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Zicht op Utrecht vanuit spectaculair perspectief
UTRECHT - Utrecht had op 11 december een sportprimeur. Klimmuur Kalymnos was de locatie van de allereerste internationale European Cup Ice Climbing
op Nederlandse bodem. In het Utrecht Science Park wist de 21-jarige Franse Virgile Devin als enige de route van de finale voor de mannen te voltooien. De
vrouwenfinale was tot op de laatste seconde spannend. Uiteindelijk wist de 37-jarige Noord-Hollandse Marianne van der Steen met miniem verschil, in dit geval
een klimgreep, de Finse Enni Bertling te verslaan. Bij de mannen was er net als bij de vrouwen een spectaculaire route geschroefd door de Amerikaans-Noorse
hoofdroutebouwer Ian Hanson en de Nederlandse Elwin van der Gragt. De routes bestonden uit een overhangende wand die aan het einde overging op een
horizontaal dak, waar de deelnemers op de kop hingen om het einde van de route te bereiken. De loshangende houten ijspegels zorgden voor spectaculaire
manoeuvres. De wedstrijd in Utrecht was onderdeel van zes European Cups van de International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA) die start in Bern
en eindigt in het Finse Oulu.
Foto: Robert Hendriksen/NKBV.

Van UVV Utrecht naar
Quick Amersfoort

Tokio leek dichtbij,
maar was ver weg

Talentontwikkeling in
coronatijd

VVU voldoet tot nu toe
aan de verwachtingen

Gestaag bouwen aan de
continuïteit van ‘t Goy

De 20-jarige honkballer Marvin
Jakobus verlaat eersteklasser UVV
en komt komend seizoen uit voor
Quick.

Marjolein Delno maakt de
balans op van een internationale
zwemcarrière en weet nog niet wat
ze wil.

Het missen van de "windows of
opportunity" is funest voor jonge
talenten die door hadden kunnen
stoten naar de top.

‘Resultaat-technisch ben ik
tevreden. Wij staan in het linkerrijtje
en zijn op koers’, geeft de trainer Ali
Moghadissian aan.

De dorpsclub in de Kromme
Rijnstreek vraagt zich af: Is de Hans
van Echtelt Cup het hoogst haalbare
voor dit seizoen?
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*www.audiozaal.com Nachtegaalstraat 72, bij de Maliebaan

AudioZaal
Dé HiFi zaak van Utrecht

Unieke en hoogwaardige
luidsprekers en platenspelers
voor een betaalbare prijs.

Focal Aria

K2

Limited
Edition

HiFi Platenspelers

Vanaf €349,-

Unieke prijs prestatie,
fabrique en France!

06-50201274 • info@nrgk.nl

www.nrgk.nl

GIETVLOEREN & SCHILDERWERKEN

VAN VUUREN
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TAXICHAUFFEUR
LEERLINGENVERVOER

Bent u op zoek naar een
gietvloer specialist voor het
leggen van een industriële
werkvloer? Of wilt u thuis graag
een strakke designvloer voor
gemak in onderhoud en een
eigentijdse uitstraling?

15-20 uur per week

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Als u een vraag hebt, kunt u ons
bellen of een afspraak maken. We
helpen u graag.

maandag tot en met vrijdag
07:00-09:00 uur en 14:00-16:00 uur.

Elektro - Beveiliging - Communicatie

info@mict-techniek.nl

06 - 150 765 88
vanvuurengietvloeren.nl

Solliciteren?
Stuur uw CV naar:
werving@noot.nl

T: 030 - 30 31 600
E: info@autoweerd.nl
W: www.autoweerd.nl
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Marvin Jakobus gaat een nieuwe stap zetten om verder te komen in zijn sport: ‘Voor mijn gevoel stond ik stil in mijn ontwikkeling’.

Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.

Diensten
APK & Onderhoud

Ik wil direct:

Plan online uw
afspraak in

Private Lease

Onderhoud

Ruitreparatie

Bovag – Occasions

Onderhoudsbeurten, APK,
airco, ruitreparatie en nog
veel meer!

Gratis APK
icm onderhoud!

Verkoop

Airco

APK Centrum Utrecht,
voor een eerlijke en
onafhankelijke APK.

Zomer- &
winterbanden

Reparatie

APK

Meer over APK & Onderhoud >

info@autoweerd.nl

Airco-specialist voor
reparatie en onderhoud
van de airconditioning.

Marvin Jakobus wil zich bij Quick Amersfoort in de picture spelen

Een nieuwe auto voor een
vast bedrag per maand! U
hoeft alleen maar te
tanken.

Deskundig advies,
professionele reparatie en
ruitvervanging.

‘Bij UVV was ik zo'n beetje uitgeleerd’

Met Vakgarage heeft u
keuze uit meer dan 7000+
occasions!

Meer over Reparatie >

Meer over Verkoop >
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030 – 303 1600

Werken én leren bij Lomans
Occasions

Volkswagen Golf 1.6 FSI …

Audi A4 Avant 2.0 Pro Line

Huurauto Utrecht

€ 6.950,Bouwjaar:
Km-stand:

2005
166.407 KM

Brandstof:

Benzine

Bouwjaar:

2006

Km-stand:
Brandstof:

281.488 KM
Benzine

Bekijk Auto

Bekijk Auto

Lees meer

Lees meer

Bekijk alle voertuigen r

Nieuws

Kijk eens binnen!

Autohopper bestaat 10 jaar!

04/05/2021

Win actie! Doe mee & maak kans

26/03/2021

Doe jij al mee met de nieuwe actie van Fandutch?

Mondkapjes verplichting per 01
december 2020

01/12/2020

De mondkapjes verplichting per 01 december 2020

GRATIS Winterinspectie Utrecht

19/11/2020

Vakantie in aantocht

05/08/2020

Weer gemakkelijk naar Autoweerd rijden

06/07/2020
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‘’ Al jaren klant.
Nog altijd heel goede service en vriendelijke bediening. ’’

n?
Kennismake

bekijk meer reviews >>

Lomans is totaalinstallateur en een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat. Voor de klas van september 2022 zoeken
wij weer toppers! Wij bieden opleidingen aan in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, Smart Buildings en Safety &
Security met een volwaardig MBO diploma vanaf niveau 2, 3 en 4.
Contactgegevens

Menu

Openingstijden

Vakgarage Autoweerd Utrecht

Home

Maandag

07:30 - 17:30

3514 AD Utrecht

Afspraak maken

Dinsdag

07:30 - 17:30

Weerdsingel Oostzijde 42

Contact

Woensdag 07:30 - 17:30

Telefoon: 030 – 303 1600

Verhuur

Donderdag 07:30 - 17:30

E-mail: info@autoweerd.nl

Verkoop

Vrijdag

07:30 - 17:30

Privacyverklaring

Zaterdag

09:00 - 16:30

Cookies op Garage Autoweerd Utrecht

Akkoord

Garage Autoweerd Utrecht gebruikt cookies voor web analytics metingen en voor gerichte advertenties & content. Bezoekersinformatie zoals besturingssysteem &
Gesloten
Zondag
Cookies,
voorwaarden
schermresolutie worden bij elk bezoek gemeten
en maximaal
2 jaar en
bewaard. Alle gegevens die wij verzamelen zijn niet tot individuen te herleiden en worden alleen op
anonieme basis gedeeld met anderen, waaronder Facebook en Google. Door gebruik te blijven maken van deze website of door hierboven op "Akkoord" te klikken, geef
privacybeleid
je akkoord voor het gebruik van cookies op de website van Garage Autoweerd Utrecht.
*Zaterdag: verkoop en verhuur

Lomans Academy - Amersfoort & Capelle a/d IJssel
• Opleiding tot echte vakspecialist (MBO niveau 2,3 en 4)
• Geen saaie lesdagen; leren in een praktijkomgeving
• Ervaren vakdocenten
• 4 dagen werken + 1 dag theorie (5 dagen betaald!)
• Aantrekkelijk salaris en eigen laptop
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

APK Utrecht | Autoverhuur Utrecht | Auto kopen Utrecht | Autoweerd | Garage Utrecht | Autobedrijf Utrecht

Door Marcel Koch

Private Lease

Copyright 2021 © - Autoweerd ontwikkeld door: Connect
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AMERSFOORT - Marvin Jakobus
gaat zijn geluk beproeven in de
hoofdklasse. De 20-jarige Utrechtse
honkballer verlaat eersteklasser
UVV en komt komend seizoen uit
voor Quick Amersfoort. ‘Ik wil mij
als honkballer verder ontwikkelen’,
motiveert de leergierige Jakobus zijn
transfer naar het hoogste niveau.
Met de switch naar Quick
Amersfoort, dat in de laatste
speelronde ternauwernood
degradatie afwendde, stapt Marvin
Jakobus welbewust uit zijn comfort
zone. Geen kwaad woord over UVV,
maar op het gravel van sportpark
de Paperclip, thuisbasis van de
Utrechtse honkbalvereniging, was
hij naar eigen zeggen wel zo’n beetje
uitgeleerd.
Bovendien was na vier seizoenen
overgangsklasse the thrill gone. ‘Ik
heb bij UVV een leuke tijd gehad,
maar het begon mij tè vertrouwd te
worden. Ik werd niet meer getriggerd
en miste wedstrijdspanning. Voor
mijn gevoel stond ik stil in mijn
ontwikkeling’ aldus Jakobus die
op 16-jarige leeftijd debuteerde in
de Utrechtse hoofdmacht. Hoogste
tijd dus voor een nieuwe omgeving,
vond Jakobus. Weg van De Dom.

Gevleid

Maar eerst de voorgeschiedenis
in kaart gebracht. Het is eind
november 2020 als Jakobus een
appje krijgt van Bert de Boer. Het

bestuurslid technische zaken van
Quick vraagt de jonge Utrechter
naar zijn toekomstplannen
en of hij interesse heeft in een
kennismakingsgesprek.
Jakobus voelt zich gevleid dat hij op
de radar staat bij de Amersfoortse
hoofdklasser, maar gaat desondanks
niet in op de uitnodiging. Want wat
is het geval: de Utrechtse infielder
(eerste honk) heeft eerder UVV al de
toezegging gedaan dat hij de club
trouw blijft.

‘Ik kon het niet
maken om vorig seizoen
al de overstap naar
Quick te maken’
‘Ik kon het niet maken om vorig
seizoen al de overstap naar Quick
te maken’, verklaart Jakobus zijn
resolute afwijzing. ‘Het zou als
verraad voelen. Tegenover UVV, de
coach en zeker ook tegenover de
spelers – met sommigen trok ik al
vanaf de junioren op en was de band
hecht. Als Quick dat jaar zich eerder
had gemeld, dan was ik zeker het
gesprek aangegaan, want ik heb
altijd de ambitie gehad om in de
hoofdklasse te spelen. Noem het een
droom.’

Kansen

De Utrechtse powerhitter, hij weegt
honderd kilo bij een lengte van
1.86 meter, is dan ook verheugd
dat de belangstelling van de
Amersfoorters niet is weggeëbd
als hij na de competitie zelf het

initiatief neemt tot toenadering.
Zo komt er eind oktober dit jaar
alsnog een onderhoud met De
Boer, thuis in diens woonplaats
Hoevelaken. ‘Ik hield daar een goed
gevoel aan over. De Boer schetste
een duidelijk toekomstbeeld waarin
jonge spelers nadrukkelijk kansen
krijgen om ervaring op te doen in de
hoofdklasse. Hij wilde me graag bij
de selectie hebben.’
Dat Quick op dat moment nog
driftig zoekende is naar een nieuwe
hoofdcoach, brengt hem niet aan
het twijfelen. ‘Ik wilde deze kans
met beide handen aangrijpen. Een
ach, wie ook voor de groep staat,
uiteindelijk moet je het helemaal
zelf doen.’
Nuchter en bescheiden voegt
Jakobus, student aan ROC Sport
College Utrecht, daar verder aan toe:
‘Geen enkele coach geeft je vooraf
de garantie dat je speelt, zeker niet
als je zoals ik, van een niveau lager
komt. Ik zal mij moeten bewijzen,
maar ik ga de uitdaging graag aan. Ik
wil weten waar ik sta als honkballer.’

Focussen

Van eersteklasse naar hoofdklasse:
Jakobus, die op jonge leeftijd met
honkballen startte bij Domstad
Dodgers, realiseert zich dat het
niveauverschil groot is. Betere
tegenstanders, betere werpers
vooral. Jakobus vreest niet. ‘In de
hoofdklasse gooien de pitchers
met veel meer snelheid en in
het begin zal ik daar zeker aan
moeten wennen. Maar goed, dat
is een kwestie van goed focussen

en veel trainen. Ik heb voldoende
vertrouwen in mezelf dat ik het snel
oppik, zeker ook met de hulp van de
ervaren jongens in het team. Ik kijk
enorm uit naar het nieuwe seizoen.’

‘Quick is
voor Marvin
het ideale
opstapje’
Bert de Boer, bestuurslid technische
zaken, bevestigt dat Quick
Amersfoort Marvin Jakobus vorig
seizoen al in het vizier had. ‘Maar
toen hij vrijwel onmiddellijk aangaf
dat hij zijn ja-woord al aan UVV had
gegeven, hebben we niet verder
aangedrongen. Maar we zijn blij
dat hij zich nu wel aansluit bij onze
selectie. Ik begrijp ook heel goed
dat hij daaraan toe is, hij draait
tenslotte al een paar jaartjes mee in
de overgangsklasse. Quick is voor
Marvin het ideale opstapje. Bij ons
krijgt hij alle tijd om aan het niveau
van de hoofdklasse te wennen.
Wat we de afgelopen jaren vooral
hebben geleerd, is dat je jonge
jongens zonder hoofdklasse
ervaring geen druk mag opleggen.
Je kunt van hen niet verwachten
dat ze er ieder weekend staan. Dat
is niet fair.
Als bestuur hebben we dit jaar
ook nadrukkelijk de intentie
uitgesproken om meer jonge
jongens uit de regio een kans te
geven. Voor ons is het belangrijk dat
we een hoofdklasseteam bouwen
voor de lange termijn.’

Slagkracht

‘Ik kende Marvin vanuit de jeugd van
UVV en heb hier en daar wat navraag
gedaan. Het is een fysiek sterke speler
die aan slag zijn mannetje staat. En
juist slagkracht hebben we nodig zo
kwam vorig seizoen overduidelijk aan
het licht. In het gesprek dat ik met
Marvin had, kwam hij over als een
beheerste en leergierige jongen die
heel gedreven en gretig is.
Daarbij kon hij zijn motivatie goed
bewoorden. Hij heeft echt een plan. Ik
denk zeker dat hij zich bij Quick in de
picture kan spelen en een omgeving
treft waar hij zich verder kan
ontwikkelen. Van de ervaren jongens
die we voor komend seizoen hebben
aangetrokken, zoals international
Rodney Daal, toch niet de eerste de
beste, kan Marvin heel veel opsteken.
Los daarvan hebben we in Marlon
Frolijk een aimabele en ervaren
hoofdcoach weten te strikken, die
oog heeft voor jonge, talentvolle
spelers. Marlon is een peoplemanager
die educatief goed onderlegd is
en inzet en discipline hoog in het
vaandel heeft staan. Pitchercoach
Braden Lee is feitelijk uit hetzelfde
hout gesneden. Marvin zal moeten
knokken voor zijn plekje, maar daar is
hij niet vies van.’
De Boer ziet het nieuwe seizoen voor
de Amersfoorters met vertrouwen
tegemoet. ‘Er staat een goede groep.
Ten opzichte van vorig seizoen zijn we
er, denk ik, op vooruitgegaan. Zo is
er meer slagkracht gekomen, en ook
meer snelheid op de honken.’
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Kickbokser met gezonde spanning naar WK in Thailand

Landman schopt het tot finale

Figuereido Landman verandert zodra hij in de ring stapt: 'Tijdens de partijen wil ik de sterkste versie van mijzelf naar
boven laten komen. Wel ben ik tijdens de wedstrijden altijd respectvol naar mijn tegenstanders.'
Foto: Seven Sport.
Door Roberto Cancian
VEENENDAAL - Eind november
reisde hij al af richting Thailand
om zich op te gaan maken voor
de wereldkampioenschappen
kickboksen. De 16-jarige Figuereido
Landman, begin januari wordt hij
17 jaar, had er vooral veel zin in.
‘Natuurlijk voel je dan ook lichte
spanning maar dat is gezond’. Over
de vraag wat zijn doel is, hoefde hij
niet lang na te denken. ‘Ik ben heel
trots dat ik daar mag staan, mijn
doel is wel om wereldkampioen te
worden.’
Zo ver kwam het niet, maar de
jonge Landman wist erg dichtbij
te komen. De eerste wedstrijd was
op 4 december en de finale stond
gepland op 10 december. In die
finale van zijn klasse moest hij het
afleggen tegen zijn tegenstander.
Maar hij kijkt met een goed gevoel
terug op het WK. ‘Ik ben een ervaring
rijker en trots op wat ik de afgelopen
jaren gepresteerd heb. Ik ben mijn
coach Marcel Verhaar erg dankbaar.’
Enkele dagen later keerden
Figuereido Landman, teamgenoot
Quinty Klein Gotink en coach
Verhaar terug in het vertrouwde
Veenendaal. ‘Mijn droom was om
als wereldkampioen hier terug
te komen. Vooraf schatte ik mijn
kansen ook hoog in, wij zitten niet
voor niets in het Nederlands team’,
zegt hij nuchter.

Uitlaatklep

De in Veenendaal geboren
Figuereido Landman begon begin
2017 met kickboksen en Muay
Thai. ‘Van jongs af aan vond ik
vechtsporten al heel vet. Vaak was
ik al aan het stoeien met mijn broer
of broertje. Als klein jongetje was
ik vrij druk, de sport was echt een
uitlaatklep en dat is het eigenlijk

nog steeds. Ik vind in de sportschool
mijn rust en ben dan ook graag bij
de sportschool van Team Verhaar.
Dat is echt mijn tweede huis.’
Op het moment dat hij het zegt,
dwalen zijn gedachten even af. De
band die hij heeft met trainer Marcel
Verhaar is bijzonder. ‘In 2016 is mijn
broertje overleden. In die periode
zat ik erg hoog in de emotie. Op
straat, vlakbij de sportschool, had
ik ruzie gekregen met wat oudere
jongens. Marcel Verhaar heeft ons
uit elkaar gehaald en mij gevraagd
om even tot rust te komen in zijn
sportschool. Toen ik daar zat, kwam
Marcel met de vraag of ik eens
mee wilde trainen. Ik kreeg ‘een
gratis maandje’. Dat groeide uit tot
maandenlang sporten en na een half
jaar had ik al mijn eerste wedstrijd.
Dat duel, tegen een oudere en
zwaardere jongen, eindigde
onbeslist. Vanaf het eerste moment
dat ik in ‘de gym’ kwam, was ik er
niet meer weg te slaan.’

‘Uit verveling hing ik
veel buiten rond. Daar
word je niet fitter,
slimmer of beter van’
Hij voelt zich thuis bij Team Verhaar.
‘Marcel is meer dan een trainer
voor mij. Met hem heb ik echt een
vertrouwensband. Dit alles heb ik
tot nu toe bereikt door de steun van
Marcel. Ik zie hem als broer, tweede
vader, trainer en vriend. Hij is heel
belangrijk geweest in mijn leven.’
Landman weet niet welke sport hij
anders was gaan doen wanneer hij
niet was gaan kickboksen. ‘Geen
idee eigenlijk. Ik had daarvoor nog
nooit op een sport gezeten en uit
verveling hing ik veel buiten rond.
Daar word je niet fitter, slimmer of
beter van’, zegt hij met een glimlach.

Carrière

Landman begon als kickbokser
met een aantal jeugdpartijen. ‘Dat
ging niet allemaal zoals gepland.
Ik verloor vrijwel alles, wat kwam
door mijn mentaliteit destijds. Ik
vond de sport leuk maar nam het
nog niet serieus. Ik was meestal
beter dan mijn tegenstanders
maar verloor de partij omdat ik
totaal niet fit was.’ In 2019 ging hij
serieuzer leven voor zijn sport.’ Dat
had enerzijds te maken met het
ouder worden, anderzijds ook door
het trainen. Ik merkte dat ik steeds
fitter werd. Op een avond was ik bij
vrienden en kreeg ik een belletje:
‘Figi, snel denken… Zou jij morgen
een partij willen vechten? Het is in
Duitsland en je vecht op het hoofd’.
Daar moest ik even over nadenken
waarop ik zei; ik bel je zo terug'.
Zijn vrienden zeiden dat het niet
slim was om te gaan aangezien het

zo onverwachts kwam. ‘Ik wilde
natuurlijk het tegendeel bewijzen
en laten zien dat ik fit genoeg was,
dus de volgende dag zat ik in de
auto richting het Duitse Giessen.’
Zijn partij tegen een oudere jongen
won hij waarna er een interview
volgde. ‘Dat alles voelde heel
onrealistisch. Het was namelijk mijn
eerste winstpartij en daarbij ook nog
een partij zonder bescherming.’ Het
zorgde voor een enorme boost bij de
kickbokser.
Niet veel later vocht hij op hetzelfde
gala tegen een 19-jarige jongen.
‘Na drie mooie rondes lukte het
mij om mijn tegenstander knockout te slaan. Daarna volgde in een
korte periode al gauw meer partijen
en werd ik geselecteerd voor het
Nederlandse team.’ Hij won nog
niet eerder titels maar was wel al
vaker present bij de Nederlandse
kampioenschappen. ‘Het gaat nu
in een stijgende lijn. Ik heb mooie
partijen achter mijn naam staan en
de wereldtitel in Thailand dat was
het volgende doel.’

