15 jaar.
Zeven judoka’s van Top Judo Utrecht (TJU) hadden zich via
de districtskampioenschappen geplaatst voor deelname.
Twee van hen wisten een medaille mee naar huis te nemen.
Tim Helmond (JV Anton Geesink) won in de categorie -66 kg
al zijn partijen met ippon en daarmee de nationale titel. Jette
Kleinveld (Sport Dojo Otoshi uit Zeist) wist te verrassen door in
de categorie -40 kg het brons voor zich op te eisen.
Alle TJU-deelnemers wonnen minstens één partij en deden
daarmee waardevolle ervaring op en mogen tevreden
terugkijken op een mooie judodag. Faith Bakker (De Voltreffer
uit Nieuwegein) en Milou Buizer (Sport Dojo Otoshi) eindigden
op een vermeldenswaardige zevende plaats.

Tim Helmond.

Jette Kleinveld.

Op vrijdag 26 november organiseert Wielerplatform Utrecht
weer het Utrechts Wielercafé waarbij het fietsen centraal
staat. Op de avond, die gehouden wordt bij Cycleworks aan de
Weerdsingel W.Z. 18 in Utrecht, zal NOS-wielercommentator
Gio Lippens en Martijn Tusveld als gastsprekers aanwezig zijn.
Lippens schreef een boek over wielrennen in coronatijd (Sur
place) en kan alles vertellen over de wereld van de koers.
Daarnaast presenteren Merijn Heijne en Esther de Lange tijdens
het Wielercafé hun nieuwe boek ‘Omstreken, een ode aan het
beste fietsland ter wereld’. Het boek laat in ruim 200 foto’s en
12 unieke routes zien hoe mooi je kunt fietsen in alle provincies
van Nederland: van Groningen tot Zeeland, van Limburg tot
Noord-Holland en alles daar tussenin.
Veronique Rap en Bauke Vermaas vertellen over de
wielerpoëzie die ze schrijven en uitgeven. Ook het traditionele
‘technisch kwartiertje, met tips en tricks van gastheer,
fietsenmaker Rinus Spoor’ staat weer op het programma.
Aanmelden kan via de website van Wielerplatform Utrecht.
De entree bedraagt 10 euro en 15 euro inclusief soep en brood.
De eerste consumptie is gratis. Aanvang: 19:00 inloop, 20:00:
start programma. Toegang alleen met coronapas. Het aantal
plaatsen is beperkt.
wielerplatformutrecht.nl/wielercafe/

27 NOVEMBER VANAF 19.00

COR ROZEMEIJERDRIVE

Steeds vaker zoeken sporters hun grenzen op. Men wil langer,
verder of in nog uitdagender omstandigheden presteren. Maar er
zijn grenzen aan wat een lichaam aan kan. Deze liggen in externe
factoren (het weer) of in het lichaam zelf (blessures, eetstoornissen
of mentale problemen). Hoe kun je als coach je sporter
voorbereiden op het omgaan met deze zichtbare en verborgen
tegenstanders? Je hoort alles over dit ‘sporten op de grens’ op
dinsdag 30 november tijdens het Jaarcongres Wetenschap voor
de Sportpraktijk. Een congres met recente inzichten over grenzen
van en bij sporters de rol van de coach. Het korte en krachtige
programma kent een duidelijke verbinding naar de praktijk.
Deskundige sprekers praten de deelnemers bij vanuit diverse
invalshoeken over de nieuwste inzichten en hun ervaringen in
de praktijk. Aanwezig zijn onder meer Hein Daanen, hoogleraar
Thermofysiologie, Vrije Universiteit Amsterdam (over hitte); Sam
Ballak, Embedded Scientist Fysiologie, Sportcentrum Papendal
(over de voorbereiding op en ervaringen uit Tokyo); Karin de
Bruin, sportpsycholoog (over eetstoornissen); Yara van Gendt,
sportpsycholoog (over extreme mentale druk) en Guido Vroemen,
sportarts (over gevolgen voor je gezondheid).
Voor een beperkt gezelschap is er plaats op de locatie in Woerden;
andere belangstellenden kunnen online deelnemen.
aanmelder.nl/jws

4 EN 5 DECEMBER VANAF 08.00

FRANS ODIJK TOERNOOI

SPORTPARK MARIËNHOEVE, WIJK BIJ DUURSTEDE
In het weekend van 4 en 5 december vindt het Frans Odijk Toernooi