Bijzonder

Samen met Marcel Verhaar en
Quinty Klein Gotink vertrok
Figuereido Landman richting
Thailand voor het WK. Het land
waar de sport immens groot is. ‘Een
hele mooie ervaring. Om te mogen
proeven hoe het er in Thailand
aan toe gaat, is heel bijzonder. Wij
hebben voor het WK de hele week
getraind in Phuket bij Tiger Muay
Thai, dat bekend staat als ‘the
largest fitness camp in the world’,
geeft hij aan vanuit Thailand. ‘Het
was voor mij een droom om ooit op
die plek te staan. Daarom ben ik erg
dankbaar dat ik daar mocht trainen.
Voor de wereldkampioenschappen
zelf reisde het gezelschap door
richting Bangkok. ‘Het WK was
opgedeeld in twee categorieën. Een
poule tot 18 jaar en een categorie
voor volwassenen. Vanuit Team

Nederland zijn er ook nog vechters
die in de volwassen categorie
uitkwamen.’ Zelf vocht Figuereido
Landman zijn wedstrijden in de
leeftijdscategorie 16/17 jaar. ‘Ik
vecht in de gewichtsklasse -75.
Dat is voor mijn gevoel ook mijn
gewichtsklasse, daar voel ik me
goed bij’, geeft de aan het CLV in
Veenendaal studerende HAVO
student aan.

Doorpakken

Nu is het zaak voor Figuereido
Landman om door te pakken. Op de
vraag hoe hij zichzelf ziet als mens
maar ook in de ring, komt hij met
een uitgebreide reactie. ‘Als mens
kan ik best een druk persoon zijn.
Ik ben graag onder de mensen en
houd ervan om geintjes te maken en
plezier te hebben. Je moet niet altijd
zo serieus zijn, anders word je niet
gelukkig. Als sporter kan ik soms
wel een luilak zijn volgens Marcel
Verhaar. Daar geef ik hem wel gelijk
in maar dan ben ik wel een sportieve
luilak’, lacht hij.
De zoon van een Angolees Cubaanse
vader en Nederlandse moeder is
eenmaal onderweg naar de ring niet
heel anders. ‘Wij proberen zoveel
mogelijk lol te maken op de dagen
dat wij trainen en partijen vechten.
Waarom niet? We hebben immers
altijd plezier die dagen.’
Vanaf het moment dat hij de ring
in stapt, is dat lachje echter weg.
‘Ik word serieus, krachtig en ben
nooit bang. Tijdens de partijen wil
ik de sterkste versie van mijzelf
naar boven laten komen. Wel ben
ik tijdens de wedstrijden altijd
respectvol naar mijn tegenstanders.’
Toch denkt Landman dat zijn
tegenstanders hem als een
vervelende gast zien. ‘Ik maak veel
gebruik van harde stoten en pijnlijke
trucjes en houd daarbij wel van een
originele vechtstijl met een mix van
aanvallen.’

Marjolein Delno tijdens de Eindhoven Qualification Meet in haar thuisbad in Eindhoven in april 2021.

Foto: KJvO Sportfotografie.

Veenendaalse zwemster werd al het vechten moe

Marjolein Delno denkt na over toekomst
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL – ‘In 2020 kwam
corona en werden de trainingen
stilgelegd. Maar ik moest door, want
als de Olympische Spelen zouden
doorgaan, dan wilde ik er wel staan’,
vertelt zwemster Marjolein Delno
aan het eind van een bewogen
sportjaar.
Ze vervolgt: ‘De Spelen werden een
jaar uitgesteld. Toen uiteindelijk in
december 2020 de estafetteploegen
werden samengesteld, viel ik buiten
de boot. Ik kon me alleen nog
individueel kwalificeren voor de
Olympische Spelen. In april kreeg ik
mijn laatste kans, maar dat ging niet
echt lekker. Ik was het plezier in het
zwemmen kwijt.’ Tokio leek dichtbij,
maar was dus ver weg.
Delno (geboren 17 maart 1994)
maakt de balans op van een
internationale zwemcarrière:
‘Ik was 16 jaar toen ik nog bij De
Rijn zwom en naar de Europese
Jeugdkampioenschappen (EJK)
mocht. De stap naar de senioren
was best lastig. Ik werd zesde bij
de kwalificatie voor de Olympische
Spelen in 2016, terwijl er maar
vijf zwemsters mee konden.
In 2017 stond ik toch op het
wereldkampioenschap (WK) in
Boedapest, en 2018 op het Europees
kampioenschap in Glasgow. Ik
zwom mee op de 4x200m vrije slag

en de 200m wissel individueel. Die
wisselslag had mijn voorkeur, maar
omdat ik ook een goede vrije slag
kon zwemmen, schaarde ik me
verrassend bij het estafetteteam.
De variatie van de wisselslag trekt
mij enorm, maar de 200-vrij was
interessanter, omdat de kans op
plaatsing veel groter was.’

Trots

‘Ook in 2019 ging ik mee naar het
WK, voor de 4x100 m vrijeslag. Ik
was als vierde aangewezen voor de
estafettes. Samen met Kira Toussaint
en Maud van der Meer moesten we
een time-trial zwemmen, waarbij
de nummer zes het snelst was en
uiteindelijk was de zwemster die
zich als derde had gekwalificeerd
langzamer dan wij. Daardoor was
ik niet de langzaamste, maar wel
degene die niet mocht zwemmen.
Dat was heel teleurstellend.
Die 4x100m is een mooi nummer,
maar het gaat er daar ook
bikkelhard aan toe. Ik vond het
lastig. Ik werd dat vechten moe,
omdat het ook maar om een of
twee momenten per jaar gaat. Aan
het eind van 2019 was ik toch trots
op mijn progressie, ondanks dat ik
niet op het WK had gezwommen. Ik
had goede perspectieven voor het
estafetteteam.’
‘Ik ben vanuit het ABC-zwemmen in
de zwemsport gerold. Ik zat ook op
ballet. Toen die twee activiteiten niet

meer samen konden heb ik gekozen
voor zwemmen. Ik zwom voor De
Rijn uit Wageningen, waar mijn vader
ook actief was. Wij zwommen samen
nog een keer een estafette 10x25m,
met jonge en oude deelnemers.’

‘Ik denk nu
even niet
aan een fulltime
zwemleven’
Ze vervolgt: ‘Ik ben weggegaan bij
De Rijn omdat het bestuur van de
zwemafdeling en mijn toenmalige
trainer Peter Dam onenigheid
hadden over de visie van de
vereniging met betrekking tot
topsport en breedtesport. Ik koos
voor DWK in Barneveld, hoewel de
KNZB graag wilde dat ik me aansloot
bij een regionaal trainingscentrum
(RTC). Om die reden trainde ik ook
mee bij het RTC Dordrecht. Ik wilde
mijn diploma van de middelbare
school halen. In die periode draaide
alles om het behalen van mijn
diploma, veel reizen en veel trainen.’

Opleiding

Met het diploma op zak vertrok
Delno naar het RTC Eindhoven.
‘Daar trainde ik in het jeugdteam
van de zwembond, met veel extra
faciliteiten. Maar we moesten wel
zelf ons huishouden regelen. Ik was
18 jaar, net uit huis en moest mezelf
redden. Daar heb ik veel van geleerd
en daar ben ik ook zelfstandig

geworden. Ondertussen kregen
we te maken met verschillende
trainingsvormen: landtraining,
krachttraining en voedingsadviezen.
Je wordt echt voorbereid op de top.
Bovendien was ik begonnen met
mijn opleiding fysiotherapie. Mede
dankzij mijn status als topsporter
kon ik twee jaar doen over het eerste
jaar van mijn opleiding. Alles met
elkaar, de leefstijl, sportvoeding,
een andere vereniging (PSV, rvs) en
nieuwe mensen om me heen, dat
gaf me echt een boost. Bovendien
leerde ik daar mijn vriend Maarten
Brzoskowski kennen.’

Trainster

Na het mislukte olympische
avontuur dubt Marjolein Delno:
‘Toen ik me niet had gekwalificeerd
voor Tokio kreeg ik ruimte om over
mijn toekomst na te denken. Ik was
mijn A-status bij NOS-NSF kwijt en ik
ging aan de slag als fysiotherapeut.
Dat is een baan voor 24 uur, dus
met ruimte om te zwemmen. Ik
zwem nu minder. Ik trainde acht tot
tien keer per week, nu nog drie tot
vier keer. In de eerste weken dat ik
werkte waren er limietwedstrijden
voor EK en WK korte baan, maar ik
plaatste me als eerste reserve. Toen
het plaatsingsdoel ook nog wegviel,
werd de motivatie om te trainen
minder. Nu is mijn kortetermijnplan
om te werken als fysio en een paar
keer per week te zwemmen. Voor
langebaanwedstrijden moet je toch

meer trainen. Ik denk nu even niet
aan een fulltime zwemleven. In mei
ga ik met een opleidingsteam in
Eindhoven op trainingskamp, als
fysiotherapeut en als trainster. Dat
lijkt me dan weer leuk.’

Medailles

‘Ik werk nu in Veenendaal en train
regelmatig bij VZC. Ik vind het leuk
om in wedstrijden mijn steentje
bij te dragen en om daar van
toegevoegde waarde te kunnen
zijn. In november werden we derde
tijdens het NK estafettes. Dat is toch
leuk? VZC heeft geen ontzettend
brede selectie, dus als ik kan helpen,
doe ik dat graag. Bovendien geef
ik in Eindhoven training aan de
minioren van PSV en ik ben aan een
trainerscursus begonnen.’
De laatste grote wedstrijd in 2021
van Marjolein Delno was het Open
Nederlands kampioenschap
zwemmen op de korte baan
(25m-baan). Haar belangrijkste
resultaten waren goed voor
medailles: goud met de VZCestafette op de 4x200m vrije slag,
zilver op zowel de 100m als de 200m
wisselslag en brons wederom met
de estafetteploeg op de 4x100m
wisselslag.
‘Voor kortebaanwedstrijden teer ik
op ervaring en op mijn basissnelheid,
daar ga ik nog voor. Ik kijk het aan
tot aan de zomer. Het schuldgevoel
dat ik heb als ik een keer een training
oversla is er namelijk nog steeds.’
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Sterk met staal en interieur
STAP JIJ OVER OP ONZE BUS?

Ton van den IJssel
Tweewielers
Het oudste
Hollandse merk
met no nonsense
stadsfietsen die
tegen een stootje
kunnen!

WIJ ZOEKEN SERVICE ENGINEERS
AIRCONDITIONING!

URC houdt zich goed staande
op het hoogste niveau
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Nadat het duel tussen
de Utrechtse Rugby Club (URC)
en DIOK in de ereklasse nog werd
afgelast vanwege de slechte
bespeelbaarheid van het veld, kon
er de daaropvolgende week weer
‘gewoon’ gespeeld worden tegen RC
’t Gooi.

Dankzij het
lichtgewicht
alu-frame fietsen
de Burgers
fietsen
lekker licht.

Wil jij werken voor een jong, snelgroeiend bedrijf en dagelijks met
de geavanceerde techniek van Aermec warmtepompen en koel-

Prijzen
vanaf

machines bezig zijn? Stap dan over op onze servicebus, want wij
zijn op zoek naar hele goede en gemotiveerde servicemonteurs.
We zijn gevestigd in Blaricum dus lekker centraal in het land.

€ 469,-

Mail voor meer informatie met Martin Peek: m.peek@aerkoel.nl

Ton van den IJssel.nl
www.aerkoel.nl

Brecht Herremans scoort hier de enige punten voor URC aan het eind van de wedstrijd. Dat zijn club een nederlaag van 5-17 leed tegen ’t Gooi was geen schande aangezien deze ploeg op de tweede plaats staat
achter koploper RFC Haarlem.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Tweewielers

Laan van Nieuw-Guinea 30 | 3531 JK Utrecht

De 5-17 nederlaag was geen
schande aangezien ’t Gooi op de
tweede plaats staat achter koploper
RFC Haarlem. ‘Ons doel is om
bovenaan in het rechterrijtje mee
te doen’, gaf Brecht Herremans
aan die in de tweede rij speelt
bij URC. Na acht wedstrijden, in
een competitie waar liefst zestien
ploegen aan deelnemen, staat
URC op een keurige tiende plaats.
‘Dat is inderdaad bovenaan het
rechterrijtje. Wij moeten er wel hard
voor bikkelen maar hebben ook
grote stappen gemaakt en spelen
goede potten rugby’, geeft de 1m98
lange Herremans aan.

Bouwen

Het hoogste seniorenteam van
het Utrechtse URC speelt in de
ereklasse, het hoogste niveau van
Nederland en wil daar een ‘blijvertje’
worden. ‘Volgend seizoen wil de
bond een nieuwe opzet voor de
competitie. Dat is allemaal prima
maar om in ene keer van zestien

teams terug te gaan naar slechts tien
teams in de ereklasse is roekeloos’,
geeft voorzitter Anneke Sliedrecht
aan. Zij is naast haar voorzitterschap
van URC ook voorzitter van het
ereklasse-overleg.
‘Wij willen een goede competitie
hebben en daar wordt momenteel
onder een groot aantal stakeholders
onderzoek naar gedaan. Daar maken
spelers, trainers, fans en voorzitters
deel van uit. De afspraak is om
gedurende het onderzoek niet te
sleutelen aan de competitie. Nu is
het zo dat de bovenste acht ploegen
na de reguliere competitie strijden
om het kampioenschap en de
onderste acht ploegen spelen tegen
degradatie. De afspraak is dat er dit
jaar één ploeg zal degraderen.
Met Luc Visser heeft URC dit seizoen
een nieuwe trainer voor het team
staan. Een trainer die een goed
technisch plan maakt voor URC.
‘Een plan waar het jeugdbeleid ook
goed naar voren komt. Van onze
jeugdopleiding gaan wij uiteindelijk
de vruchten plukken’, weet de
voorzitter. ‘Teams als Hilversum
kunnen buitenlandse spelers halen
uit onder andere Zuid-Afrika en
Nieuw-Zeeland, wij hebben die
geldstroom niet en moeten het
anders doen.’
Bij URC is wel een Zuid-Afrikaan
momenteel captain, een rol die
Brecht Herremans tot vorig seizoen

op zich nam. ‘Dat heeft ook te
maken met de uit Zuid-Afrika
afkomstige Jacques Snijman. Hij is
als assistent-trainer van het eerste
team actief. Wij zien een redelijk
groeiende enclave van ZuidAfrikanen in de regio, en wanneer
een landgenoot als trainer actief
is bij een vereniging in de buurt, is
de stap snel gezet. Dat heeft een
aanzuigende werking.’
Dat heeft URC voor de jeugd
ook. Liefst 60% van de leden is
jeugdspeler. ‘Wij willen dan ook
vooral naar de toekomst kijken hoe
we de jeugd goed kunnen laten
doorstromen richting de senioren.
Wanneer er zich mogelijkheden
voordoen om goede spelers binnen
te halen, zullen wij het proberen
indien het mogelijk is’, geeft Anneke
Sliedrecht aan.

Rijnvliet

Dat er momenteel geen derde helft
mogelijk is op Sportpark Rijnvliet
vindt Brecht Herremans jammer.
‘Dat er gespeeld kan worden is
natuurlijk een voorrecht, wel is het
nu zo dat na een middagwedstrijd
je direct van het sportpark af moet.’
Zo was dat ook na het duel met
RC ’t Gooi. ‘Je speelt natuurlijk het
liefst met publiek en dat je na de
wedstrijd nog een biertje doet met
zijn allen. Die gezelligheid is er nu
even niet maar het is niet anders.’
Vanaf zijn achtste jaar is hij al bij

URC. ‘Ik heb ook even aan judo
gedaan maar ik moest een soort
van verplicht op rugby omdat mijn
ouders ook op rugby zaten’, lacht
Herremans.
Hij zegt het als een dolletje want de
in Utrecht geboren Herremans vindt
het maar wat fijn om de duels iedere
keer weer aan te gaan. ‘Ik heb altijd
als voorwaartse gespeeld. Vroeger
ook al lang tweede rij en als senior
als flanker gespeeld. Toen een tijdje
naar achteren gegaan maar nu weer
tweede rij. Op mijn 17de heb ik de
stap naar de senioren gemaakt’, zegt
de inmiddels 25-jarige Herremans.
In het dagelijks leven werkt hij op
een middelbare school. ‘Ik ben
technisch onderwijsassistent en
geef ook scheikunde les. Daarin ben
ik vooral praktisch bezig.’ Dat doet
hij het liefst op het rugbyveld ook.
Bezig zijn. ‘Ik ben een speler die de
bal graag in de handen wil hebben.
Passen, rennen en vaak botsen’,
zegt hij dan. Dat hij geen captain
meer is, vindt hij aan de ene kant
jammer maar anderzijds geeft het
hem ook rust. ‘Als captain voel je
de verantwoordelijkheid voor het
hele team. Nu kan ik mijzelf meer
focussen op mijn eigen spel.’

Fris

De aanwezigheid van de nieuwe
trainer, zorgt voor een frisse wind.
‘Je wordt niet geselecteerd wanneer

je niet je best doet, het is een goede
leeromgeving. Mooi wanneer op
zaterdag alles op zijn plek valt.’ Op
de vraag of hij nog ambities heeft om
een stap omhoog te maken, haalt
hij zijn schouders op. ‘Mijn broertje
heeft nog bij Oranje gezeten, ik was
nooit zo fanatiek. Het is supertof
bij URC aangezien mijn broertje en
neefjes ook in het team zitten.’
Wanneer hij terugdenkt aan zijn
mooiste tijd bij URC, dan haalt
hij het jaar 2018 naar voren.
‘De promotie met URC naar de
ereklasse. In dat jaar eindigden wij
ook direct in het linkerrijtje. Dat wij
zevende werden van de in totaal
zestien ploegen was een hele gave
prestatie.’
Voor dit seizoen blijft bovenin het
rechterrijtje het doel. ‘Er gaan
geruchten dat er wellicht vier
ploegen degraderen maar echt
duidelijk is dat nog niet’, geeft
hij aan. Dat is een klusje voor de
voorzitter. Die zegt op haar beurt:
‘Zoals gezegd was er sprake van
de degradatie van één team en is
er de afspraak dat er gedurende
het stakeholderonderzoek geen
veranderingen plaatsvinden.
De nieuwe opzet, waarin ze de
competitie willen terugbrengen
naar minder teams, zou vanaf
volgend jaar ingaan. Dit jaar is om
te bouwen en dat doen we nu dus
met URC.’
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RTC Triathlon Utrecht: een kijkje in de keuken
Onlangs is in Utrecht het ambitieuze Regionaal Trainingscentrum
Triathlon opgericht. De basis van dit RTC wordt gevormd door het
trainings- en begeleidingssysteem van de stichting LABC Triathlon.
‘Een netwerk van 'vrijwillige professionals' werkt aan een omgeving
waar jonge enthousiastelingen zich steeds beter kunnen ontwikkelen
als atleet maar bovenal ook als persoon’, geeft mede-initiatiefnemer
Marco Glastra aan. Samen met Marijn de Jonge en Peter Res zette hij
de stichting op. Met een coachnetwerk waarin onder andere voormalig
kampioenen als Rob Barel en Jony Heerink meedraaien, staat er een
goed fundament. Als kers op de taart is namens de triathlonbond
onlangs oud DSM-ploegleider Michiel Elijzen als talentcoach
aangesloten. Naar aanleiding van de berichtgeving over misstanden
met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag op het Nationaal
Triathlon Trainingcentrum (NTC) in Limburg en de Campagne ‘Blijf je
stil, of praat je erover' van SportUtrecht, is het verfrissend om een kijkje
te nemen in de keuken van deze topsportomgeving.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - ‘In 2017 zijn we in Utrecht
begonnen met talentontwikkeling
voor de triathlonsport. Na een
werkbezoek, door de initiatiefnemers
van Stichting LABC Triathlon aan
Engelse talentcentra, zijn we nog
meer geïnspireerd geraakt om de
talentvolle triatleten in midden
Nederland op maat te bedienen.
Daarbij werken we als stichting
samen met de NTB, de triathlonbond.
Als ik zie wat er de laatste drie jaar is
gebeurd op talentontwikkeling, dat
is supergaaf’, zegt de 49-jarige Marco
Glastra. Hij geeft aan de verhalen
uiteraard gehoord te hebben over
hoe sporten in een slechter daglicht
is komen te staan. ‘Ik heb er geloof
in hoe wij het aanpakken. Ook wij
zijn naar het nulpunt teruggegaan

en hebben gepolst of we op de
juiste manier bezig zijn. Wij hebben
elkaar aangekeken en zijn vervolgens
doorgegaan. Wij zijn bij elkaar om op
sportief vlak beter te worden maar
wij willen ook dat de sporters zich als
mens ontwikkelen. Uiteindelijk gaat
de mens voor de sport’, zegt Glastra
die in het dagelijks leven werkzaam
is als interim-manager bij een grote
gemeente.

Verbeteren

Op de vraag waarom het RTC
zo belangrijk is, hoeft Marco
Glastra niet lang na te denken.
‘Het bij elkaar brengen van jonge
enthousiaste atleten die dezelfde
passie en drive hebben en zodoende
elkaar versterken. De letters van
LABC staan voor Leren, Aanpassen,
Bouwen en Coachen. Leren over
je eigen gedrag maar ook over de

Glastra en de overige trainers ook in
gesprek gegaan over waar ze voor
staan. Dat deden ze bij de opstart
maar ook weer nadat de sport in
opspraak kwam. ‘Wij gaan altijd
uit van het vierogenprincipe. Bij
atleten onder de achttien jaar zijn
er altijd twee trainers aanwezig.
Wij hebben het ook gehad ook over
hoe je bijvoorbeeld iemand fysiek
helpt. Pak je iemand beet om een
bepaalde situatie, gericht op de
sport, uit te leggen? Het is goed om
daar met zijn allen kritisch naar te
kijken.’
Triatlete Marit van den Berg (links) traint al ruim drie jaar bij RTC Utrecht.
Foto: Marco Glastra.
techniek die nodig is bij de triathlon.
Het trainingsaanbod dat wordt
aangeboden, bestaat uit elf
trainingen per week. Acht trainingen
zijn begeleide teamtrainingen in
Utrecht, andere trainingen zijn
op de Utrechtse Heuvelrug. Dat
aantal trainingen is een mooi
basisaanbod om stappen te maken
in de triathlonsport.’ Marco Glastra
behoorde zelf tot de subtop in de
atletiek en draaide ook jaren mee
in de subtop MTB in Zuid-Afrika.
Daarna heeft hij met bloed, zweet en
tranen het zwemmen erbij geleerd ,
zoals hij het zelf omschrijft. Hij stond
aan de start van tientallen triathlons
en duathlons.
Net als hijzelf hebben alle trainers
en coaches die aan RTC Triathlon
zijn verbonden, veel ervaring in
de triathlonsport. ‘Wij hebben

meerdere zeer gekwalificeerde
trainers en coaches bij RTC Utrecht
die met elkaar een goede basis
aan werkwijzen, structuur en
cultuur hebben neergezet. Op
die manier kunnen en zijn wij
ook altijd met elkaar in gesprek.’
Er zijn samenwerkingen met
Hellas (met opleidingsteams
in de competitie en ook een
vertrouwenscontactpersoon),
UZSC, SportUtrecht en Utrecht
Talent Center. Samen delen we
veel kennis wat belangrijk is in het
proces van trainen en begeleiden.
‘De triathlon is natuurlijk bij uitstek
de sport waar jonge talenten op een
veelzijdige manier hun sport kunnen
beoefenen.’

Jeugd

In het kader van de Campagne
‘Blijf je stil of praat je erover’, zijn

Atleten die bij RTC Utrecht zijn
aangesloten komen uit meerdere
plaatsen. ‘De atleten komen
uit onder meer Hilversum,
Gouda, Leerdam, Veenendaal en
Amersfoort. Zij zijn met vertrouwen
ingestapt en hebben zich altijd
constructief opgesteld in dit proces.
Dat we een subsidietoezegging
hebben vanuit de gemeente voor
vier jaar, geeft aan dat dit een
goede methode en locatie is om
talenten op te leiden. Een van de
volgende stappen is dat we voor de
groep die tussen de (breedtesport)
jeugd en het RTC inzit, ook de juiste
faciliteiten, maatjes en begeleiding
bieden. Namens de bond heeft
regiotrainer Melvin Keppel in
samenwerking met de stichting
LABC Triathlon daar in de herfst van
2021 een start mee gemaakt. Wij
willen een welkom en veilig nest zijn
voor de twintig ambitieuze atleten
die we nu begeleiden en ook voor
de aanstormende jeugd.’

ADVERTEREN

Sunweb zoals de ploeg destijds
heette, ontwikkelde hij zich tot
een waardevolle kracht in de grote
wielerrondes. Mede dankzij zijn
ondersteunende rol had DSM in 2020
twee renners op het podium van de
Giro.
Een van hen was streekgenoot Wilco
Kelderman met een derde plaats. De
Barnevelder vertrok daarna bij DSM,
Tusveld bleef.

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, Henk Wegeling
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, Marcel
Koch, Geert Lommers, Hellen van
der Maazen, Ted van der Meer,
Hans van Ommeren, Ton de Ruiter,
Kees Rutten, Yannick Speetjens,
Willem van der Steeg, Ron van
Stokkum, Jurgen van Teeffelen, Bart
Weerdenburg

Martijn Tusveld. Foto: Team DSM |
Patrick Brunt | Keep Challenging.

VORMGEVING
Aldo Elfrink, Thomas Elfrink (artdirector)
ONLINE
online@utrechtsesportkrant.nl
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.

‘We komen nu niet meer aan de benodigde trainingsuren’
UTRECHT – Bijna twee jaar heeft
ons land inmiddels te maken
met (beperkende) maatregelen
vanwege het de coronapandemie
en varianten van het virus. Het heeft
onder meer gevolgen voor de sociale
samenhang van de maatschappij,
de economie, cultuur en sport. Niet
alle maatregelen zijn logisch, vindt
Peter Meurs. ‘Bij het NOC*NSF is
alleen gekeken naar de breedtesport
en topsport, maar niet naar de
talentontwikkeling.’

De Utrechter wisselde bij de ploeg
hoogtepunten af met mindere
periodes. Hij kwam enkele malen
hard ten val zoals in 2019 in ParijsNice. Wekenlang kon hij slechts
vloeibaar voedsel tot zich nemen en
het duurde ruim twee jaar voordat
zijn gebit weer hersteld was.

BEZORGEN
Bij abonnees wordt de krant op
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.
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De impact van coronamaatregelen op onze toekomstige topsporters

Door Robert Jan van der Horst

Martijn Tusveld langer bij DSM
UTRECHT - Martijn Tusveld blijft
langer bij Team DSM. De 28-jarige
profrenner uit Utrecht heeft een nieuw
contract aangeboden gekregen van de
WorldTour-formatie die volgend jaar
weer op een Nederlandse licentie wil
koersen. Nu is DSM officieel nog een
Duitse wielerploeg.
Tusveld kwam in 2018 over van
het procontinentale RoompotNederlandse Loterij. Bij Team

Peter Meurs als trainer van UBALL U16: ‘we missen nu een heel U12-team.’

Meurs (66) zet zich in Utrecht al
jaren in om serieus werk te maken
van talentontwikkeling met als
doel sporters klaar te stomen
voor het topsportniveau. Zelf is hij
trainer/coach van UBALL Academy
O16, na van 1 september 2006 tot
en met medio dit jaar Technisch
Directeur van deze talentvolle
basketbalvereniging te zijn geweest.
Tevens is hij coach bij Headstart,
een organisatie die zich ten
doel stelt (top)sporters en (top)
sportorganisaties te helpen om met
plezier en enthousiasme alles uit
zichzelf te halen.
Meurs is overigens een warm
pleitbezorger om mindfulness
te integreren in de opleiding
en ontwikkeling van spelers
én coaches. Hij tikt met beide
wijsvingers aan de zijkanten van zijn
hoofd en zegt: ‘Daar moet het toch
gebeuren.’ Daarnaast nam Meurs,

met worstelcoach Hans Galesloot
(van Utrechtse worstelvereniging
De Halter) het initiatief voor een
Leergang Talentencoach aan het
Utrecht Talent Centre die maart
2022 van start gaat, de eerste
in Nederland. Een Leergang die
overigens al is volgeboekt.

Topcompetities

Terug naar de ontwikkeling van
talenten tegen het licht van de
coronamaatregelen. Meurs,
voormalig topbasketballer: ‘Als je
het hebt over talentontwikkeling,
dan heb je het over 15-20
trainingsuren per week. Daar
komen we niet meer aan. Bij de
maatregelen van half november
zijn de topcompetities stilgelegd,
terwijl wedstrijden het ultieme
vergelijksmoment zijn.’ En dat
kan gevolgen hebben voor de
ontwikkeling van talenten. Juist in
de leeftijden waarin het lichaam en
de geest van een sporter volop in
ontwikkeling zijn, zo waarschuwt
Meurs.

‘Wat je als 11, 12 en 13-jarige
nu mist aan wedstrijden,
trainingen en trainingsuren
kun je nooit meer inhalen’
Hij heeft het over ‘Windows of
Opportunity’, het tijdsframe
waarbinnen het lichaam en de
geest van talenten open staan voor
een bepaalde ontwikkeling, zowel
competitief als cognitief. Is die

tijdsspanne afgelopen, dan kan dat
impact hebben voor hun toekomst
als sporter, denkt Meurs. Voorbeeld:
’11, 12 en 13-jarigen staan open
voor nieuwe dingen die je ze in die
fase goed kunt aanleren. Daarna
komt de pubertijd waarin het ego
van het talent meer naar voren
komt en ze wat minder toegankelijk
zijn. Wat je in die leeftijdsfase dus
mist aan wedstrijden, trainingen
en trainingsuren kun je nooit meer
inhalen. Het aanlerend vermogen op
dat specifieke onderdeel is dan weg.
Tijdens de eerste lockdown hebben
we buiten moeten trainen, op asfalt.
Dat is een heel andere ondergrond,
dan waarop we normaal oefenen.
Fysiek kan dat gevolgen hebben
voor talenten die net in de
groeispurt zitten, als je botten
harder groeien dan je spieren.
Met alle gevolgen van dien voor je
lichamelijke vorming als sporter.’

Doorstroom

Daarbij tekent Meurs aan dat de
eerste reeks coronamaatregelen
het hardst zijn aangekomen.
‘Al ben ik wat positiever over
de maatregelen bij de tweede
lockdown. Bij de eerste mocht
niets. We hebben dat gemerkt bij
UBALL Academy. Omdat er toen
niet meer binnen getraind mocht
worden, missen we nu een heel
U12 team. Dat belemmert weer
de doorstroom naar de U14. Er
was tijdens de eerste lockdown
ook geen mogelijkheid om

Talentendagen te organiseren.
We zijn nu geneigd om jongens te
kiezen die lang en sterk zijn, want
zo zie je een basketballer het liefst.

‘Kiezen we nu de besten?
Dat zal de toekomst
moeten uitwijzen’
Maar zijn dat ook de besten? Dat zal
de toekomst moeten uitwijzen.’
Aan motivatie ontbreekt het de
talenten van UBALL Academy
niet ondanks alle maatregelen
in de diverse fase van de
coronapandemie, zo constateert
Meurs tot zijn tevredenheid. ‘Ze
vragen zelf om oefeningen voor
kracht en hun fysieke ontwikkeling.
Onze talenten gaan naar dezelfde
school en komen elkaar normaal
gesproken dagelijks tegen. Maar
ik kan me voorstellen dat het
anders is bij verenigingen waar de
spelers elkaar niet dagelijks treffen
buiten hun sport om.’ En dan
relativerend: ‘Maar wanneer ben je
een topsporter?’

Turnen

Turncoach Eva Gieling (28) bij
topsportopleiding Turn4U, dé
overkoepelende wedstrijd- en
selectievereniging voor de
Utrechtse turnverenigingen met
als missie de turnsport in Utrecht
naar een hoger plan tillen, kan zich
vinden in de woorden van Meurs.
En ook zij herkent ‘Windows of

Opportunity’. En ter introductie
maakt ze een vergelijking met een
sport als wielrennen. ‘Daar gaat
het om één beweging die je heel
goed moet kunnen: fietsen. Dat pik
je later ook nog wel op, daar zijn
voorbeelden genoeg van.’
Bij turnen ligt dat anders. Althans,
kan het anders zijn, houdt
Gieling een slag om de arm. De
bewegingen zijn bij turnen anders,
complexer. ‘Bij een schroef hebben
we te maken met een salto, waarbij
je over de kop gaat, en een rotatie
om de lengteas. Hoe vaker je deze
oefening doet in de leeftijd van 9
tot 12 jaar, des te groter de kans
dat het wordt opgeslagen. Een
voorbeeld daarvan is topturnster
Simone Biles. Die stond vroeger
veel op de trampoline en werd door
haar broertjes in de lucht gegooid.
Daar heeft ze later veel profijt van
gehad.’
Net als Peter Meurs is Gieling van
mening dat de eerste lockdown
er meer inhakte dan de tweede.
‘De eerste was kort maar hevig.
De tweede duurde langer en heeft
daardoor vooral een mentale
impact. Maar, het is niet gezegd
dat sporters die hun ‘Windows
of Opportunity’ missen geen
topsporters meer zullen of kunnen
worden. ‘Is er inderdaad een gat
in de talentontwikkeling dankzij
de coronamaatregelen. Dat zullen
toekomstige onderzoeken moeten
uitwijzen.’
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Brandenburg sneuvelt in regionale groepsfase bekertoernooi

VZC Veenendaal door in vernieuwde ManMeer!-Cup
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - De Koninklijke
Nederlandse Zwembond
(KNZB) heeft de opzet van het
waterpolobekertoernooi voor
teams uit de eerste klasse en lager
gewijzigd. Het knock-outsysteem
is vervangen door een opzet met
een regionaal georiënteerde
groepsfase en daarna het knockoutsysteem. Ook met deze formule
blijven verrassingen niet uit. VZC
Veenendaal werd groepswinnaar,
het Bilthovense Brandenburg
sneuvelde.
De KNZB zocht naar mogelijkheden
om het bekertoernooi (ManMeer!Cup) aantrekkelijker te
maken. Ilse Sindorf,
Landelijke

Competitieleider
waterpolo bij de
KNZB legt uit: ‘Na een enquête
onder de waterpoloverenigingen
is gekozen voor een poulevorm.
Het merendeel van de clubs wil
de eerste ronde in een poule
(met regionale indeling) spelen.
Verenigingen hebben hierdoor een
prima opstart na de zomervakantie.
Er komen bovendien mooie
streekderby’s uit.’
Provincie Utrecht heeft met BZC
Brandenburg en VZC Veenendaal
twee clubs die uitkomen in de eerste
klasse van de bondscompetitie.
Brandenburg werd voor de
ManMeer!-Cup ingedeeld met de
tweedeklassers HZC de Robben
(Hilversum), Watervlo (Vleuten)
en Zwemvereniging Utrecht. VZC
Veenendaal vormde een groep
met eersteklasser AquaNovio ’94
uit Nijmegen, tweedeklasser ENC

Arnhem en de derdeklassers DWK
(Barneveld) en Arethusa (Oss).

Finale

Mark Janssen is één van de
routiniers van VZC Veenendaal. Hij
won met zijn team al enkele malen
de ManMeer!-Cup. Hij zegt over de
nieuwe formule: ‘De groepsfase is
voor het wedstrijdritme wel lekker.
In onze groep is echt sprake van
niveauverschil. Daardoor is het ook
mogelijk om jonge spelers te laten
proeven aan wedstrijden op hoger
niveau. Het wordt voor ons pas
spannend in de volgende ronde. Wij
hebben nu een team dat de beker
zou kunnen winnen, samen met nog
vier of vijf
andere

ploegen. We weten wat het is om
een finale te spelen. Dat willen nog
een keer meemaken.’
VZC-coach Guido Schreuder
heeft zijn bedenkingen bij de
groepsfase: ‘In de vorige opzet
hadden we ook vaak één of
twee ‘aanloopwedstrijden’.
Pas dan kwamen de lastiger
tegenstanders. Het lijkt me voor
tweede- en derdeklassers niet
leuk om tegen een eersteklasser te
moeten spelen. Wedstrijden tegen
een ambitieuze tweedeklassers
vind ik wel aantrekkelijk, dus
de KNZB mag de groepsfase
beperken tot eerste- en
tweedeklassers. Uiteindelijk doen
we aan deze competitie mee met
één doel: de finale in Heerenveen
halen.’

Druk

VZC Veenendaal trof in de
groepsfase eersteklasser
AquaNovio’94 uit Nijmegen. Volgens
verwachting speelden deze twee
ploegen in Veenendaal om de
groepswinst. ‘Nee, ik heb niet
gekeken of we bij verlies als één
van de beste nummers twee toch
doorgaan naar de knock-outfase,’
lacht AquaNoviocoach Maarten van
Lierop. ‘Ik hoor van anderen dat dit
wel snor zit. Wedstrijden spelen is
altijd leuk, zeker als er druk op staat.
Die groepsfase zie ik ook als nuttige
oefenwedstrijden, want het gaat
toch ergens om. Anderzijds hebben
we een smalle selectie en dan zijn
meer wedstrijden ook wel weer een
extra belasting.’

om meer wedstrijden in de regio
te spelen. Ik zie het als een extra
oefengelegenheid. Tegen AquaNovio
deden we goed mee, maar zie je bij
hen net iets meer routine. Tegen
VZC waren we een maatje te klein,
tegen DWK speelden we een goede
wedstrijd, die we ook wonnen. We
kunnen nu veel spelen. Dat betekent
ook ontwikkelen. Dat is altijd prima.’
Trainer-coach Peter van Dijk
van DWK (derde klasse) ziet de
groepsfase als een uitgelezen kans
om tegen tweede en eersteklassers
te spelen: ‘Wij spelen in de derde
klasse, hebben een jonge en
talentvolle selectie met ambitie.
We zijn twee
jaar geleden
gepromoveerd

De wedstrijd tussen VZC
Veenendaal en AquaNovio’94 was
spannend. Beide ploegen dachten
al te zijn geplaatst voor de volgende
fase. Vooral VZC Veenendaal maakte
een ongeïnspireerde indruk. Via
periodestanden 2-2, 3-3, 5-6 werd de
moeizame eindstand uiteindelijk 7-6
in het voordeel van de Veenendalers.
Guido Schreuder was na afloop kort
en duidelijk: ‘Deze wedstrijd moeten
we maar heel snel vergeten.’

en willen
hogerop. In die groepsfase kun
je oefenen tegen hoger spelende
ploegen. Daar leren we veel van.
Zo is de handelingssnelheid en
de zwemsnelheid van die ploegen
hoger. VZC konden we in het begin
wel bijhouden, maar uiteindelijk
verliezen we daar ruim. Als het aan
ons ligt, gaan we door met deze
opzet.’

Ambitie

Ritme

Zijn collega’s uit de groepsfase
kijken anders tegen de nieuwe opzet
aan. Erik de Jong, trainer-coach van
ENC Arnhem (tweede klasse): ‘We
weten dat we als tweedeklasser
niet lang meedoen in de ManMeer!Cup. Dan is het een goed idee

Wouter Daandels, trainer-coach van
Arethusa (derde klasse): ‘Ik vind dit
een goede opzet. Als derdeklasser
speel je toch een paar wedstrijden
tegen een eerste of tweedeklasser,
dat is altijd een mooie ervaring.
Natuurlijk is de kans groot dat we

die wedstrijden verliezen, maar we
kunnen er veel van leren. Ik heb
genoten van het spel van VZC en
dan vooral van de omschakeling
van de verdediging naar de aanval.
Ik heb tegen mijn spelers gezegd
dat ze moesten kijken hoe dat
gaat, zodat ze het ook uit kunnen
voeren. Ik ben blij met die poulefase,
je krijgt zomaar vier fantastische
oefenwedstrijden in de schoot
geworpen. Bovendien met vier
bekerwedstrijden blijf je ook nog
eens meer in het ritme van wekelijks
een wedstrijd. Dat is ook prettig.’

SPECIALE BIJLAGE

SPORTEN
IN DE
WINTER

Watervlo

De verrassing kwam uit de groep van
eersteklasser Brandenburg.
De Bilthovense
ploeg won van de
tweedeklassers
Zwemvereniging
Utrecht en HZC
de Robben, maar
verloor van Watervlo.
Het Vleutense Watervlo
verloor echter van HZC
de Robben, zodat
Brandenburg, de Robben
en Watervlo op twee
winstpartijen uit drie
wedstrijden kwamen.
Het doelsaldo en het
onderlinge resultaat
met Watervlo nekten
Brandenburg
vervolgens, zodat de
ploeg van trainercoach Robert
Havekotte zich
volledig op de
competitie
kan richten.
Watervlo
bekert dus
verrassend
verder.
De volgende
ronde in de
ManMeer!-Cup
staat (vooralsnog)
gepland in het
weekend 8 en 9
januari 2022.

Eindstanden groepsfase
1. VZC Veenendaal
2. AquaNovio ’94
3. ENC Arnhem
4. DWK
5. Arethusa

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
4-12
4-9
4-6
4-3
4-0

SCHAATSERS RIJDEN VOLOP RONDJES
Van onze redactie

1.
2.
3.
4.

HZC de Robben
Watervlo
BZC Brandenburg
ZV Utrecht

3-6 (+28)
3-6 (+3)
3-6 (+3)
3-0

De finales van de ManMeer!-Cup
zullen worden gehouden op
Paaszaterdag 16 april 2022 in
Sportstad Heerenveen.

Het wintersportseizoen is inmiddels
in volle gang. De veldsporters zijn
de zalen ingegaan of houden een
winterstop, al dan niet gedwongen door
de nieuwste coronamaatregelen. De
marathonschaatsers rijden volop, zo
ook tijdens de Trachitol Trophy eerder
deze maand. En met regionaal succes.
Eemdijker Evert Hoolwerf vervulde in deze
vierdaagse een hoofdrol. Zie pagina 5 van
deze bijlage.

We kijken ook alvast een beetje vooruit
naar het nieuwe sportjaar: wat gaan de
Olympische Winterspelen ons brengen? De
Utrechtse afvaardiging zal, in vergelijking
met de Zomerspelen in Tokio, een stuk
geringer zijn in Beijing. Maar dat een
schaatser met provinciale roots een gooi
mag doen naar olympisch eremetaal is niet
denkbeeldig. In de race voor een ticket zijn
Wesly Dijs, Merijn Scheperkamp en Bart
Hoolwerf, jawel, de jongere broer van Evert.
Kijk voor nieuws uit de schaatswereld op
pagina 3.