WIJKCENTRUM ’T SCHUURTJE, MAARSSEN

Diede de Groot. Foto: Steven Lek.
OUDEWATER – Golden Girl Diede de Groot (24) heeft zich in
Orlando tot officieus wereldkampioen laten kronen. Tijdens
de eindstrijd van de hoog aangeschreven NEC Wheelchair
Singles Masters voor vrouwen versloeg ze, zoals ze dit seizoen
voortdurend deed, de nummer twee van de wereld: de Japanse
Yui Kamiji. De Groot daar deze keer drie sets voor nodig: 6-3,
2-6 en 6-2.
In de halve finale had de nummer één van de wereld al
afgerekend met Aniek van Koot, met wie ze deze zomer nog
olympisch kampioen werd in de dubbel en ook de US Open
wheelchair dubbel-titel mocht opstrijken.
Ook in de dubbelfinale van de Wheelchair Masters in Orlando
haalde De Groot de hoogste podiumplek. Met diezelfde Aniek
van Koot won ze de dubbeltitel door met 6-3, 6-3 te winnen van
de Japanse Momoko Ohtani en Zhenzhen Zhu uit China.
Diede de Groot is oppermachtig in het rolstoeltennis. Met
vier titels van de grote tennistoernooien plus een olympische
gouden medaille in één jaar heeft de Oudewaterse tennisster
in september nog de Golden Slam gewonnen. Deze historische
prestatie wist ze neer te zetten door dit kalenderjaar de
Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische
Spelen en de US Open te winnen.

Het inschrijfgeld voor deze bridgedrive is € 20,- per paar.
Er zijn nog enkele plekken over. Er zijn mooie prijzen te
winnen en iedere deelnemer krijgt na afloop een presentje.
Meesterpunten worden toegekend volgens de geldende NBBschaal.
Tijdens de online aanmelding zal gevraagd worden naar het
NBB-nummer van u en uw partner. Zorg dus dat u dat bij de
hand heeft. Inschrijving is definitief als de betaling ontvangen is.
2033.bridge.nl/evenement/147987/

Eindsignaal

Fressen

weer plaats in Wijk bij Duurstede. Op zaterdag is de beurt aan de
-10 en -12 jarigen. Zondag zijn de -15, -18, -21 en senioren aan de
beurt. Het gaat om judo in Klasse A. Kosten: € €10,judoduurstede.nl/agenda/34e-frans-odijk-toernooi-3/

12 DECEMBER VANAF 13.00

HAARRIJN WINTER TRAIL
HAARRIJNSE PLAS, VEUTEN
De zesde editie van de Haarrijn "Winter" Trailrun vindt plaats

Wellicht heeft hij een nacht liggen
draaien en woelen in bed. Zijn ijsbaan
openhouden kan, maar dan met die
vermaledijde QR-code. En dat betekent
mensen de toegang weigeren, omdat nu
eenmaal niet iedereen is gevaccineerd of
negatief getest. Tegen het ochtendgloren
nam eigenaar Michael van de Kuit het
besluit dat zijn Vechtsebanen dicht bleef.
Afgezien van de praktische bezwaren
(geen personeel om de QR-code te
controleren) was er die morele kant. Hij
wilde geen schaatsliefhebber uitsluiten.
Discriminatie, hij kon het niet over zijn hart
verkrijgen.

uitgesloten. Ook de grote, brave
meerderheid van gevaccineerden.
Praktische bezwaren? Andere
schaatsbanen in Nederland bleven wel
open. Koppen bij elkaar, opgelost.

Natuurlijk ging het niet zo.