In de Utrechtse wijk Overvecht-Noord
speelt het een en ander op sportgebied.
De regionale ijshal Vechtsebanen sloot
enkele dagen de deuren en dat had
gevolgen voor de schaatsliefhebbers, maar
ook voor de hal zelf. Het was onderwerp
van gesprek, tot aan een agendapunt op
de raadsvergadering van de Utrechtse
commissie Sport toe. We brengen u op de
hoogte van de huidige stand van zaken.
Dat blijven we ook in 2022 doen met klein
en groot sportnieuws, actuele berichten en
achtergrondverhalen. Mooie foto’s, inzicht in

sportbeleid, columns en visie op sport, ook
in het nieuwe jaar laten we alles aan bod
komen. We danken alle mensen die dagelijks,
wekelijks en maandelijks een bijdrage leveren
aan de Utrechtse Sportkrant, onze lezers en
onze adverteerders zonder wie de krant niet
kan bestaan.
Op hun beurt wensen onze adverteerders
de lezers van de Sportkrant fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond
2022. Zij bieden u deze bijlage met
artikelen over wintersport uit de provincie
Utrecht aan. Tot volgend jaar.

Deze ondernemers wensen u allen
fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar

MARATHONSCHAATSER WINT OP SENSATIONELE WIJZE GOUD IN CALGARY

MAG BART HOOLWERF MEE NAAR PEKING?
CALGARY/EEMDIJK - Het kan verkeren.
Het ene moment ben je de gebeten hond
die de afvaardiging van de Nederlandse
schaatsploeg naar de Olympische
Winterspelen in gevaar brengt, het andere
moment de held van een World Cup.

In opdracht van:
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belangrijke olympische kwalificatietoernooi
rond de kerst.

Door Hans van Ommeren

Bart Hoolwerf uit Eemdijk won op
sensationele wijze goud op de massastart in
Calgary, de laatste wereldbeker van dit jaar.
Belangrijker nog was dat hij daarmee
tevens twee startbewijzen voor
de Spelen op dit nummer veilig
stelde. Of hij zelf mee mag
naar Peking? Volgens de
‘schaatsgeleerden’ is die kans
klein.

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

De druk was immens voor de
23-jarige rijder van JumboVisma, die in twee eerdere
wereldbekers gesneuveld
was in de halve finale.
Daardoor dreigde Nederland
een startbewijs voor deze
discipline te verliezen, wat
weer gevolgen zou hebben
voor de totale afvaardiging. Jorrit
Bergsma, zeker van een plaats in de
top-24 op de massastart, had evenals
andere Nederlandse toppers besloten
Calgary links te laten liggen met het
oog op de voorbereiding van het

Laan van Niftarlake 137,
3612 BR Tienhoven
Telefoon: 06-40618641
www.annekescadeauatelier.nl

Op de snelle ijsbaan in Canada perste
Hoolwerf er alles uit in zijn halve finale.
Als nummer vijf plaatste hij zich voor de
eindstrijd, genoeg om bij de beste 24 te
blijven. De ontlading was groot en dat
was begrijpelijk. Met name Bergsma had
verschillende keren kritiek geuit op Hoolwerf
en ‘gejammerd’ dat hij alles in zijn eentje
moest doen.
In dat licht was de eindstrijd pikant. Hoolwerf
wist zich in de eindstrijd vergezeld door een
secondant en kreeg van hem veel steun.
Sterker, Kars Jansman deed fantastisch
afstopwerk toen de Eemdijker in een vroege
vlucht was meegeglipt met de Duitser Felix
Rijhnen. Het duo nam al vroeg een halve
baan voorsprong en het peloton aarzelde.
Jansman deed wat hij kon om de jacht te
ontregelen. Toen de Duitser kapot zat ging
Hoolwerf alleen door. Ook hij kreeg het zwaar
maar het verschil was groot genoeg. Het
ongeloof straalde van zijn gezicht toen hij
uitgeput de finish passeerde. Goud in een
wereldbeker op de massastart, dat was dit
seizoen nog geen Nederlander gelukt.

Hart
Hoolwerf genoot voor de camera van de
NOS, maar was ook realistisch. ‘De grootste
druk was er bij mij af na de halve finale. Dus
kon ik gewoon racen met mijn hart. Koersen

op instinct waar ik goed in ben. Daarom ben
ik meegegaan met die Duitser. Het liefst had
ik hem nog wat langer bij me gehouden. Want
als je nog zeven rondjes in je eentje moet
rijden en het peloton komt op stoom, dan is
het nog best lastig.’
Hij had lovende woorden voor Kars Jansman,
een teamgenoot bij Jumbo-Visma. ‘Kars deed
het perfect. Voor een groot deel heb ik het
aan hem te danken.’
Op de vraag of hij - ook nog eens de
Nederlands kampioen op de massastart - nu
mee moet naar de Spelen, ging hij niet dieper
in. ‘Ze mogen van mij lekker discussiëren. Ik
kan alleen mijn benen laten spreken.’
Wat zijn nu de kansen dat Bart Hoolwerf mag
deelnemen aan de massastart - steeds meer
het domein van rappe 1500 meter-rijders – in
Peking? Mark Tuitert, winnaar van olympisch
goud op de 1500 meter, legde in de Studio
van de NOS uit dat je in feite op meerdere
nummers inzetbaar moet zijn.
Maximaal negen mannen en vrouwen mogen
immers naar de Spelen. Of je moet zo goed
zijn op een afstand – een ‘zekerheidje’ voor
goud – dat je wordt aangewezen. Maar
dan had Hoolwerf alle wereldbekers naar
zijn hand moeten zetten. Na het OKT – van
26 tot en met 30 december – mag een
selectiecommissie gaan puzzelen. Tuitert:
‘Het is niet te zeggen. De sterren zullen voor
hem precies goed moeten staan.’

SELMA POUTSMA BELANGRIJKE SCHAKEL IN ESTAFETTEPLOEGEN
Van onze redactie

WWW.SLUIJKSTOFFERING.NL

SHOWROOM

BEZOEK OP AFSPRAAK

Hoge Dijk 48
3401 RD IJsselstein

T. 06 14367373
info@sluijkstoffering.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.

UTRECHT - Selma Poutsma heeft nog niet
de topvorm die nodig is voor individuele
topprestaties. Dat bleek de afgelopen
weken in de vier ISU World Cups. Met haar
snelheid is de 22-jarige shorttrackster uit
Utrecht evenwel een belangrijke schakel in
de estafetteploegen.
In Dordrecht waar de laatste World Cup
werd gehouden, lukte het Poutsma niet
een finaleplaats te bereiken. Maar ook
het Nederlandse uithangbord Suzanne
Schulting kreeg een paar tikken op de
vingers. Alleen op de aflossingsnummers
deed TeamNL, met Poutsma, het
uitstekend en won het twee keer goud.
In Dordrecht had de Nederlandse ploeg als

belangrijkste missie het laatste ticket dat
nog ontbrak voor Peking – de 1500m van
de mannen - in de wacht te slepen. Dat
lukte zodat Nederland op de Winterspelen
op alle individuele afstanden met het
maximale aantal (drie) mag starten.
Individueel viel over de hele linie de
medailleoogst wat tegen, zeker in het licht
van wat er in de World Cup daarvoor in
Hongarije was behaald. Schulting hoopte
in Dordrecht vijfmaal goud te pakken
en bleef steken op twee, beide met een
estafetteploeg. Op de individuele nummers
werd ze steeds afgetroefd. Poutsma werd
op de 1000 meter uitgeschakeld in de heat.
Op de 500m ging ze wel door als tweede.
Ze won vervolgens haar kwartfinale maar
sneuvelde in de halve finale.

Binnenhof 4
3971 EE Driebergen-Rijsenburg
0343-703102

SOEST - Met een dik persoonlijk record
op de 1500 meter heeft Wesly Dijs
aangetoond klaar te zijn voor het olympisch
kwalificatietoernooi. Wil hij naar de
Winterspelen in Peking dan zal de 26-jarige
schaatser uit Soest, lid van het team
Reggeborgh van Gerard van Velde, het eind
december op het OKT moeten afdwingen.

Dorpsstraat 229
3925 KC Scherpenzeel
033 3037941

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

Wesly Dijs.
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Op de individuele nummers staat Schulting
bij de vrouwen in de pikorde onbetwist op
de eerste plaats en lijkt Xandra Velzeboer
nog voor Selma Poutsma te komen. Maar
de Utrechtse kan een hoge snelheid
ontwikkelen en dat is belangrijk voor een
aflossing. Ze deed mee op de gemengde
relay en het Nederlandse kwartet veroverde
in Dordrecht verrassend goud. Poutsma
bracht Nederland vanaf plaats twee in
leidende positie, Schulting vergrootte het
gat, Sjinkie Knegt consolideerde en Jens
van ‘t Wout maakte het af.
Op de vrouwenrelay maakte Nederland
de favorietenrol wederom waar. Je moet
het maar kunnen, rondjes rijden en elkaar
steeds weer vinden terwijl het op de baan
krioelt als in een mierennest. Suzanne

Schulting, Selma Poutsma, Yara van
Kerkhof en Xandra Velzeboer opereerden
ijzersterk en lieten er geen twijfel over
bestaan dat oranje straks de grootste
kanshebber is op olympisch goud. Welke
vijf mannen en vijf vrouwen naar Peking
mogen staat nog niet vast, maar de kans
dat de Utrechtse Selma Poutsma tot die
elite behoort is aanzienlijk.

PERSOONLIJKE RECORDS DIJS EN SCHEPERKAMP
Van onze redactie

Vestigingen:

Relay

Foto: Team Reggeborgh.

Dijs verpulverde zijn beste tijd op de
1500 meter op de supersnelle baan van
Salt Lake City, waar de derde World Cup
werd gehouden. De klok bleef stilstaan op

1.42.38, meer dan twee seconden onder zijn
oude toptijd (1.44.69). Hij werd er vierde
mee. De Amerikaan Joey Mantia zegevierde
in 1.41.15. Tegenvallend was het optreden
van Kjeld Nuis die slechts elfde werd.
Merijn Scheperkamp, lid van
schaatsvereniging Zeist, keerde zelfs
met twee persoonlijke records terug uit
Amerika. Het 21-jarige talent van JumboVisma haalde een flinke hap van zijn beste
tijd op de 500 meter (35.75), gereden
tijdens de wereldbeker in Stavanger. In Salt
Lake city kwam Scheperkamp tot 34.48. Hij
was daarmee pas de vierde Nederlander,
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maar de marge met Dai Dai N’tab en Kai
Verbij bedroeg slechts een honderdste.
Ook op de dubbele afstand heeft
Scheperkamp kansen. Met zijn nieuwe
toptijd van 1.07.46 deed hij niet mee
voor het podium. Hij werd twaalfde maar
gelet op de misslagen had er zeker meer
ingezeten. Overigens werd de 1000m een
oranje feestje met een geheel Nederlands
podium. Thomas Krol won in 1.06.44,
Kjeld Nuis werd tweede (1.06.86) en
Hein Otterspeer derde (1.06.95). Daar
zat Scheperkamp dus slechts een halve
seconde vanaf.
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EEMDIJKER SCHRIJFT TRACHITOL TROPHY OP ZIJN NAAM

SPRINTKONING EVERT HOOLWERF
IMPONEERT MET VIER OP EEN RIJ
zakte het tempo behoorlijk. Het peloton
waaierde breed uit over de baan, waardoor
sommigen meenden een kans te hebben
om weg te geraken. Maar een serieuze
aanval bleef uit. Vluchters werden steeds
weer in de kraag gegrepen zodat het
peloton zich opmaakte voor opnieuw een
massasprint. Hoolwerf liet er geen twijfel
over bestaan wie de snelste was. Op het
podium stonden dezelfde rijders als de
vorige dagen, zij het dat Harm Visser nu
tweede werd en Sjoerd den Hertog derde.

VASTGOED BEMIDDELAAR

Vakkundig
Veelzijdig

Overheerlijke asperges,
kersen, aardbeien en overig
seizoensfruit!

Verhuur, verkoop en beheer van woningen
en appartementen in de regio Utrecht

no cure no pay
gratis oriënterend gesprek

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247

Bij de vrouwen belandde Elisa Dul na twee
overwinningen naast het podium. Aggie
Walsma was de snelste van een kopgroep.
Dul behoudt wel de leiding in het algemeen
klassement.

3522HS Utrecht

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

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

030 6055 655
utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS

0900-STUKADOORS
Veilingweg 36
3981 PC Bunnik

info@vandekantbunnik.nl

030-6563057

WINE CHILL
Geen geknoei met water.
Geen ijsblokjes nodig.
Drup-vrije schenktuit.
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.
Aanbevolen door sommeliers en wijnschrijvers.

Eindzege

Evert Hoolwerf na de finish van de eerste wedstrijd van de Trachitol Trophy 2021. Het zou de eerste van vier zeges worden.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Er stond geen maat op Evert
Hoolwerf in de Trachitol Trophy dit jaar.
De marathonschaatser uit Eemdijk was
de koning van de vierdaagse en won
alle wedstrijden. Met een glansrol op de
slotdag voor zijn ploeggenoot Crispijn
Ariëns van Hoolwerf Heiwerken / AB
Vakwerk. De meesterknecht reed alle
gaten dicht, waarna zijn kopman het met
een majestueuze sprint afmaakte. Bij de
vrouwen was de Trachitol Trophy voor Elisa
Dul uit Oene.
Het startschot van de derde editie van de
Trachitol Trophy werd donderdagavond
2 december gegeven in Utrecht. Op de
Vechtsebanen was de eerste krachtmeting
van deze hoog aangeschreven competitie,
waarbij er vier dagen op rij gereden wordt
op vier verschillende ijsbanen. Vrijdag
streek het peloton neer op de Uithof in
Den Haag, zaterdag was de Jaap Edenhal
in Amsterdam plaats van handeling en
het sluitstuk was op de Meent in Alkmaar.
Vanwege de coronamaatregelen reden de
beloften maar twee wedstrijden en wel op
vrijdag en op zondag.
De Trophy ging vorig jaar niet door in
verband met het corona en moest het
dit jaar zonder toeschouwers stellen.
Twee jaar geleden won Gary Hekman het
algemeen klassement en Bart Hoolwerf het
sprintersklassement. Hekman was dit jaar
zeker niet de grote favoriet. De rijder van

Hoolwerf-Heiwerken / AB Vakwerk was nog
tamelijk anoniem gebleven, zoals het hele
team dat onder de nieuwe sponsornaam
opereert en in de eerste wedstrijden van de
Marathon Cup nog niet uit de verf kwam.
Hoolwerf-Heiwerken / AB Vakwerk had
echter zeker wel ambities in de Trachitol
Trophy. Concurrentie werd vooraf vooral
verwacht van rijders van Royal A-Ware /
ZiuZ en Jumbo-Visma.

Utrecht
De eerste wedstrijd in Utrecht was voor
de mannen 75 ronden lang en voor de
vrouwen 60. De daaropvolgende dagen
werden steeds meer ronden gereden.
Sjoerd den Hertog, de klassementsleider
in de Marathon Cup en rijder van Royal
A-Ware / ZiuZ, was voor de start duidelijk
over de waarde van de wedstrijd in Utrecht.
‘Het is maar een korte koers en de Trophy
winnen kun je vandaag niet. Maar je kunt
hem wel verliezen.’
Aan de Utrechtse Vechtsebanen deelde
Evert Hoolwerf uit Eemdijk meteen de
eerste klap uit in de Trophy. De rijder van
Hoolwerf-Heiwerken / AB Vakwerk was
de snelste in de sprint. Bij de vrouwen
triomfeerde de rappe Elisa Dul uit Oene.
Den Hertog eindigde uiteindelijk als tweede
achter winnaar Evert Hoolwerf, die in de
finale initiatief toonde en sterk ploegenspel
bekwaam afrondde. Hij bedankte dan ook
zijn teamgenoten. ‘Ik had goede mensen
om me heen.’ Als derde eindigde Harm
Visser van Jumbo-Visma. Bij de vrouwen

won Elisa Dul, van Team Zaanlander,
de sprint met overmacht. Tweede werd
Paulien Verhaar en derde Maaike Verweij.
De winnaars van donderdag werden ook
de winnaars van vrijdag. Evert Hoolwerf
schreef ook de tweede etappe op zijn
naam. De sprinter ging ogenschijnlijk
met speels gemak als eerste over
de finish op de Uithof in Den Haag.
Hetzelfde deed Elisa Dul. De rijdster uit
Oene kreeg het bepaald niet cadeau en
moest hoogstpersoonlijk ontsnappingen
onschadelijk maken.
Op de ijsbaan in Den Haag was de uitslag
in de top exact hetzelfde als een dag
eerder in Utrecht. Achter Evert Hoolwerf
werd Sjoerd den Hertog tweede en Harm
Visser derde.
De schaatser uit Eemdijk won ook de
derde etappe en zat stevig in een zetel
met het oog op de eindzege. Zijn ploeg
Hoolwerf Heiwerken / AB Vakwerk
controleerde de wedstrijd en loodste hun
klassementsleider in een comfortabele
positie richting de finish. Hoolwerf
kwam als eerste uit de laatste bocht en
triomfeerde onbedreigd op het zware ijs
van de Jaap Eden-baan in Amsterdam.
Concurrerende ploegen als JumboVisma en Royal Aware / ZiuZ hadden
aangekondigd het na twee nederlagen
anders te willen aanpakken, maar daar
kwam weinig van terecht. De wedstrijd
zat vanaf het begin op slot. Af en toe
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Centrale vraag bij de marathonvierdaagse
is, hoe zijn mijn benen de komende dag
na de inspanningen van vandaag? Vooral
de slotdag wordt als loodzwaar ervaren.
Op die dag aan de ijsbaan De Meent in
Alkmaar werd vuurwerk verwacht. Dat
gebeurde ook meer dan de vorige dagen,
maar echt spannend werd het nooit. Wel
vielen al vroeg gaten in het peloton en
ontstond er een kopgroep van een man
of tien. Met daarin de grote kanonnen
van het klassement, Evert Hoolwerf,
Harm Visser en Sjoerd den Hertog. De
ploeg van laatstgenoemde Royal A-ware/
ZiuZ probeerde het, gecoacht door Jillert
Anema, wel. Maar bij een verrassingsaanval
van de blauwe trein reed de oersterke
Crispijn Ariëns van Hoolwerf Heiwerken /
AB Vakwerk het gat weer dicht.
Zijn kopman bleef tot de finale heel fris.
Jumbo-Visma hield het tempo hoog om
Visser in stelling te brengen, maar Hoolwerf
behield het overzicht. Hij moest wel
buitenom, maar perste er met alle energie
nog een jump uit en won voor de vierde
maal, zij het ditmaal met miniem verschil.
‘Dit is een grote prijs. En als je alle vier
de wedstrijden kunt pakken, is dat heel
bijzonder’ aldus de man die het befaamde
pijlenpak voor de nummer één in het
algemeen klassement drie dagen mocht
dragen. Harm Visser eindigde als tweede
en Sjoerd den Hertog werd derde.
Elisa Dul liet er geen twijfel over bestaan
wie het meeste recht had op de eindzege
bij de vrouwen. Met groot machtsvertoon
won ze de sprint van de slotwedstrijd en
boekte daarmee de derde overwinning in
vier dagen. Achter de rappe rijdster van
Team Zaanlander eindigde Paulien Verhaar
als tweede en Lianne van Loon als derde.
Bij de beloften heerste de 21-jarige Fries
Tjerk de Boer. Vrijdag had hij al de eerste
etappe gewonnen en zondag herhaalde
hij dat in de tweede race. Olin Verhoog
uit Zoeterwoude reed slim bij de beloftevrouwen. Ze greep de dagzege en werd
ook eindwinnares.
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SUBSIDIE DE VECHTSEBANEN BLIJFT STAAN, GEEN UITSLUITSEL EDO

Troost Tuinprojecten wenst u
prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

warm of koud
goed en vertrouwd
dddddddddddddddddd
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JOS-TECH

UTRECHTSE COMMISSIEVERGADERING SPORT BEHANDELT OVERVECHT-NOORD

www.jdd-dddd.dd | ddd. 030-8782125

cv-ketel vervanging - verwarmingstechniek
ventilatie/luchttechniek - loodgieterswerk
koeling - airconditioning - sanitair
service en onderhoud

warm of koud goed en vertrouwd
Agavedreef 75

al meer
dan
10 jaar een begrip in Utrecht
3563 EK
Utrecht
Tel: 030 - 878 21 25
Fax: 030 - 877 33 32
info@jos-tech.nl
www.jos-tech.nl
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Henk Gijsen

Balderikstraat 49 - 3553 BB Utrecht
Tel. 06 - 10399096
www.henkgijsen.nl

030-8895233
06-41981725

T GRATIS
IJGEN EEN THEORIEPAKKE

LEZERS KR
UTRECHTSE SPORTKRANT

Rijschool Weverstede is een professionele rijschool. Elk lesuur
wordt volledig op u afgestemd. Persoonlijke aandacht en
begeleiding staan voorop.
Rijschool Weverstede voor o.a.:
AUTO (AUTOMAAT) • AANHANGER • MOTOR EN SCOOTER

M. Röder Bestratingen en Onderhoud
Orionstraat 14
3582 PX UTRECHT

www.rijschool-weverstede.nl

Mob. 06 13830546
info@roderbestratingen.nl | www.roderbestratingen.nl

Wethouder Maarten van Ooijen over de bespeling van het Utrechtse sportpark Overvecht-Noord: ‘We verkennen nu ook alternatieven
buiten het sportpark. En ik moet zeggen dat op dit moment de verhuizing van Utrechtse Rashondenvereniging het grootste probleem is.’
Foto: archief Utrechtse Sportkrant.
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – De sluiting van De
Vechtsebanen begin november
blijft vooralsnog zonder financiële
consequenties voor de ijsbaan in Utrecht.
De eerder landelijk toegekende subsidie
van 300.000 euro vanwege het coronavirus
blijft overeind voor de principiële eigenaar
Michael van de Kuit, directeur van
investeerder Nedstede Groep en eigenaar
van het complex.
De gemeente riep eerder dat daarmee
wellicht de 300.000 euro subsidie onder
druk zou komen te staan. ‘Maar die
had betrekking op het schaatsseizoen
2020/2021. Daar vallen de gebeurtenissen
van november dus buiten’, constateerde
sportwethouder Maarten van Ooijen
donderdagochtend 2 december tijdens
de openbare vergadering van de
Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport
in het Utrechtse stadhuis. Tijdens deze
vergaderingen worden besluiten overigens
voorbereid en vindt geen besluitvorming
plaats.
Van Ooijen: ‘We hebben geen grond dit
bedrag terug te vorderen. Wel was ik
onaangenaam verrast door het besluit van
de eigenaar van de ijsbaan ten aanzien
van de door de regering voorgeschreven
verplichte QR-testen.’
Van de Kuit weigerde om principiële
redenen aan de QR-tests mee te werken,
ondanks het aanbod van schaatsclubs
vrijwilligers beschikbaar te willen stellen.
En gooide het schaatscentrum in het
slot. Inmiddels is het ijscomplex weer
voor iedereen – zowel buiten als binnen –
toegankelijk, uiteraard behoudens de door
de regering opgelegde maatregelen.