De kunstrijders van KVM on Ice en de
ijshockeyclub IJCU Dragons maakten
bekend schadeclaims te willen indienen
bij De Vechtsebanen. Die sporten zijn al

Wat nou morele bezwaren? Aanvankelijk
werden vorige week alle ijssporters

Toen daags daarna het kabinet een
keuteltje introk en buitensporten alsnog
mocht zonder dat QR-ding, bleef in Utrecht
de binnenbaan dicht (voor volwassenen).
De clubs waren niet eens gevraagd hoe zij
over die zogenaamde morele bezwaren
dachten en of ze wellicht vrijwilligers
konden leveren om bij de deur de QR-code
te controleren. Dit verhaal stinkt.

op 12 december 2021. Met weer drie afstanden voor volwassen
én de Oerrr Kids Trailrun van 3 kilometer.
De Haarrijn Trailrun wordt gelopen rondom en nabij de
Haarrijnse Plas en Haarzuilens (Utrecht). De langste afstanden
doen ook het Máximapark aan waar op de onverharde paden
gelopen zal worden.
Met 3 afstanden voor volwassenen. Wil je kennismaken met het
hardlopen in een natuurlijke omgeving? Dan is er een afstand
van 8 kilometer off-road. Heb je al meer loop ervaring dan
is er een afstand van 15 kilometer. Speciaal voor de ervaren
trailrunners is er de 20 kilometer loop!
Het parcours loopt grotendeels over onverharde paden,
weilanden en strand in een stuk natuur bij de Haarrijnse Plas.
Verder lopen de routes ook via weilanden, bosrijke omgeving in
een gebied van Natuurmonumenten in Haarzuilens en door het
Máximapark Leidsche Rijn.
Er is geen tijdregistratie.
Inschrijven kan tot en met 11 december 2021.
haarrijntrailrun.nl/

14 DECEMBER 09.30 – 17.00

NATIONAAL GOLF & GROEN
SYMPOSIUM
HOTEL FIGI, ZEIST

Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt het
Nationaal Golf & Groen symposium dit jaar weer op
normale wijze georganiseerd, als een kennis-, inspiratie- en
netwerkbijeenkomst met workshops en gastsprekers. Als een
grote bijeenkomst niet toegestaan is, zal het Nationaal Golf &
Groen symposium in een digitale vorm georganiseerd worden.
Het symposium van 2021 wordt georganiseerd door de
Golfalliantie (NGA, NVG en NGF) en heeft als titel: 'Een golf van
verandering - inspelen op klimaatverandering en de opleving
van golf'.
Het programma in het kort: Opening door oud NGAbestuursleden en ondernemers Arnoud de Jager en Gerard
van der Werf; De keynotespreker dit jaar is Ruud Veltenaar,
een toekomstdenker en inspirator die laat zien hoe het ook
anders kan, hoe je échte vooruitgang boekt die bijdraagt
aan een gezonde planeet; Onderbroken door een uitbreide
netwerklunch geven verschillende specialisten 12 workshops
over grote veranderingen in golf en groen, waarvan je er 3 kunt
bijwonen; De jaarlijkse kennis-, inspiratie- en netwerkdag wordt
net als anders afgesloten met een spectaculaire slotpresentatie
en een gezellige borrel.
nationaalgolfengroensymposium.nl

schreeuwend duur en het uitwijken naar
banen elders in het land kost ze nog meer.
Veel kans maken ze niet, vrees ik. Eigenaar
Van de Kuit houdt wel van een conflictje
hier en daar, dat voor de rechter moet
worden uitgevochten.
Een huurconflict tussen het Gelredome
(ook van Van de Kuit) en Vitesse loopt
ondertussen stevig uit de hand. En zo
lag hij met zijn Nedstede Groep (volgens
magazine Quote goed voor een vermogen
van zo’n 150 miljoen euro) ook al in de
clinch om een speelpark in de gemeente
Gooise Meren, met Vlieland over een
privézwembad en over een golfbaan bij
het Naardermeer.
Dingen die altijd over geld gaan. Zo
onderhandelt Van de Kuit – zo blijkt - al

een tijdje met de gemeente Utrecht over
een subsidie voor de komende jaren.
Sportwethouder Van Ooijen hield zich
eerder deze week bij RTV Utrecht (wijselijk)
op de vlakte over de vraag of de sluiting
iets met die besprekingen hebben te
maken.
De idiote sluiting van De Vechtsebanen
lijkt bovenal strategie in een spel. Morele
bezwaren? Zoals Die Dreigroschenoper
(1928) ons al leerde: Erst kommt das
Fressen, dan kommt die Moral. Dit gaat
over geld en over een spel dat over de
ruggen van sporters wordt uitgespeeld.
Van mensen die wél nachtenlang woelen,
draaien en worstelen met de vraag hoe
dat nu verder moet met hun cluppie.
Pim van Esschoten.
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