Toekomst
De openbare vergadering in het raadhuis
was echter niet helemaal openbaar.
Dat was het deel waarin het rapport
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‘Toekomstperspectief Vechtsebanen’
van onderzoeksbureau Synarchis werd
behandeld. Op deze besloten bijeenkomst
werd inhoudelijk ingegaan op de positie en
de toekomst van de schaatsaccommodatie
aan de Mississippidreef in de wijk
Overvecht. Desondanks sijpelden
in de commissievragen wel iets
door over het besloten deel van de
Commissievergadering.
‘Voorop staat’, volgens Van Ooijen, dat het
vertrouwen tussen de sportverenigingen
en De Vechtsebanen weer moet worden
hersteld. Het contact is stevig, we houden
alle lijnen open.’ Want juist het vertrouwen,
zo constateerde de Utrechtse politiek,
heeft door het eenzijdige besluit van Van
de Kuit c.s. een forse deuk opgelopen.
‘Als we in een verbetering daarvan
kunnen bemiddelen, zullen we dat doen’,
aldus de ChristenUnie-wethouder op
vragen vanuit de partijen. ‘Verder kijken
we, aan de hand van het rapport, naar
zaken als verduurzaming, waarvoor
structurele investeringen nodig zijn, naar
de verenigingen, die te maken hebben met
hoge baanprijzen, de gebiedsontwikkeling
en de ammoniakinstallatie.
Vooral dat laatste is niet onbelangrijk.
Een ammoniakinstallatie, nodig om
ijs te kunnen maken, is aan strenge
veiligheidsmaatregelen gebonden. Zo mag
er binnen een bepaalde straal van zo’n
installatie geen bebouwing plaatsvinden.
Vandaar dat er wordt gekeken en gezocht
naar modernere en mogelijke alternatieven
voor deze manier van koelen. Dat zou
de komst van een school, zoals wordt
geopperd in ‘Toekomstperspectief
Vechtsebanen’, en dus verdere
gebiedsontwikkeling mogelijk moeten
maken.

EDO
Tijdens de vergadering stond meer sport
in Overvecht-Noord op de agenda. Ook

de bespeling van het Utrechtse sportpark
Overvecht-Noord, waar voetbalclub EDO
en de Utrechtse Rashonden Vereniging
(URV) staan te dringen om ruimte, kreeg de
aandacht van de wethouders. De uitkomst?
Krap twee jaar, twee moties en twee ‘bijnaverhuizingen’ verder is er nog altijd geen
uitsluitsel. Na al de tijd zijn de betrokken
verenigingen nog geen steek wijzer.
Has Bakker (D66): ‘Ik hoop dat we dit
dossier snel achter ons kunnen laten.’
Martijn van Dalen (VVD): ‘Ik krijg de
indruk dat dit richting verkiezingen
(gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
2022, red.) wordt geduwd.’ Lau Bosse
(PvdA): ‘Sport is in deze tijd belangrijk. Er
moet actie vanuit de gemeente komen met
meer resultaten en meer inhoud. Wanneer
is de maat vol?’ Tessa Sturkenboom
(Student en Starter): ‘Het is schrijnend.
Moeten er niet hardere keuzes worden
gemaakt? En volgens mij is er sprake van
ongelijkwaardige informatievoorziening.
Niet iedereen krijgt hetzelfde op hetzelfde
moment te horen.’
Het is een greep uit de reacties van de
commissieleden richting sportwethouder
Maarten van Ooijen (ChristenUnie). Die
moest bekennen dat het traject wel lang
duurt. Logischerwijs merkte hij op liever
vooruit te kijken en ook positieve kanten te
zien. ‘Zo is FC Utrecht heel tevreden met
hun trainingsaccommodatie.’

Zuilense Vecht
De problematiek op Overvecht-Noord is
dus niet van vandaag of gisteren. Deze
werd onder meer aangewakkerd door de
aanleg van Sportpark Zuilense Vecht aan
de Zuilenselaan, het nieuwe onderkomen
van voetbalvereniging Elinkwijk en de
American footballers van Domstad
Dominators. Daardoor moest URV
wijken. Het beoogde nieuwe onderkomen
was Overvecht-Noord, op het oude
hoofdveld van voetbalclub HMS. Maar
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dat kwam slecht uit, omdat ook de profs
van FC Utrecht daar een nieuwe, fraaie
trainingsaccommodatie bedeeld hadden
gekregen. Terwijl het florerende EDO juist
om uitbreiding verlegen zat. De gedachte
oplossing om EDO en URV één veld te
laten delen, werd door de voetbalbond
KNVB om hygiënische redenen afgeraden.
Andere bespelers van Overvecht-Noord
overigens zijn de inlineskaters van Utrecht
Disaster en de Tennis Academy, maar die
spelen verder geen rol in dit verhaal.
De uitbreiding die zaterdagclub EDO voor
zich zag was het voormalige hoofdveld van
HMS aan de Manitobadreef. Uitgerekend
dat veld zou het nieuwe onderkomen
moeten worden van URV, dat bovendien,
na berichtgeving van gemeentewege, al
was begonnen met aanpassingen in de
oude kantine van HMS. Maar die gedachte
oplossing om EDO en URV één veld te
laten delen, werd door de voetbalbond
KNVB om hygiënische redenen afgeraden.
Tot twee keer toe werd de verhuizing
van URV op het allerlaatste moment
afgeblazen. Die laatste verplaatsing werd
veroorzaakt door de aanwezigheid van
een vleermuispaar in de bomen rond het
nieuwe (kunstgras) hoofdveld van EDO,
betaald door FC Utrecht. Daardoor loopt
de aanleg van een lichtinstallatie vertraging
op en wijkt EDO uit voor trainingen en
wedstrijden naar het veld dat URV had
moeten ‘bespelen’. ‘Had dat flora -en
faunaonderzoek niet eerder gedaan
kunnen worden?’, merkte Louise de Vries
namens de Partij voor de Dieren tijdens de
Commissievergadering op.

Tempo
Het onbegrip over de duur en het
gebrek aan besluitvaardigheid werd
dus Commissiebreed gedragen. VVD’er
Van Dalen wordt er moedeloos van. ‘De
opdracht aan de wethouder was om na
de zomer 2021 met een oplossing te
komen, maar het is nog steeds dezelfde
chaos.’ Halve steun kreeg Van Ooijen van
partijgenoot Rachel Streefland-Driesprong:
‘We hebben wel te dealen met krapte. Ik
maar ik ben het met mijn collega’s eens dat
we vaart moeten maken.’
En Van Ooijen, de wethouder? Die stak
hand in eigen boezem. ‘Het is belangrijk
om tempo te maken, dat erken ik volledig.
Ik kijk niet met veel plezier terug op de
afgelopen periode. Vandaar dat ik liever
vooruit blik. Het is een ingewikkeld proces.
Er is de suggestie gedaan om een club die
alleen op zondag speelt te verhuizen naar
Overvecht-Noord. Maar je moet je afvragen
of dat kan in de sociale context, we kunnen
niet andere verenigingen met de problemen
opzadelen. Waar is een club geworteld, wat
voor een invloed heeft een verhuizing voor
de leden.’
Niet uitsluitend alleen wordt er gekeken,
zo verzekerde Van Ooijen naar de
oplossingen die zijn ambtenaren en
SportUtrecht – de belangenbehartiger van
Utrechtse sportclubs en sporters - hebben
aangedragen. ‘Ook de inbreng van de
betroken clubs wordt langs het meetlint
gelegd. We verkennen nu ook alternatieven
buiten het sportpark. En ik moet zeggen
dat op dit moment de verhuizing van URV
het grootste probleem is.’
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Veerkracht
De veerkracht in de sport verrast haar. ‘Die
is groter dan ik had verwacht, al zie ik ook
dat de rek er een beetje uit is. Dat proef je.
En hoezo niet sporten? De regering maakt
met haar maatregelen een fout. Sporten en
bewegen, een gezonde leefstijl, is een deel
van de oplossing. Maar wat zien we nu?
Juist de mensen die er het meeste baat
bij hebben, zijn in de afgelopen tijd minder
gaan sporten. Dat zien we in wijken als
Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht waar
het aanbod toch al beperkter is.’

Anne de Vrieshove 31
3437 ZB Nieuwegein
Tel. 06 11 88 88golfartikelen
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‘DE SPORT VERDIENT GROOT COMPLIMENT’

De extra aandacht
van Eye Wish

Persoonlijke aandacht en
betrokkenheid maakt het
verschil!

huur en verkoop verhuismaterialen

MARIAN TER HAAR LOOFT FLEXIBILITEIT BIJ STEEDS VERANDERENDE REGELS

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

Top Judo Utrecht baarde in het voorjaar van 2021 opzien met de vondst van een opmerkelijke alternatieve trainingsaccommodatie
omdat zij vanwege de coronamaatregelen niet terecht konden in hun eigen hallen in Tuindorp en Lunetten. Onderdak werd gevonden in
parkeergarage P4 van de Jaarbeurs, aan de rand van het Utrechtse centrum.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

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

www.eyewish.nl

specialist in gebruikte

Marian ter Haar.
Door Pim van Esschoten

verkoop| golfclubfitting advies| reparatie

UTRECHT - Ze herinnert aan de
buurtsportcoaches van SportUtrecht, die
gewoon maar met een gettoblaster tussen
de flatgebouwen zijn gaan dansen. ‘Op
al die balkons zag je al die meedansende
mensen. Geweldig, die verbinding. Echt,
dat ontroert me.’

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.
Ook zijn wij te vinden op

facebook en
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instagram.

Marian ter Haar haalt zo een van de
initiatieven in de sport aan, die tijdens de
eerste lockdown werden genomen. Ook
nadien zag ze dat de sport steeds in staat
bleek zich aan de omstandigheden aan
te passen, flexibeler was en met nieuwe
initiatieven kwam. Hoe moeilijk dat ook
was. ‘Dat verdient een groot compliment.’

Beloning

Flexibiliteit

Ter Haar (65) werkte jarenlang bij het
Kenniscentrum Sport en geldt als expert
in de maatschappelijke waarde van sport
en bewegen. Zelf deed ze als meisje in
Almelo aan gym en hockey en sinds vijf
jaar is boksen haar passie (‘en ik zou
graag nog eens willen schermen, lijkt me
ook fantastisch’). Ook heeft ze zitting in
de Raad van Toezicht van SportUtrecht
en is jurylid van Sportprijs Utrecht, dat
dit jaar een nieuwe categorie kent: het
sportcompliment. Het moet een beloning
zijn voor opvallende initiatieven – groot of
klein.
‘Heel goed, juist op dit moment,’ aldus Ter
Haar. Eigenlijk verdienen alle initiatieven
volgens haar een compliment, omdat
ze zijn ontstaan ondanks de beperkte
omstandigheden. ‘Bovendien veranderen
die omstandigheden steeds weer. Juist
dat vraagt heel veel van de sport. Bij elke
persconferentie van de regering wordt
het weer anders en moet je je maar weer
aanpassen en maar weer zien hoe je al die
vrijwilligers meekrijgt. Inmiddels met de
tong op de schoenen.’

Die stemming proefde ze recent tijdens
een gesprekje met Ragna Schapendonk
(voorzitter jeugdvoetbal Kampong), toen
de sport na vijf uur op slot ging: ‘Weer
moesten de schouders eronder, weer de
trainingsschema’s aanpassen, wat ze al
zo vaak had gedaan. En weer moest ze
vervolgens alle vrijwilligers informeren.
Daarbij zijn er nog al die discussies
over vaccinaties en QR-code. Dat die
flexibiliteit telkens weer wordt opgebracht,
raakt me echt.’
Aan de andere kant ziet ze met plezier
aan hoe overal in de stad wordt gesport.
Ze ziet het op het Berlijnplein onder
de overkapping, in het groene lint van
voorheen de Oosterspoorbaan. ‘Die
sporttoestellen daar zijn altijd bezet.
Overal gaat het sporten gewoon door.
Het wandelen heeft een vlucht genomen.
Mooi dat kort voor de uitbraak van
de pandemie het water weer in de
Catharijnesingel terugkeerde. Konden
mensen rondvaren en wandelen langs de
singels.’

Ze wijst erop dat juist mensen die
klein zijn behuisd in tijden van (halve)
lockdowns zoveel baat hebben bij ‘even
dat uurtje eruit, lekker bewegen, kletsen
met die andere moeders die in dezelfde
situatie zitten.’ Dat dat nu voor velen is
weggevallen, zal ook op termijn gevolgen
hebben: ‘Want hoe pik je het weer
op? Is het dan weg? Hoe hou je juist
dat laagdrempelige aanbod van sport
en bewegen gaande. Er is juist zoveel
moeite gedaan om die moeders mee te
krijgen.’
Bij het uitspreken van alle zorgen, veert
Marian ter Haar even snel weer op als ze
de mooie evenementen benoemt die zijn
doorgegaan of juist tijdens de pandemie
zijn ontstaan. ‘Dan denk je al gauw aan
King of the Court op het Jaarbeursplein,
maar ook het pleintjesbasketbal (3x3) in de
wijken. De club mensen die dat organiseert
pakt dat zo goed op.’
Wat haar bloed zeker sneller laat stromen
is het initiatief van Tessa Laan, die zich
als vrijwilliger bij JongGras Sportbuddies
al langer inzet om vluchtelingen naar
een sportclub te begeleiden. In de
afgelopen tijd heeft Tessa zich gestort
op zwemlessen voor statushouders
die niet kunnen zwemmen. Toch al een
enorm geregel, zeker met de jongste
coronabeperkingen, zijn er nu meer
aanmeldingen dan er plek is.

ANNEMIEK VAN VLEUTEN EN DIEDE DE GROOT GENOMINEERD
Van onze redactie
UTRECHT - Diede de Groot (Paralympiër
van het Jaar) en Annemiek van
Vleuten (Sportvrouw van het Jaar) zijn
doorgedrongen tot de laatste ronde van de
jaarlijkse verkiezing van de beste sporters
van Nederland. Omdat die verkiezing vorig
jaar vanwege het corona niet doorging gaat
het nu om de jaren 2020 en 2021. Bij de
coaches is Hugo Haak genomineerd. Naar
wie de titels gaan wordt op 22 december
bekendgemaakt tijdens een live uitzending
van de NOS.
Enkele weken geleden werd voor de
verschillende categorieëen een shortlist
gepubliceerd. Daarop stond bij de
vrouwen ook Ellen van Dijk. De wielrenster
uit Woerden is echter afgevallen. Wel
genomineerd is haar collega Annemiek
van Vleuten, geboren in Vleuten en nu
woonachtig in Wageningen. Afgevallen

is ook paracyclist Vincent ter Schure uit
Houten.
GENOMINEERD ZIJN:
Sportvrouw van het jaar: Sifan Hassan
(atletiek), Suzanne Schulting (shorttrack),
Annemiek van Vleuten (wielrennen).
Sportman van het jaar: Niek Kimmann
(wielrennen, BMX), Harry Lavreysen
(wielrennen, baan), Max Verstappen
(autosport).
Sportploeg van het jaar: Baanwielrennen
mannen teamsprint, Hockeyvrouwen,
Roeien mannen dubbelvier.
Paralympische sporter van het jaar:
Diede de Groot (rolstoeltennis), Jetze
Plat (para-wielrennen en para-triatlon),
Vrouwenteam rolstoelbasketbal.
Coach van het jaar: Hugo Haak
(baanwielrennen), Laurent Meuwly (atletiek),
Eelke van der Wal (para-wielrennen).
Vanwege de huidige coronamaatregelen is

Annemiek van Vleuten.
een sportgala in de oorspronkelijke vorm
ook dit jaar niet mogelijk. Tijdens een live
tv-uitzending wordt er teruggeblikt op de
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Foto: Gomez Sport/Movistar Team.
mooiste sportmomenten van de afgelopen
twee jaar en worden de beste sporters en
coach geëerd.
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rijschool taktiek

Daijiro
tak
Trompstraat 19,
3454 XJ De Meern,
T 06 - 55 36 62 09
Wil je kennismaken met Daijiro Tak en
meemaken hoe leuk en leerzaam een rijles
kan zijn? Meld je dan aan voor een GRATIS en
vrijblijvende proefles. Aanmelden kan via de
mail (rijschooldaijirotak@gmail.com) of door
te bellen/sms’en/whatsappen naar
06 - 55366209.
Kijk voor informatie over pakketten op:
www.facebook.com/rijschooldaijirotak

Al meer dan 28 jaar de dakspecialist voor al uw dakwerkzaamheden.

De specialist voor al uw dakwerkzaamheden op
nieuwe daken en dakrenovaties aan oudere daken.
Van de Bildt Daktechniek uit Cothen is al meer dan 28 jaar de dakspecialist voor al
uw dakwerkzaamheden. Wij stellen hoge eisen aan kwaliteit, service en veiligheid en
gebruiken uitsluitend materialen met een KOMO en BDA keurmerk. Wij zijn opgeleid
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en kunnen verschillende dakbedekkingen
monteren op zowel platte als hellende daken.
Wilt u gebruik maken van een professionele dakdekker. Neemt u dan contact op met
van de Bildt daktechniek, wij zijn u graag van dienst.
Van de Bildt Daktechniek
Willem Alexanderweg 77-05
3945 CH Cothen

Telefoon: 0654663230
E-mail: info@vandebildtdaktechniek.nl
Web: www.vandebildtdaktechniek.nl

Voor al uw timmerwerkzaamheden.

•

•

•

www.dewieseschalkwijk.nl

EB Cardetail Maarn
Ed Buijs de CarDetailer van Maarn

Dion`s Timmerwerk is een Timmerbedrijf gevestigd in Zeist.
U kunt bij ons terecht voor al uw bouwprojecten.
De la Reylaan 12, 3707TL Zeist | 06 179 386 91
dionstimmerwerk@gmail.com | www.dionstimmerwerk.nl

Ed Buijs
+31 (0) 6 20 30 90 57
info@eb-cardetail.nl

EB-cardetail. De Expert in Cardetailing uit Maarn.
Voor het Schoonmaken, Polijsten, Coaten en Waxen van uw auto, motor of boot.
Wilt u dat uw auto er weer als nieuw uitziet? Om er
opnieuw voluit van te genieten, of om hem te verkopen?
In beide gevallen bent u bij EB Cardetail in Maarn aan
het juiste adres, wij hebben meer dan 10 jaar ervaring in
het detailen van auto’s.
Tevens werken wij ook op locatie.

Specialist in het aanbrengen van
een glascoating
Maarnse Grindweg 10ª (Dat is de inrit rechts van Maarnse Grindweg 12)
3951 LK Maarn | www.eb-cardetail.nl

GLIBBEREN IN DE ITALIAANSE SNEEUW

Van de Bildt Daktechniek

Dion`s Timmerwerk
Voor info over de mogelijkheden van De Wiese, neem contact op met: Jolanda Verbree of Ria Kolfschoten
De wiese 2 3998 MD Schalkwijk 030-601 10 50 info@dewieseschalkwijk.nl

PUCK PIETERSE HEEFT HET LASTIG IN CROSS DIE OLYMPISCHE ASPIRATIES MOET VOEDEN

www.antondegildetuinen.nl
info@antondegildetuinen.nl

06 - 21491919

Puck Pieterse schiet in het Italiaanse Val di Sole door de sneeuw. Materiaalpech en
valpartijen hielden haar echter ver van het podium.
Door Hans van Ommeren
AMERSFOORT - Als Puck Pieterse een
kans had om dit seizoen een wereldbeker
te winnen was het wel in skigebied Val di
Sole. Verschillende toppers hadden geen
trek in de sneeuwcross in de Dolomieten of
kozen voor rust dan wel een trainingskamp
om de accu op te laden voor de drukke
kerstperiode.
De 19-jarige Amersfoortse bleef evenwel
steken in de Italiaanse sneeuw. De
fiets vertoonde kuren, ketting en het
zadel weigerden mee te werken. Zelf
maakte ze ook de nodige slippertjes
op de verraderlijke ondergrond en een
teleurstellende negende plaats was het
resultaat.
Teleurstellend omdat het talent van
Alpecin-Fenix al tweemaal tweede was

geworden in een wereldbekermanche en bij
absentie van onder meer wereldkampioen
Lucinda Brand, Ceylin del Carmen
Alvarado en Annemarie Worst vooraf door
verschillende kenners tot de grote favoriet
was gebombardeerd. Dat was niet zo
vreemd, Pieterse beschikt over een grote
technische bagage, mede opgedaan op de
mountainbike waarmee ze er ’s zomers op
uit trekt.

Aspiraties
De wereldbekercross in de
wintersportplaats was bedoeld om het
Internationaal Olympisch Comité (IOC)
enthousiast te maken voor veldrijden.
Een voorwaarde voor een olympische
winterdiscipline is dat er gestreden wordt
op een ondergrond van ijs dan wel sneeuw.
Sneeuw lag er genoeg in Val di Sole. Uit

voorzorg had de organisatie een kanon
achter de hand gehouden om kunstsneeuw
te fabriceren, maar die was niet nodig.
Gelet op de olympische aspiraties was
het des te jammer dat ook bij de mannen
veel toppers verstek lieten gaan. Zo
schitterde de hele ploeg van Baloise Trek
Lions inclusief Lars van der Haar door
afwezigheid, het warme pleidooi dat
manager Sven Nys al tien jaar houdt om
veldrijden olympisch te maken ten spijt.
Dat het een spectaculaire cross zou
worden stond eigenlijk bij voorbaat vast.
Fem van Empel, leeftijdsgenoot van Puck
Pieterse, dook onverschrokken de sneeuw
in en liet zich niet ontmoedigen wanneer
ze zelf een keer onderuit glibberde. De
Brabantse, die nog niet eens zo lang
aan het crossen is maar wel uit een
echte fietsfamilie komt, maakte meteen
slachtoffers. De voornaamste waren wel
Puck Pieterse en good-old Marianne
Vos. De zevenvoudige wereldkampioene
keerde terug in het veld na een ingelaste
rustperiode en moest ondanks haar
enorme ervaring duidelijk even wennen
aan de voor veldrijders niet alledaagse
omstandigheden. Met Pieterse begon ze
na de beroerde start aan een inhaalrace.
Voor de Amersfoortse kwam die abrupt
tot stilstand met een val en materiaalpech,
terwijl Vos op stoom kwam en door
denderde.
De slotronde mondde uit in een thriller. Met
nog enkele bochten te gaan hijgde Vos Van
Empel in de nek. Bij de laatste hindernis
dook ze binnendoor maar bleef hangen aan
een paaltje. Ze viel, blokkeerde Van Empel
maar haar vijftien jaar jongere landgenote
bleef koelbloedig wachten tot ze er langs
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Vermogen
Na negen wereldbekers prijkt Puck Pieterse
nog steeds op een fraaie derde plaats in
het klassement van de elitevrouwen, achter
Lucinda Brand en Denise Betsema. Fem
van Empel is opgerukt naar plaats vier. Ook
Lars van der Haar staat nog altijd in de top5, hoewel hij al twee wereldbekermanches
heeft gemist. Behalve in Val di Sole
ontbrak de 30-jarige Woudenberger ook
in Besançon, waar de Franse weide in een
modderpoel was veranderd. Pieterse werd
daar vijfde.
Zijn hoge klassering dankt Van der Haar
vooral aan zijn voortreffelijke optreden in
Tabor, waar hij zijn topvorm van het EK een
vervolg gaf. Op het supersnelle Tsjechische
parcours draaide hij alle Belgische
opponenten een loer. Pieterse etaleerde
daar een staaltje van haar technisch
vermogen. Als een van de weinige vrouwen
wipte ze daar met de fiets over de balken.
Bij de balkenpassage sloeg ze dan ook
telkens aan gaatje, alleen de taaie Brand
was in staat dat te dichten.
Tabor was het meest succesvolle
internationale uitstapje van de
cyclocrossers uit de regio Utrecht. Een
eerste en tweede plaats op het hoogste
mondiale niveau, daarmee zet je je op de
kaart. Zeker wanneer die sport binnen een
jaar of tien olympisch gaat worden. Lars
van der Haar zal dat niet meer meemaken,
Puck Pieterse mag dromen van het meest
begeerde eremetaal.

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant 17 december 2021
Van links naar rechts:
1 klimmuur in het Utrechtse Science Park, locatie van de eerste European Cup Ice Climbing - 6 Marjolein,
Veenendaalse zwemster die goud won bij het NK kortebaan met de VZC estafetteploeg - 10 vordering - 12
grootvader - 14 Figuereido, 16-jarige kickbokser, heeft deelgenomen aan het WK in Thailand - 17 Marvin, Utrechtse
honkballer, gaat volgend seizoen van UVV naar Quick Amersfoort - 19 oostnoordoost - 20 ondernemingsraad - 21
van zekere kleur - 22 boom - 23 zuivel - 25 een van de broers Hoolwerf uit Eemdijk, schreef Trachitol Trophy op
zijn naam - 27 bladzijde - 29 schraal - 31 noot - 32 de dato - 33 Puck, bleef steken in de Italiaanse sneeuw tijdens
de wereldbeker in Val di Sole - 37 ree - 38 niet (in samenstellingen) - 39 Stichting voor Economisch Onderzoek - 40
bijwoord - 42 Italië (internet) - 44 Veenendaalse waterpolovereniging - 46 Diede uit Vleuten, genomineerd voor
de titel van Paralympische sporter van het jaar (2/5) - 47 oogholte - 49 tijdvak - 51 San Marino (internet) - 52 oude
lengtemaat - 53 Republiek Togo - 54 daar werd op 12 november j.l. een nieuwe vaste pumptrack geopend - 59
steen - 60 een zekere - 61 Jurriën, Ajax-speler uit Lunetten, die hoogstwaarschijnlijk gaat deelnemen aan het WK in
Qatar - 64 de onbekende - 66 proost - 67 vader of moeder - 68 voordat - 70 vervoermiddel dat het alternatief voor
de auto moet worden in de regio Amersfoort - 71 oud-speler van het Nederlands elftal (Wesley).
Van boven naar beneden:
1 zuil - 2 olie uit vlaszaad - 3 korte mededeling - 4 dom persoon - 5 noot - 7 iedere - 8 edel - 9 werkstuk van
een componist - 11 ordeband - 13 verbrandingsrest - 15 plaats in Overijssel - 16 vlaktemaat - 18 zangstem - 21
persoonlijk voornaamwoord - 24 kort stotend geluid - 26 roofdier - 27 lid van de familie Hoolwerf, won schaatsgoud
bij de massastart in Calgary - 28 voetbalvereniging, bespeler van het Utrechtse Sportpark Overvecht-Noord - 30
verdriet - 31 vaststaande gebeurtenis - 33 armzalig - 34 inspanning, bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd - 35 gard
- 36 rangtelwoord - 41 Europees volk rond het begin van de jaartelling - 43 bevestiging - 45 Cuba (internet) - 47
etensrestje - 48 dartel - 50 weduwe/weduwnaar van - 52 ooit - 55 plaats in Engeland - 56 klein kind - 57 persoonlijk
voornaamwoord - 58 loopvogel - 61 fideel (Bargoens) - 62 maar (Engels) - 63 noot - 65 ontkenning - 69 reeks.
Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 15 januari naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak
kans op een halfjaarabonnement op de Utrechtse Sportkrant.
WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 12 november j.l. was “Utrecht is sportief”. De
prijswinnaar is H. Koet uit Houten. Gefeliciteerd! U heeft het boek ‘Matthijs de Ligt’ van Luca Caioli en Edwin
Krijgsman gewonnen. Deze wordt bij u thuis bezorgd.
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kon. Meteen nam de Brabantse een paar
meter en Vos liet het lopen. De tweede
plaats na een lange en zware achtervolging
gaf haar toch voldoening.
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Het eerste vrouwenteam van VV Utrecht met aanvoerder Ilse Janssen (nummer 4) en Laure Snijders (nummer 8).

Foto: Sven de Koe/Web Teg.

Volleyballers maken eigen verwachtingen tot nu toe waar

VV Utrecht keurig in linkerrijtje eredivisie
Door Roberto Cancian

Van kleine tot grote verbouwingen

Bij ons zit u goed!
Timmer- en Klussenbedrijf van Spanjen
Oranjepark 51, 3481 HK Harmelen
T: 06 23034440
E: info@timmerbedrijfvanspanjen.nl
W: www.timmerbedrijfvanspanjen.nl

Peter Charvat Hoveniers, hovenier in de
regio Utrechtse Heuvelrug sinds 1929
Peter Charvat is een hovenier die tuinonderhoud, tuinaanleg,
tuinrenovatie en het aanleggen van sierbestrating verzorgt in
Driebergen, Doorn, Leersum, Zeist, Maarn en Maarsbergen.
Peter Charvat Hoveniers Leersum | Kon. Julianalaan 12 / 16
0343 - 754 932 | 06 - 300 30 111 | petercharvathoveniers@hotmail.com

Lid van verdienste van de voetbalvereniging SCH’44

Dijnselburgerlaan 1-20
3705 LP Zeist
W: www.muijden.nl
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SPORTEN
IN DE
WINTER
STEM VOOR 7 FEBRUARI OP JOUW
FAVORIET
VIA
SPORTPRIJS-UTRECHT.NL/STEMMEN

UTRECHT - De volleybalsters van
Booleans/VV Utrecht komen dit
seizoen voor het eerst in de 35-jarige
clubhistorie uit in de eredivisie.
Via een horizontale instroming
kwam die mogelijkheid en daar
maakte Booleans/VV Utrecht
graag gebruik van. Tijdens de
persconferentie, voorafgaande
aan het eredivisieseizoen, werd
uitgesproken dat VV Utrecht direct
voor het linkerrijtje wilde gaan.

‘Wij staan
in het linkerrijtje
en zijn op koers’
De eredivisie kent 13 teams in het
seizoen 2021/2022, dat betekende
dat VVU op plaats zes of hoger
moest eindigen. Na tien gespeelde
wedstrijden staat de ploeg van
trainer Ali Moghadassian keurig op
die zesde plaats met zestien punten.

Koers

Dat stemt tot tevredenheid bij
Moghadassian. ‘Resultaat-technisch
ben ik tevreden. Wij staan in
het linkerrijtje en zijn op koers’,
geeft de trainer aan. Hij wist dat
VV Utrecht een lastige start zou
kennen in de eredivisie maar ook
dat er vervolgens tegenstanders
kwamen waartegen de punten
gehaald moesten worden. ‘De start
was zoals verwacht lastig. Bij VCN
in Capelle aan den IJssel was het
van onze kant niet goed genoeg,
daarna troffen wij met Sliedrecht
Sport de landskampioen en met
Apollo 8 de bekerwinnaar. Het
is gedurende het seizoen steeds
beter geworden. Soms doe je een
stapje terug om er vervolgens weer

twee vooruit te doen. Ondanks alle
ellende, als gevolg van de genomen
maatregelen, hebben wij onszelf
goed kunnen ontwikkelen.’
Daar sluit aanvoerder Ilse Janssen
zich bij aan wanneer ze terugkijkt
naar de eerste tien wedstrijden van
het seizoen. ‘Tegen Sliedrecht Sport
en Apollo 8 hebben wij aan het begin
van het seizoen leuke dingen laten
zien. Het resulteerde nog niet in
punten maar het geloof in het team
was er’, geeft de ervaren passerloper aan.
Nadat het vierde competitieduel in
winst werd omgezet, begon het te
lopen. Bij VC Sneek werd vervolgens
met 0-3 gewonnen waarna ook
Eurosped en Voltena aan de zegekar
werden gebonden. Als de ploeg in
een goede ‘flow’ zit, lijkt alles te
lukken. ‘Wij doen het echt met zijn
allen, dat is onze kracht.’
Dat alle posities dubbel bezet zijn
en speelsters niet verzekerd lijken te
zijn van een basisplaats, kan soms
lastig zijn maar houdt de boel ook
op scherp. ‘Je moet het uiteindelijk
zelf verdienen.’

Mogelijkheden

Voorzitter Sam van Ling is tevreden
met de ontwikkeling tot nu toe,
maar legt de lat graag hoog en
spreekt dat ook uit. ‘Wij hebben tot
nu toe geen klagen naar aanleiding
van het debuut in de eredivisie van
het eerste vrouwenteam. Het begon
met een slechte serie, maar dat
moet je in perspectief zien. Het was
namelijk wel tegen de topteams
van de eredivisie. Na de eerste
drie wedstrijden werd bijna alles
gewonnen.’
Als voorzitter wil hij met VV Utrecht
stappen zetten. Dat wil hij zowel
met het eerste team doen, dat op
het hoogste niveau van Nederland

speelt, maar ook andere teams wil
hij niet tekortdoen.

Spelersgroep

Het eerste vrouwenteam is na
afgelopen seizoen grotendeels
bij elkaar gebleven. Het werd
aangevuld met een aantal speelsters
met eredivisie ervaring, waaronder
spelverdeelster Ana Rekar die
overkwam van kampioen Sliedrecht
Sport. Ook speelsters die al langer
bij de club zijn, wilden de uitdaging
aan gaan. Zo ook Laure Snijders.
‘Afgelopen seizoen stonden wij
ongeslagen bovenaan in de
topdivisie toen alles werd stilgelegd,
dus wij wisten dat we de stap als
groep konden maken. Begin dit jaar
is er een meeting geweest met het
bestuur en ook in de groep zelf is er
gesproken of de overstap mogelijk
is in verband met werk en studie. Is
het haalbaar om minimaal vijftien
uur in de week te trainen? Al snel
kwam daaruit naar voren dat de
spelersgroep ook vooral dacht in
mogelijkheden.’
Dat waren signalen waar voorzitter
Van Ling mee aan de slag kon. ‘In
december 2020 hoorden wij over de
mogelijkheid om naar de eredivisie
te gaan en vóór 1 april van dit jaar
moest alles in orde zijn. Sinds
januari zijn wij dus al bezig met de
licentieaanvraag waar vanuit de
bond eisen aan verbonden waren.

‘De stap is
goed gevallen
binnen de club’
Een marketingplan, een groeimodel,
een livestream tijdens de wedstrijd
en een sportief programma van
vijftien uur per week dat het team
moet draaien,’ legt Van Ling uit.

De ruimte om het speelveld moest
twee meter breder zijn, waardoor er
ook grondpotten geboord moesten
worden. Dat bleek uiteindelijk een
bottleneck maar nadat het geregeld
was, stond het licht op groen in
Sportcentrum Galgenwaard. Op
speeldagen blijft de meeste ruimte
beschikbaar, slechts één veld wordt
er ingeleverd wanneer het Center
Court wordt gebruikt. ‘De stap is
goed gevallen binnen de club, daar is
onderzoek naar gedaan. Dat was ook
echt een voorwaarde. Wij willen op
sportief vlak een goed seizoen draaien
en op basis daarvan verder bouwen.’

Ambitie

Dat VV Utrecht meer wil dan alleen
maar meedoen in de eredivisie dat
moge duidelijk zijn. ‘Wij willen zeker
nog stappen zetten. Ik wil altijd meer
en die ambities zijn er gelukkig ook’,
lacht Sam van Ling.

‘Organisatorisch
gaat het ook
steeds beter’
Dat wil coach Ali Moghadassian
ook. ‘Het doel vooraf was om niet
alleen mee te doen, maar ook echt
een rol van betekenis te spelen
en te laten zien wat we waard
zijn. Organisatorisch gaat het ook
steeds beter, de livestream tijdens
de wedstrijden doet het nu ook
goed.’ Op de vraag wat er in zijn
ogen nog beter kan om optimaal
te presteren, noemt de trainer
de trainingsmogelijkheden. ‘Hier
in Galgenwaard is het prima. Wij
trainen echter ook een dag in
Sporthal Welgelegen, daar is het
allemaal anders geregeld met
de beschikbare netten maar is
bijvoorbeeld ook de verlichting
anders. De faciliteiten voldoen niet

aan de norm die de eredivisie aan
ons stelt. Dat is echter iets wat bij de
gemeente ligt, dat hebben wij niet
zelf in de hand.’
Hij noemt het slechts
‘verbeterpunten’ om maximaal te
kunnen presteren. ‘Al met al ben ik
zeer tevreden. De omstandigheden
zijn iedere week anders, net zoals dat
in iedere hal weer anders kan zijn. Dat
heeft ook wel weer zijn charme. Het
is zaak om je alleen druk te maken op
zaken waar je invloed op hebt. Al het
andere is zonde van de energie.’
Hij doelt daarmee ook op het feit
dat het publiek de wedstrijden
alleen online kan volgen. ‘Het is
enorm jammer dat er nu geen
supporters bij mogen zijn aangezien
wij merken dat het volleybal leeft.
Bij thuiswedstrijden zit er normaal
gesproken veel publiek op de
tribune en is er een geweldige sfeer.
Nu er de laatste wedstrijden geen
publiek aanwezig mag zijn, is de
beleving toch anders. Ik heb begrip
voor alle maatregelen, wel hoop
ik dat de mensen weer snel bij de
wedstrijden kunnen kijken. Daar
doen we het uiteindelijk toch met
z’n allen voor.’

De vrouwen eredivisie is
inmiddels op de helft van
de competitie aangekomen.
De Utrechters spelen op het
moment dat deze krant wordt
gemaakt, nog twee wedstrijden
in 2021; op 18 december tegen
Team22 en op 23 december
tegen Set-Up ’65. In het nieuwe
jaar worden de laatste twaalf
wedstrijden van het seizoen
gespeeld.
De wedstrijden van VVU zijn live
te zien via volleybal.nl

12 Utrechtse Sportkrant vrijdag 17 december 2021

Utrechtse Sportkrant vrijdag 17 december 2021 13

Schakers Paul Keres steviger aan kop
Van onze redactie
UTRECHT - Het eerste tiental van
schaakvereniging Paul Keres heeft
zijn leidende positie in de klasse 1A
verstevigd. De Utrechtse formatie
rekende gedecideerd af met
tegenstander Voorschoten (8-2),
terwijl de naaste concurrenten niet
in actie kwamen.

aangescherpt. Een dag later stond
de vierde speelronde op het
programma en de bond besloot de
clubs de keuze te laten of ze wilden
spelen of niet. Het gevolg was dat
veel teams zich afmeldden. Meer
dan de helft van alle wedstrijden in
de bondsklassen ging niet door.
In de meesterklasse, de hoogste
afdeling, werd wel het complete
programma afgewerkt. En Passant
versloeg LSG uit Leiden (5,5-4,5)
dankzij overwinningen van Alezei
Shirov, Ivan Sokolov (op Utrechter
Casper Schoppen), Lucas van

Foreest en Sergey Fedorchuk. De
club uit Bunschoten-Spakenburg,
verschillende keren landskampioen,
staat gedeeld tweede met 7
matchpunten.

De Zaak vol Smaak is
Dede
Zaak
vol
Smaak
is
ambachtelijke
de
ambachtelijke
eetwinkel met
eetwinkel met en
SCHARRELVLEES
SCHARRELVLEES
en
meer...
meer...

Dat had alles te maken met een
statement van de schaakbond
(KNSB) nadat het kabinet de
coronamaatregelen verder had

Paul Keres bleef een klasse lager
tegen het zwakke Voorschoten
eenvoudig op de been. Het stond
al vrij vlot 6-0 voor de Utrechters
alvorens Voorschoten iets terug
kon doen. De 8-2 zege kwam mede
tot stand door volle punten van
David van Kerkhof, Peter Lombaers,
Joris Kokje, Jan Breukelman, Paul

Hommersom en Evert Rademakers.
Hugo ten Hertog kreeg het punt
in de schoot geworpen omdat hij
geen tegenstander had. Voor de
thuisblijvers was de wedstrijd online
te volgen omdat PK-1 met zogeheten
digiborden speelde.
PK-2, spelend in de andere eerste
klasse, trad met drie invallers aan en
verloor met 7-3 van UVS, ondanks
dat Jan Jaap Janse en Dirk Vloor
hun tegenstander tot overgave
dwongen.
In de tweede klasse speelde SSC uit
Soest niet. Amersfoort kwam wel in
actie en verloor met 4,5-3,5 van VAS.
Henrik Porte, Ardin Bosboom en
Arjan Tissink wonnen wel hun partij.

In de derde klasse blijft Veenendaal
aan kop dankzij een 5-3 zege op
ASV-3 en leidt Oud Zuylen Utrecht
de achtervolging. En Passant-2 werd
met 4,5-3,5 verslagen.

HOE
IS HET
MET

De coronaregels in acht nemende
heeft de schaakbond nog even
overwogen om de volgende
competitieronde op zaterdag 18
december al om 11 uur te laten
beginnen, maar dat stuitte op
veel verzet. ‘Een substantieel
aantal teams wil onder de huidige
omstandigheden niet spelen,’ aldus
de KNSB. De speeldag wordt nu
verschoven naar zaterdag 21 mei
2022.

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. Van deze krant kregen in ieder geval alvast één podium. 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 vierde
aflevering van de serie ‘Hoe is het met’ worsteltalent Máté van Os uit Houten en vader Leon die,
net als de zussen Réka en Csilla, worstelen bij het Utrechtse De Halter.

Ekovers
Natuurvoedingswinkel in Utrecht

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.

Slagerij
Slagerij Marco
Marco Verhagen
Verhagen
Jutfaseweg
93,
Utrecht
Slagerij
Marco
Verhagen
Jutfaseweg 93, Utrecht

Telefoon
030
288
2860
Telefoon
03093,
288
2860
Jutfaseweg
Utrecht
info@slagerijmarcoverhagen.nl,
www.slagerijmarcoverhagen.nl
info@slagerijmarcoverhagen.nl,
Telefoon 030www.slagerijmarcoverhagen.nl
288 2860
info@slagerijmarcoverhagen.nl
info@slagerijmarcoverhagen.nl
info@slagerijmarcoverhagen.nl,
www.slagerijmarcoverhagen.nl
info@slagerijmarcoverhagen.nl

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

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

Adres
Hondsrug 34
3524BP Utrecht
Nederland

Contact
030 737 0827

MÁTÉ VAN OS
Openingstijden

Jumbo Franciscusdreef
Utrecht

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
10:00

Vader Leon van Os (achterste rij links) en zoon Máté (onderste rij midden) op zaterdag 11 december in Poznan (Polen).
-

Foto: Familie Van Os.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
19:00

40.000 kilometer per jaar om te worstelen
HOE IS HET MET
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Hoeveel toernooien hij
inmiddels ergens in Europa heeft
gewonnen? Worstelaar Máté van Os
(13) heeft geen idee. ‘Het zijn er wel
heel veel’, klinkt het vanuit Polen,
waar het lid van wedstrijdteam
Young Lions wederom een gouden
medaille, in de klasse -41 kilo, aan
zijn palmares kon toevoegen.
En vandaag – zondag 12 december
– staat er een landenwedstrijd op
het programma in Poznan, een stad
met ruim een half miljoen inwoners.
‘Dan komen we met zes jongens uit
namens Nederland.’ Máté won op
die landenwedstrijd overigens al
zijn wedstrijden en legde namens
‘Nederland’ beslag op de derde
plaats.
Op 31 januari 2019 stond Máté, zoon
van een Nederlandse vader en een
Hongaarse moeder, in deze krant.
Hij was toen tien jaar oud en leerling
van basisschool De Zonnewijzer.

Nu, drie leeftijdsjaren ouder, zit
hij op het College de Heemlanden
in Houten (zijn woonplaats) in de
tweede klas (havo/vwo).
Zijn geheime wapen is de
‘achterover ceintuur’. ‘Dan gooi je
iemand recht achterover over je zelf
heen.’ Tenminste, dat tekende een
van onze collega’s in 2019 op uit
de mond van de jonge worstelaar
van De Halter. Daar moet het talent
nu een beetje om gniffelen, alsof
hij zich niet kan voorstelen dat
ooit te hebben gezegd. ‘Ik ben
tegenwoordig in de armzwaai goed’,
klinkt het zelfbewust.

Gezin

Een verhaal met Máté van Os is
eigenlijk ook een verhaal met
het gezin Van Os. Vader Leon (43)
worstelt zelf. ‘Bij de veteranen. Maar
dat mag geen naam hebben.’ En last
but not least zijn er nog de zussen
Réka (16) en Csilla (14) die beiden,
jaren geleden aangestoken door het
worstelvuur van Máté, bezig zijn om
naam te maken in de worstelwereld.
Zij zijn ook in Polen, al reisden ze
een week eerder dan Máté af om in

Czarny Bor eveneens succesvol te
zijn op een internationaal toernooi.
Réka werd daar op 4 december
eerste, Csilla op zaterdag 11
december tweede bij de jongens
en een week eerder tweede bij
de meisjes. Ze knoopten er een
trainingsweek aan vast en voegden
zich, met vader Leon, in Poznan bij
Máté. Die was vrijdag met de Young
Lions, een combinatieteam van het –
eveneens – Utrechtse Olympia en De
Halter en Watson Sports (Rotterdam)
in Poznan aangekomen.
Gezinshoofd Leon van Os schat dat
hij jaarlijks zo’n 40.000 kilometer
rijdt om zijn kinderen te kunnen
laten worstelen. ‘Ik denk dat we om
de week in het buitenland zitten, als
het kan gaat mijn vrouw Bianca ook
mee. Het is veel passen en meten,
maar gelukkig krijgen we het steeds
voor elkaar. En, ik heb een goede
werkgever. Gelukkig werken de
scholen van de kinderen goed mee.’

is er nog niet van gekomen, bekent
hij. ‘Ik heb dit jaar wel aan het EK
meegedaan, toen werd ik negende.’
Uiteraard houdt hij met een schuin
oog de resultaten van zijn zussen in
de gaten. ‘We zijn geen rivalen, maar
soms ben ik wel een beetje jaloers,
bijvoorbeeld als ze het beter hebben
gedaan dan ik. Réka is zelfs al een
keer derde geworden op het EK.
Maar over het algemeen kunnen we
het goed met elkaar vinden.’
Dat is eveneens het geval met de
clubgenoten en de Hilversumse
tweeling Sterkenburg van wie Marcel
op 22 augustus goud won (klasse
-82) op het WK en zijn broer Tyrone
(-87) een dag eerder zilver pakte.
‘Natuurlijk zijn ze een voorbeeld
voor me. Ze hebben laten zien dat
het kan. Ik train twee keer in de
week met ze samen. Ze zijn heel
vriendelijk en geven ook tips. Je
kunt gewoon met ze praten. Ze zijn
tenslotte ook 13 geweest, net zo oud
als ik nu ben.’

Droom

Trainen

Europees goud, dat was één van de
dromen in 2019 die Máté had. Dat

Als ze terug zijn in Houten van
het uitstapje naar Polen wachten

weer de trainingen. Met de Young
Lions, een wedstrijdteam opgericht
voor leden van De Halter, Olympia
en Watson Sports uit Rotterdam.
Máté: ‘We trainen zeker vijf keer
in de week, soms meer. Vorig
jaar hebben we (vanwege de
coronamaatregelen, red.) buiten
getraind. Dat was niet altijd even
prettig. Ik vond het heel stom, het
was soms koud en nat. Maar nu
trainen we gelukkig weer binnen:
eenmaal per week bij De Halter
(aan het Heycopplein 5, achter de
Croeselaan, red.), viermaal per week
bij Olympia (Willem Arntszkade 5
nabij de Vogelenbuurt, red.) met
de trainers Nabil Laaouina en Fred
de Vos. Soms is ook bondscoach
Mariusz Gicewicz er bij.’
Maar eerst wacht de terugreis
van Poznan naar huis, een rit van
bijna 900 kilometer. De zoveelste
verplaatsing naar het buitenland
dit jaar, met Leon van Os achter
het stuur. Máté van Os: ‘Ik ben heel
dankbaar dat mijn vader dat doet.
Ik vind het wel heel tof en heel lief
van hem.’

Schoonheids- en
pedicurepraktijk
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Net even iets beter
De gehele week aanwezig in Houten
Oude dorp: Dinsdag, donderdag,
vrijdag, en zaterdag
Castellum: Woensdag, en zaterdag
Het Rond: Woensdag, vrijdag en
uiteraard op de donderdagse Weekmarkt
Let op ons uitgebreide assortiment en
kant en klaar maalijden
Dagvers aangeleverd ?
Wilt u bestellen ? U mag gerust even
bellen: 06 53465931

Désirée

voor verzorging op maat!

Aanleg en onderhoud
‘t Goy 06-53815948

Geuzenland 68
Houten
Tel. 030-6362188

VOOR WIE AAN
BOUWEN DENKT

Meerding Bouw is een kleinschalig bouwbedrijf en bestaat
inmiddels 25 jaar. Door de kleinschaligheid zijn wij in staat om
snel op veranderingen in te spelen.

Nieuwe Schaft 9 - 3991 AS Houten
Tel: 030 - 6372433
Fax: 030 - 6374174
www.bouwbedrijf-vanrijn.nl
info@bouwbedrijf-vanrijn.nl

Ons motto is “Kwaliteit in nieuwbouw en restauratie”.
Meerding Bouw
Wickenburghseweg 35-37
3997 MT ‘t Goy

T. 030-6018648
M. 06-22695829
E. info@meerdingbouw.nl
W. www.meerdingbouw.nl

't Goy scoort in de streekderby tegen Schalkwijk. Menno Koning, Lukas Zwambag, Mitchel Goes, Erik van Bentum en Kylian Grift (vlnr) zijn er blij mee.

Is de Hans van Echtelt Cup het hoogst haalbare voor ’t Goy dit seizoen?

Gestaag bouwen aan de continuïteit van een dorpsclub

AVW AUTOBEDRIJF

Door Robert Jan van der Horst

                                
Franciscushof 41, 4133 DB Vianen
Tel. 06 – 46 35 22 19
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www.timmerfabriekvantuyl.nl







Foto: Jeannette Zomer/'t Goy.









UTRECHT – Misschien niet de beste,
wel de leukste en de gezelligste. Het
is kort en bondig de karakterisering
die Peter Moens (53) het best van
toepassing vindt op zijn Houtense
club ’t Goy. Een dorpse vereniging
die ook nog eens ‘Herbstmeister’ is
geworden in de strijd om de Hans
van Echtelt Cup in de vierde klasse I.
Moens, met René van de Wurf,
verantwoordelijk voor de Technische
Zaken bij ’t Goy, hecht zeker waarde
aan de inzet om de Kromme RijnCup
zoals de onderlinge ‘strijd’ tussen
regionale voetbalverenigingen ‘t
Goy, Aurora, SVF, Bunnik ’73, Odijk
en Schalkwijk in het verleden
werd genoemd. ‘Toen we nog
niet allemaal in één afdeling
speelden, probeerden we in de
winterstop van alles om de clubs in
bijvoorbeeld een toernooi bij elkaar
te brengen. Of om elkaar op een
andere manier te ontmoeten. Nu
zijn we alle ingedeeld in dezelfde
poule, de vierde klasse I van het
zaterdagvoetbalvoetbal. Hoe mooi
kun je het hebben. En je moet je
zelfs afvragen of je wel uit deze
afdeling wilt promoveren. Laatst
speelden we thuis tegen Schalkwijk,
na de wedstrijd ging het dak eraf.
Fantastisch.’

Echtelt

Dat de Kromme Rijn Cup voor dit
jaar is omgedoopt in de Hans van

Echtelt Cup, vindt Moens een mooi
initiatief. ‘Hans en ik delen een
werkverleden. Ik was beveiliger in
het gebouw van het zelfstandige
Utrechts Nieuwsblad aan de
Essenkade in Houten. Hans was er
sportjournalist. We zijn elkaar heel
wat keren tegengekomen. Een fijn
mens die, net als ik, uit deze regio
komt, er veel over heeft geschreven
en er veel voor heeft betekend. Ook
als scheidsrechter.’
Moens vervolgt, met een knipoog:
‘Het winnen van de Hans van Echtelt
Cup is misschien het hoogste dat
we dit seizoen kunnen bereiken. Al
vraag ik me eerlijkheidshalve af of
de huidige jongere generatie hem
wel kent. Ik zal het eens peilen.’
Twee dagen later klinkt het: ‘Nee, de
naam zegt ze niet veel.’

Boost

Voorzitter Technische Commissie,
dat is, kort en bondig, de functie die
Moens bij ’t Goy bekleedt. Daarnaast
is hij nog trainer van de Meisjes O11.
‘We wilden het vrouwenvoetbal bij
‘Goy een boost geven. Vandaar dat ik
twee keer in de week voor die groep
ben gaan staan. Voor die meiden
een luxe, want ik heb het diploma
Trainer/Coach 1 en ben dus eigenlijk
overgekwalificeerd.’
‘Het voordeel van de hechte club die
’t Goy is, is dat we ook niet zoveel
moeite hebben om vrijwilligers te
vinden. Het valt niet altijd mee,
maar het is minder moeizaam dan
bij ‘de grotere clubs om ons heen.’

Moens is nu bezig aan zijn derde
seizoen bij ’t Goy, een kleinschalige
club waar hij het prima naar zijn
zin heeft. ‘De lijntjes zijn kort, dat
is heel fijn. Je komt elkaar tegen
en bespreekt zaken rechtstreeks.
Daardoor kunnen we heel snel
beslissingen nemen. Dat hebben we
onder meer gemerkt in deze covidperiode. Binnen een paar dagen
was alles duidelijk. We zijn daarin
onderscheidend. Het voordeel van
de hechte club die ’t Goy is, is dat we
ook niet zoveel moeite hebben om
vrijwilligers te vinden. Het valt niet
altijd mee, maar het lukt altijd wel.
Het gaat minder moeizaam dan bij
de grotere clubs om ons heen.’
Met die laatste opmerking doelt
Moens bewust of onbewust op
de twee andere ‘concurrenten’
in Houten die beide eveneens op
zaterdag voetballen: het immer
ambitieuze SV Houten (derde klasse
D) en FC Delta Sports ’95 (tweede
klasse B). Bij SV Houten was Moens
zelf als speler en (assistent)trainer
actief. ‘Ik zeg altijd: als je heel goed
kunt voetballen, ga je niet bij ’t Goy
voetballen. Maar voetballers die het
bij die het bij Houten en Delta net
niet redden of afvallen, ervaren de
meer ontspannen sfeer bij ’t Goy. Die
jongens zeggen dan: het is net alsof
ik in een warm bad terecht kom.’

Bijgetekend

Hoewel de prestatieve
verwachtingen van de hoofdmacht

van ’t Goy – opgericht op 1 juli
1962 – niet hoger reiken dan de
altijd aanwezige torenspits van de
dorpskerk nabij de accommodatie,
heeft en had de Technische
Commissie onder aanvoering van
Moens en Van de Wurf toch de
nodige ambities. ‘Laat ik voorop
stellen’, zegt Moens, ‘dat de huidige
prestaties van het eerste elftal,
dat op de vierde plaats staat in
de vierde klasse I, volledig op
het conto komen van de huidige
hoofdtrainer Bram van Hamersveld
en zijn spelers. Dat heeft niets met
ons beleid te maken. We hebben
overigens vorige week de intentie
uitgesproken om met elkaar door te
gaan.’
Toen Moens een paar jaar geleden
echter de eerste selectie onder
zijn hoede had, hebben hij en
anderen vooral het fundament,
ofwel de basis neergezet waarop
de club kon voortborduren. ‘Wij
houden ons nu vooral bezig met
de continuïteit van de club.’ En
dat betekende onder meer veel
aandacht voor ledenaanwas in de
lagere leeftijdsklassen. ‘Toen ik in
de functie van voorzitter instapte,
waren er eigenlijk geen mini’s (de
allerjongsten, red.). Terwijl er wel
oud-spelers waren die kinderen
hadden die wilden voetballen, maar
niet of moeilijk bij hun eigen club
terecht konden.’

list. Via Open Dagen en Vriendjes
-en Vriendinnetjesdagen werd de
jeugd van ’t Goy (635 inwoners) en
omstreken uitgenodigd om kennis
te maken met de bespelers van
sportpark De Eng en het voetbalspel.
Die acties sorteerden het gewenste
effect. Moens: ‘Wij deden dat
dus anders dan andere clubs.
Geen selectieprocedure om lid te
kunnen worden. Je bent welkom
om gewoon lekker met elkaar te
voetballen.’
Door de bezetting van de jongste van
de jongste teams moet de bezetting
van het eerste elftal ook voor de
toekomst worden gewaarborgd. En
daarmee het voortbestaan van de
club. Tevens wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van de jeugd door de
aanstelling van kwalitatief goede
trainers. ‘Daardoor heeft onze
jeugdopleiding meer body gekregen
en zijn we niet meer afhankelijk van
goedwillende vaders.’
Resultaten van zijn noeste arbeid
zijn niet op korte termijn te
verwachten. Peter Moens: ‘Ik denk
dat een periodetitel dit seizoen
voor ons eerste het hoogst haalbare
is, naast de Hans van Echtelt Cup
natuurlijk. Ik denk dat je pas over
een jaar of vijf kunt zeggen of onze
aanpak succesvol is geweest.’
Maar of de Hans van Echtelt Cup dan
nog, of weer, bestaat dat is dan de
vraag.

Welkom

Lees op pagina 17 meer over
Herbstmeister vv ’t Goy.

Dus bedachten Moens c.s. een

www.airguns.nl

Thuiskapster Marjolein

Dolf Uytewaal: ‘We willen die cup pakken’
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zijn jeugdige leeftijd al enkele
jaren een vaste waarde in het team
van ’t Goy. Zo heeft hij een aantal
derby’s gespeeld tegen aartsrivaal
Schalkwijk waartegen onlangs met
2-1 werd gewonnen. ‘We kwamen in
de tweede helft bij de stand 1-1 met
tien man te staan maar wonnen toch
nog en dat hebben we na afloop
goed gevierd. Maar eerlijk gezegd
hoop ik wel dat Schalkwijk erin
blijft, eind mei spelen we weer tegen
elkaar.’

nijverheidsweg 10
3481 mb harmelen
U bent welkom op
alle werkdagen
of na afspraak.

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

Thuiskapster Marjolein
Tapuitstraat 8
2872 AB Schoonhoven
T. 06-52695859
E. info@thuiskapstermarjolein.nl
W. www.thuiskapstermarjolein.nl

Competitie

Doelman Dolf Uytewaal die met zijn club ’t Goy ‘winterkampioen’ is geworden
in de Kromme Rijnpoule, hield tegen Aurora zijn doel schoon, zoals in deze
situatie in Werkhoven.
Foto: Peter Beemer.

06 41464958

Nu 7 dagen per week geopend
Ma - Vr 12:00 - 19:00 uur
Za - Zo 11:00 - 17:00 uur

Door Hans van Echtelt

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.

Blauwkapelseweg 17, Utrecht

‘T GOY - Nu de voetbalcompetitie tot
half januari is stilgelegd, kan ’t Goy
zich al winterkampioen noemen van
de `Kromme Rijncompetitie’. Maar
voor Dolf Uytewaal, de 20-jarige
doelman van deze club, is dit
voorlopig een tussenstand en gaat ’t
Goy voor de hoofdprijs: het winnen
van de Hans van Echtelt-Cup. ‘Het

is jammer dat nog niet alle clubs
hetzelfde aantal wedstrijden hebben
gespeeld en de ranglijst daardoor
een wat vertekend beeld geeft. Maar
ook in de reguliere ranglijst staan
we met ’t Goy boven de andere
streekclubs, zodat die positie
misschien wel terecht is.’
Uytewaal, werkzaam als hovenier
in de Kromme Rijnregio, is ondanks

Hoogtepunt voor Dolf was de
bekerwedstrijd tegen Baarn waarin
hij op een belangrijk moment een
strafschop stopte en met enkele
reddingen de basis legde voor de
volgende bekerronde. Zijn trainer Bram

Dolf Uytewaal, hier werkzaam als hovenier in Schalkwijk, staat met zijn club ’t
Goy bij de winterstop bovenaan in het Krommerijn-klassement. Foto: Ciel Kool.
van Hamersveld zag er aanleiding in
om hem te nomineren voor het ‘elftal
van de week’, een uitverkiezing waarop
hij nog steeds trots is.

En nu gaat hij in de tweede helft van
dit seizoen als doelman een aandeel
leveren aan verdere successen van ’t
Goy. Wie weet op weg naar de Cup.

‘Bijzondere derby’ blijft gehandhaafd

Di - Vr
12:00 - 19:00 uur

er een zucht van verlichting
door beide dorpen, zeker bij de
voetballiefhebbers. De ‘bijzondere
derby’ tussen beide clubs
zou gehandhaafd blijven, een
prestigeduel zonder weerga binnen
de gemeentegrenzen van Houten.

Za
11:00 - 17:00 uur
COMMUNICATIETECHNIEK
BEVEILIGINGSTECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK

Blauwkapelseweg 17
Utrecht

Minder plezierig kijkt hij terug
op de topper tegen de koploper
Achterberg toen zijn ploeg in de
slotfase een voorsprong van 3-1
verspeelde. Dolf: ‘Dan hadden we
er nu nog beter voorgestaan. Maar
het is wel een voorbeeld dat we
van iedereen in deze vierde klasse
kunnen winnen.’ Het is ook jammer
dat de derby tegen Odijk, die half
december op het programma stond,
geen doorgang vond omdat Odijk
een van de rivalen is in de Kromme
Rijncompetitie.

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

www.ipgroep.nl

Door Hans van Echtelt
SCHALKWIJK - Toen bekend werd
dat zowel ’t Goy als Schalkwijk
op zaterdag gingen spelen, ging

Sinds ik acht jaar geleden in
Schalkwijk kwam wonen, is
het ‘derby-virus’ ook bij mij tot
ontwikkeling gekomen. Zo fietste
ik mee met een grote groep
dorpsbewoners richting ’t Goy, waar
die dag het spektakelstuk weer op
het programma stond. En bij de
return in Schalkwijk vergaapte ik me
aan het vuurwerk dat op sportpark
Blokhoven werd ontstoken door de

fanatieke supportersgroepering van
de thuisclub.

Hoogtepunt

Toen de Schalkwijkse doelman
Beau Sluijk (32) onlangs afscheid
nam van het eerste elftal, wilde hij
dat per se doen in een wedstrijd
tegen ’t Goy. Uiteindelijk was dat
het jaarlijkse sportieve hoogtepunt
voor hem en zijn teamgenoten. Het
liefst zou hij dan weer een penalty
willen stoppen zoals hem eerder
gelukt was, tot euforie van zijn
medespoelers en de naar ’t Goy
meegereisde supporters.
De banden tussen beide club
worden misschien het meest

bevestigd in de persoon van
Frans van de Berg, clubman
pur sang van Schalkwijk die in
een nog niet zo lang geleden
trainingswerkzaamheden verrichtte
bij de senioren en jeugd van ’t Goy.
Hij praat vol enthousiasme over
de ‘optimale sfeer tussen beide
verenigingen die je bijna nergens
meer in deze mate tussen clubs in
Nederland aantreft’.
Hoe in het bijzonder de derby tussen
’t Goy en Schalkwijk familiebanden
kan raken, blijkt uit het feit dat in
het seizoen 2014-2015 twee broers
tegenover elkaar in het veld stonden:
Koen van Bentum als aanvoerder
van Schalkwijk en zijn broer Erik als

speler van ’t Goy. Tevoren kwamen
beiden uitgebreid aan het woord in
de regionale media om de rivaliteit
nog wat meer aan te wakkeren.
Op 27 oktober werd de eerste
‘zaterdagderby’ tussen beide
rivalen afgewerkt in ’t Goy, waar
wethouder Kees van Dalen dit keer
de aftrap deed. Traditiegetrouw
is er veelal een gemeentelijke
vertegenwoordiger aanwezig, in het
verleden ook vaak de burgemeester.
Of die van de partij zal zijn op 28
mei 2022 als de return in op het
programma staat, lijkt voor de hand
te liggen want tegenwoordig woont
burgervader Gilbert Isabella in
Schalkwijk.

‘We kwamen pas om half drie ’s nachts thuis’
’T GOY - Wanneer je bij de
voormalige voetbaltrainer Bram
Huisman de naam ’t Goy laat vallen,
reageert hij meteen enthousiast.

regionale tegenstanders. Toen
liet iemand van het bestuur de
naam ’t Goy vallen en daar was
ik aanvankelijk op tegen omdat
die club destijds beduidend lager
speelde dan Houten.

‘De leukste club waar ik ooit
in mijn periode als trainer een
oefenwedstrijd heb gespeeld. Dat
was in de periode dat ik coach
was bij Houten. We we waren in
de voorbereiding op zoek naar

Maar er werd mij gezegd: ‘Daar zal je
geen spijt van krijgen om daar een
keer naar toe te gaan.' En inderdaad,
de uitslag weet ik niet meer maar
wel dat we met z’n allen pas ‘s
nachts om half drie terug waren in

Door Hans van Echtelt

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

de kantine van Houten. Zo gezellig
was het er na afloop.’
De club ‘t Goy is overigens een van
de weinige clubs waar Huisman
niet als trainer heeft gewerkt. Het is
een mooi lijstje: HMS (jeugd), EMM,
DWSV, Utrechtse Boys, DEV, MSV,
FC De Bilt, Kampong en SV Houten.
Bij de laatste club raakte Bram nog
betrokken bij de oprichting van
Delta Sports. Hij werd door Leo
Willems benaderd om training te

geven aan de spelers die overgestapt
waren naar de nieuwe club die
begon op de Stenen Poort. ‘Ik heb
dus zo’n beetje aan de basis gestaan
van Delta Sports wat betreft de
trainingswerkzaamheden. Het was
in die beginperiode nog uiterst
primitief, met een beperkt aantal
spelers die samen overgekomen
waren van SV Houten. Maar er zijn
destijds ook spelers overgestapt
naar ’t Goy vanwege de gezellige
sfeer waar de club om bekend staat.’
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WK 1990: de halve selectie is Utrechts

SPORT KORT

In Zuid-Afrika is Wesley op zijn best
tweede klasse. Een voetbalstad in
crisis. Een succes wordt het WK niet.
Het volk zingt ‘We gaan naar Rome’,
maar zover komt het niet. Het
Nederlands elftal wordt in de eerste
ronde uitgeschakeld door verlies
tegen Zwitserland in Milaan.

Wesley Sneijder in 2012.
Door Ton de Ruiter
UTRECHT - Nederland heeft
zich onlangs voor de elfde keer
geplaatst voor de eindronde van het
wereldkampioenschap voetbal. De
inbreng van Utrechtse voetballers in
die kwalificatie is gering.
De 20-jarige Jurrien Timber uit
Lunetten speelt de uitwedstrijd
tegen Noorwegen (1-1). Blijft hij vrij
van blessures dan is de centrale
verdediger van Ajax een zekerheid
in de selectie voor het WK in Quatar
(2022). Daar blijft het bij. Of zijn
broer moet zich bij FC Utrecht
razendsnel ontwikkelen. Misschien

Foto: Dmitry Neimyrok / Wikimedia 3.0.
ook vindt Mo Ihattaren in het jaar tot
de eindronde het rechte pad.

1934 - 1994

Bij het eerste WK met Nederlandse
deelname in 1934 is geen enkele
Utrechter in beeld. UVV is jarenlang
de hoogst spelende club. De
rood-witten degraderen uit de
eerste klasse in 1929 en vervolgens
heeft de stad 10 jaar lang geen
vertegenwoordiger in de hoogste
afdeling. Velox wordt in 1934
kampioen van de tweede klasse
maar verliest de strijd om promotie
van DWS. DOS en Hercules eindigen
als voorlaatste en laatste in de

In 1938 is het WK in Frankrijk. Ook
dan verliest Nederland in de eerste
ronde. In Le Havre is TsjechoSlowakije met 3-0 te sterk. Het
zijn de jaren dat de volksclubs in
opkomst zijn. DOS wordt kampioen
van de tweede klasse en promoveert
naar het hoogste niveau. Piet
Dumortier en Gerard van Leur zijn
de beste voetballers bij geel-zwart.
Ze zijn juni 1938 nog niet in beeld
bij bondscoach Bob Glendenning.
Oktober 1938 debuteren de
Utrechters in Kopenhagen tegen
Denemarken in de nationale elf. Van
Leur scoort al in de eerste minuut.
Een vervolg komt er niet. Dumortier
overlijdt in de oorlog.
Vervolgens ontbreekt Nederland
36 jaar op de eindronde van het
wereldkampioenschap. Het is
groot feest in 1974 als het wel lukt.
Willem van Hanegem, Zeeuw van
geboorte, op jonge leeftijd verhuist
naar Utrecht, vervult een hoofdrol
in het totaalvoetbal van coach Rinus
Michels. Oranje haalt in Duitsland
de finale waarin het verliest van het
thuisland. Willem van Hanegem
heeft in alle duels een basisplaats.
In 1978 haakt Van Hanegem op het
laatste moment af. Piet Schrijvers
wisselt in Argentinië de plaats
onder de lat af met Jan Jongboed.
Schrijvers wordt geboren in
Hoograven, dat in 1946 nog tot de
gemeente Jutphaas behoort. Oranje
haalt opnieuw de finale en verliest
ook nu van het organiserende land.

Jongbloed krijgt de voorkeur in de
eindstrijd.
Nog nooit heeft een in Utrecht
geboren voetballer zich laten zien
op een eindronde van de WK. Dat
verandert in 1990. Nederland is in
1988 Europees kampioen geworden
met Hans van Breukelen, Jan
Wouters, Gerald Vanenburg en
Marco van Basten in de basis en Nol
de Ruiter als assistent van Rinus
Michels op de bank. Ook op het WK
in Italië zijn zij van de partij en ook
John van Loen krijgt speelminuten.
Half Oranje is Utrechts. Rob de Wit
en Ronald Spelbos hadden zonder
fysiek malheur ook deel uitgemaakt
van de selectie.
In 1994 is alleen Jan Wouters nog
over. Hij speelt in de Verenigde
Staten met Dick Advocaat als
coach op 9 juli 1994 zijn laatste
interland. Het is de achtste finale
tegen Brazilië. Nederland verliest
met 3-2. Utrecht sluit een gouden
voetbalperiode af. De talentenvijver
is opgedroogd. Met Guus Hiddink
als coach reist Nederland in 1998
af naar Frankrijk. Utrechters
ontbreken. In 2002 is de coach van
1998 de held van Zuid-Korea en kijkt
Oranje thuis vanaf de bank.

Sneijder

Op 30 april 2003 debuteert Wesley
Sneijder in het Nederlands elftal.
Geboren in Ondiep, opgeleid door
Ajax. In 2006 kiest bondscoach
Marco van Basten zijn stadgenoot
in zijn WK-selectie. Sneijder
speelt tegen Servië, Ivoorkust en
Argentinië in de poule en wordt in
de achtste finale uitgeschakeld door
Portugal.
Het wereldkampioenschap voetbal
in 2010 wordt het hoogtepunt in de

loopbaan van Sneijder. Nederland
haalt de finale en verliest daarin
ongelukkig van Spanje. Sneijder
speelt 7 wedstrijden en maakt
5 doelpunten. Zijn treffer tegen
Japan in de tweede poulewedstrijd
is het eerste Utrechtse doelpunt
op een WK-eindronde. Sneijder
is betrokken bij acht van de
Nederlandse treffers, ontvangt de
zilveren bal als een-na-beste speler
en wordt gekozen in het All Star
Team van de WK.
Ibrahim Afellay is de tweede
Utrechter in Zuid-Afrika. Drie keer
valt hij in, totaal 21 speelminuten.
Doelman Michel Vorm is de derde
Utrechter, speelminuten krijgt hij
niet.
Louis van Gaal is coach in 2014 in
Brazilië. Sneijder is bij hem niet
zeker van zijn plaats vanwege
zijn fitheid. De Utrechter pakt
de handschoen op en raakt met
een personal trainer in conditie.
Tegen Spanje speelt hij zijn
100e interland. De regerende
wereldkampioen wordt met
5-1 verslagen. Sneijder wordt
de Nederlandse voetballer met
de meeste WK-wedstrijden. De
Utrechter passeert Johnny Rep en
Ruud Krol. In de halve finale tegen
Argentinië mist de Utrechter de
derde strafschop en omdat ook Ron
Vlaar heeft gemist, is Nederland
uitgeschakeld. De wedstrijd om
de derde plaats wordt gespeeld
zonder Sneijder. Michel Vorm valt 2
minuten voor het einde bij een 2-0
voorsprong in en wordt beloond
voor zijn geduld als bankzitter.
Wesley Sneijder speelt 31 augustus
2017 zijn 133e en laatste interland.
Nederland haalt de eindronde van
het WK 2018 in Rusland niet.

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

SPORTCAMPUS TRAIECTUM
TREKT PROJECTLEIDER AAN

UTRECHT - De volgende stap in de samenwerking tussen de
topsportclubs van Traiectum is gezet: Edu Jansing wordt aangesteld
als projectleider. Jansing krijgt als projectleider de opdracht om
Sportcampus Traiectum naar een volgende fase te brengen met
de focus op het neerzetten van een duurzame organisatie en de
financiering van de campus voor de middellange en lange termijn.
Sam van Ling, voorzitter van VVU: 'Er is nu behoefte aan een
duidelijke organisatie binnen Traiectum, waar we de expertise en
kwaliteiten van Edu enorm goed bij kunnen gebruiken.
De 49-jarige Edu Jansing, Utrechter van origine, heeft ruim 20 jaar
ervaring in verschillende functies voor de overheid bij het ministerie
Economische Zaken, in het bedrijfsleven – bij Heineken- en
maatschappelijke organisaties zoals Meer dan Voetbal van de KNVB.
De laatste jaren heeft Jansing een aantal grootstedelijke projecten
geleid met sport, bewegen en gezondheid als centraal thema.
De Traiectum Sportcampus is een samenwerking tussen de
Utrechtse sporticonen SV Kampong, Hellas Utrecht, UZSC, VV
Utrecht en FC Utrecht. Traiectum moet dé sportcampus van de
toekomst worden, een plek waar sporters en coaches samen
het beste uit zichzelf halen en samen stad en land inspireren
én in beweging krijgen. Een Sportcampus met aandacht voor
teamperformance, faciliteiten, voeding, bewegen en innovatie.
Een campus waar topsporters en sportend Utrecht van profiteren.
Daarmee zet Utrecht zich als fitste stad van Nederland op de kaart.
Van Ling: ‘Met zijn ervaring, visie en actiegerichtheid is Edu een
regelrechte aanwinst voor Traiectum en de stad. Samen kunnen we
de volgende stappen in de samenwerking zetten.’
Jansing: ‘Ik geloof zeer in de gedachte van Traiectum dat je alleen
samen beter kunt worden. Die gedachte gecombineerd met de drive
van de vijf clubs én de ambitie om alles wat we leren te delen met
stad en regio, maakt Traiectum een uniek project. Ik vind het een eer
dat ik dit project mag leiden. Dat ik op deze plek ook nog 25 jaar zelf
heb gevoetbald, maakt het helemaal bijzonder.’

Door Hans van Echtelt
UTRECHT - Het was een
merkwaardige persconferentie:
23 december 1995, twee dagen
voor Kerst. De journalisten
waren opgetrommeld door het

toenmalige bestuur van FC Utrecht,
geleid door Jan van de Kant.
Iedereen wist wat er ging komen:
hoofdcoach Simon Kistemaker
zou de laan uitvliegen. Ik was
ook van de partij maar niet

van harte. De verhouding met
de toenmalige bestuurders
was verre van optimaal, ik
had de euvele moed gehad
om het geregeld op te nemen
voor ‘De Kist’. Was al een keer
op bezoek geweest bij Simon
en Thea in Santpoort om hun
verhaal op te schrijven. Toen de
persconferentie begon, stond er
per ongeluk een microfoon op.
Iedereen kon duidelijk deze zin,
uitgesproken door bestuurslid
commerciële zaken Evert Kroon
achter de tafel: ‘Is die klootzak
van Van Echtelt ook in de zaal?’
Waarop ik bijna automatisch
het woordje ‘aanwezig’ de zaal
in slingerde. De toon was gezet.

Spelbos

Een half uur later wisten we
dat Kistemaker ontslagen was,
Ronald Spelbos zou daarna door
bestuurslid Jan Kabalt als opvolger
aangezocht worden. De trainer
die het meest populair was bij de
achterban (lees vooral de Bunnik
Side) in de historie van FC Utrecht.
Hij genoot die populariteit ondanks
de slechte resultaten onder zijn
leiding.
Simon had het vermogen om met
zijn uitstraling het stadion in vuur
en vlam te zetten. Dan stapte hij in
trainingspak en grote pet op het
hoofd uit de dug-out en maande
het elftal met wilde gebaren

naar voren. Tactisch was hij geen
grootmeester, dat was bekend.
Maar desondanks had Kistemaker
wat ook voorganger Bert Jacobs
had, een natuurlijke ban met de
supporters en was daarmee ook
kampioenenmaker geweest bij De
Graafschap waarmee hij ‘oerend
hard’ afstevende naar de eredivisie.
Dat ik met weemoed aan hem
terugdenk bij zijn overlijden (hij
werd 81 jaar) komt vooral door
zijn omgangsvormen en zijn nononsense aanpak. Simon pakte in
Galgenwaard weinig punten maar
hij nam wel heel veel mensen voor
zich in. Een van hen was deze oudsportjournalist.

AMERSFOORT - De fiets moet hét alternatief voor de auto
worden in de regio Amersfoort bij verplaatsingen tot 15

Eindsignaal

Elan

de topklasse Noord-Holland.
In de hoofdklasse vinden we de mannen én vrouwen van
de eerste teams van Kampong. Ook van het Bilthovense
SCHC hebben beide eerste teams een plaats in deze klasse.
Schaerweijde en Voordaan hebben een eerste mannenteam
in deze hoogste zaalhockeycompetitie van Nederland. In de
hoofdklasse wordt gestreden om het landskampioenschap.
Aan het einde van de competitie wordt aan de hand van de
eindstand bepaald wie er deel mag nemen aan de play-offs, wie
aan de promotie-/degradatieplay-offs mag deelnemen en wie
er rechtstreeks degradeert naar de topklasse.

HANDBALKEEPSTER JETTEN
NAAR FORTISSIMO

COTHEN - Dunja Jetten (26) vervolgt haar handbalcarrière
bij Fortissimo uit Cothen in de eredivisie. Nadat zij tijdens
haar werk / stage in Denemarken één jaar bij Rødovre HK in
Kopenhagen heeft gespeeld keert zij terug naar Nederland. De
in Amsterdam woonachtige Limburgse speelde eerder bij PSV
en BFC op eerste divisie niveau. Fortissimo is erg verheugd met
de komst van Jetten.
Fortissimo laat halverwege de competitie nog geen goede
resultaten zien. Van de 12 gespeelde wedstrijden wist het eerste
vrouwenteam van de club uit Cothen slechts één wedstrijd
te winnen, één wedstrijd gelijk te spelen en de overige te
verliezen.

ZAALHOCKEY SEIZOEN 2021JOHN VAN DEN BROM AL
2022 VAN START
WEG BIJ RACING GENK

FIETS HÉT ALTERNATIEF IN
REGIO AMERSFOORT

Hans van Echtelt herdenkt oud FC Utrecht-trainer

Weemoed bij de dood van Simon Kistemaker

kilometer. Op donderdag 9 december ondertekenden de
provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een
intentieovereenkomst voor het uitvoeren van ruim 60 nieuwe
regionale fietsprojecten in de komende tien jaar.
Een fietskoerier fietste een aantal deelnemende gemeenten
af om de benodigde handtekeningen te verzamelen. Met
het ondertekenen van de intentieovereenkomst spreken de
betrokken gemeenten hun voornemen uit om de fietsprojecten
te realiseren. In de overeenkomst geven de gemeenten aan
met welke projecten zij graag aan de slag willen en waar
de provincie bij kan ondersteunen. Dit geeft beide partijen
duidelijkheid over welke projecten opgepakt kunnen worden.
Hiervoor is inmiddels een prioriteitenlijst gemaakt. Ook wordt
aansluiting gezocht op het regionaal fietsnetwerk van de
provincie Gelderland.
De eerste 20 projecten staan al gepland voor de aankomende
twee jaar. De ondertekening vormt het startsein voor de zeven
gemeenten om met elkaar samen te werken aan het verbeteren
van het regionaal fietsnetwerk, variërend van de aanleg van
fietsstraten tot het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid.
De gemeenten krijgen daarbij praktische en financiële steun
van de provincie Utrecht.
Gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht laat
weten: ‘Fietsen in de prachtige regio Amersfoort is nu al een
feest en de komende jaren gaan we een grote verbeterslag
maken. Het aantal inwoners en bezoekers van onze regio groeit
de komende decennia sterk. Om onze provincie bereikbaar,
groen en gezond te houden stimuleren we daarom het
gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu
en neemt in onze drukke provincie minder ruimte in dan de
auto. Fietsen hoort bij de provincie Utrecht en zeker ook bij
de regio Amersfoort. Om inwoners vlot, veilig en comfortabel
te laten fietsen is een samenwerking met gemeenten
noodzakelijk. Alleen samen zorgen we voor goede regionale
fietsverbindingen.’

Foto: Isiwal/wikimedia 4.0.
UTRECHT - Op zondag 12 december zijn alle competities
zaalhockey met de eerste wedstrijdronde gestart. Enkele dagen
voor deze datum publiceerde de Nederlandse hockeybond
KNHB de officiële spelerslijsten van de hoofdklasse en
topklasse zaalhockey seizoen 2021-2022. Het zaalseizoen loopt
van december tot en met februari.
Uit de provincie Utrecht komen in de topklasse Midden
Nederland uit: Fletiomare D1, Schaerweijde D1, USHC H1 en
Voordaan D1. Het eerste mannenteam van Mijdrecht komt uit in

En toen was er het nieuwe elan met de
oude premier. Thomas Kirchner van
de Süddeutsche Zeitung wreef zijn
ogen uit. Hij herinnerde eerder deze
week aan alle leugens en schandalen
en zag in het aanblijven van Rutte ‘een
van de meest verbazingwekkende,
politieke stunts in de recente Europese
geschiedenis’.
Hoe leerzaam soms, zo’n ander
perspectief.
Maar Rutte speelt het politieke spel.
In april nog afgeserveerd, wapperde
hij nu met een nieuw regeerakkoord.
Met zinnen als ‘de sport heeft een
belangrijke rol bij de ambitie om in 2040
een gezonde generatie te hebben’ en
‘wij helpen de verenigingen om straks
Nederlanders weer aan het sporten
te krijgen.’ En ook: ‘We stimuleren

sport en bewegen in het kader van het
bevorderen van de gezondheid. We
willen meer aandacht voor preventie
en een gezonde levensstijl van jongs
af aan. Kinderen die ongezond
opgroeien staan veelal op achterstand.
Vermijdbare gezondheidsverschillen
pakken we daarom aan.’
Klinkt goed, al is een
winstwaarschuwing op z’n plaats. Mooie
taal over sport was vaak in bestuurlijke
akkoorden te lezen, zonder dat er
nadien veel veranderde. De reactie
bij NOC*NSF was veelzeggend: ‘We
hebben wel zorgen over het te geringe
investeringsniveau om de noodzakelijke
schaalsprong te maken om met de
sport deze belangrijke doelstellingen
te realiseren.’ Oftewel, ze missen op
Papendal wat klontjes boter bij de vis.

Foto: FC Utrecht.
AMERSFOORT - John van den Brom (55), voormalig trainer
van FC Utrecht, is tussentijds ontslagen bij Racing Genk.
De geboren Amersfoorter maakte vorig jaar tussentijds de
overgang van de Utrechtse club naar Gent samen met assistent
Dennis Haar die al eerder dit seizoen op non-actief werd
gesteld door de Belgische club. Daarvoor werkten ze samen bij
FC Utrecht en AZ.

De avond voor de presentatie van die
ouwe club met dat nieuwe elan was er
nog een coronapersco, waarbij Rutte
de sport geen sprankje hoop bood. Ook
de komende weken (maanden?) gaat
de sport om vijf uur op slot. De KNVB
reageerde not amused en kraakte
een harde noot: ‘Nederland wordt
niet gestimuleerd om te sporten.’ De
voetbalbond haalde een onderzoek van
NOC*NSF aan: van de jongeren tussen
5-18 jaar is de helft minder gaan sporten
of is afgehaakt.
Voor de binnensport is het nog te
billijken dat het mee moet met de
avondlockdown. Maar buiten, in de
frisse lucht (ventilatie!), moet toch
meer mogelijk zijn. Waarom kan
er niet tot zeven uur effe een potje

worden gevoetbald of gerend op de
atletiekbaan? Het moet mogelijk zijn
daarover enkele strakke afspraken te
maken (vijf tegen vijf, kantine dicht,
omkleden en douchen thuis). Een
uitlaatklep, juist nu. Maar nee, het mag
niet.
Het doet een beetje denken aan
het nieuwe elan bij de NS en alle
voortvarende plannen voor extra
treinen. Lukt niet. Slappe bodem. Hoe
troosteloos. Gelukkig hebben we Mark
nog. ’We zijn een land van doorzetters,’
zei hij.
We zullen wel moeten, nog vele jaren.
Pim van Esschoten.
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