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Trilogie lonkt voor veldrijder Lars van der Haar
UTRECHT - Wereldkampioen bij de junioren, wereldkampioen bij de beloften. Als Lars van der Haar ooit een kans heeft om de trilogie te voltooien is het wel dit jaar. Op het WK
veldrijden voor profs (elitemannen) ontbreken er twee van de zogeheten Grote Drie. Titelverdediger Mathieu van der Poel kampt met een hardnekkige rugblessure, zijn aartsrivaal
Wout van Aert heeft ervoor gekozen zich minutieus voor te bereiden op wegklassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. De derde van de Grote Drie, Tom Pidcock,
is minder groot dan de andere twee, waardoor plotsklaps een heel peloton zich kanshebber waant voor de vacante wereldtitel.
Daartoe behoort ook Lars van der Haar. En met recht. De lichtgewicht met het karakter van een terriër, 30 jaar inmiddels en al bijna tien jaar cyclocrosser van beroep, is bezig aan
zijn tweede jeugd. Hij werd op de VAM-berg in Drenthe Europees kampioen en won de wereldbekercross in Tabor. In Rucphen veroverde hij begin januari middels een lange solo
zijn derde nationale titel. Onbedreigd en na een ijzersterke race. Nu Van der Poel er niet bij is is de Woudenberger Neerlands hoop op WK-succes.
Naast Van der Haar heeft de regio Utrecht nog een ijzer in het vuur op de mondiale titelstrijd. Puck Pieterse behoort tot een select groepje favorieten voor de wereldtitel bij de
beloftevrouwen, de categorie U-23. Gezien haar progressie had de Amersfoortse ook bij de elitevrouwen mee kunnen strijden, maar daar heeft Nederland al zoveel toppers dat
een compleet oranje podium heel waarschijnlijk is. Het WK is op 29 en 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville. Lees op pagina 10 meer over de regionale wielrenners.
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‘Ik was heel dichtbij
de Spelen vanTokio’

De progressie van
schaatser Scheperkamp

Voetbalclub SVF wil
weer wedstrijden spelen

Schinkel sportvrouw van
het jaar in Veenendaal

Wat voor de basketbalclub een
huurtransactie leek voor 5,5 jaar,
werd deze overenkomst middels
een kort briefje geannuleerd.

Karateka Timothy Petersen had nog
niet nagedacht over een leven ná
het OKT maar zónder Olympische
Spelen.

Op de Olympische Winterspelen,
die op 4 februari beginnen,
is de sprinter de verrassende
Nederlandse troef voor de 500m.

Ze staan nu nog onderaan de
ranglijst van de Hans van Echtelt
Cup, maar toch klinkt het: ‘Mooi dat
die georganiseerd wordt.'

Waterpolospeelster Laura Schinkel
komt uit voor landskampioen Polar
Bears uit Ede en is onderdeel van de
B-selectie van Oranje.
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Scoor jij binnenkort een nieuwe
Ford bij Zeeuw & Zeeuw?

Bekijk onze voorraad en actie’s op: zeeuwenzeeuw.nl/ford
FordStore Utrecht
Landzigt 12
030 - 291 11 11
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vergoed door uw verzekeraar. Bel voor het maken van een afspraak met
kijk op annatommiemc.nl.
088 022 0600 of kijk op annatommiemc.nl.
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Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Wie nog een sporthal
te huur heeft, kan zich – het liefst
zo snel mogelijk – melden bij
Theo Slaats. De voorzitter van
basketbalvereniging Utrecht
Cangeroes is ten einde raad en met
stomheid geslagen.
Wat een zekere huurovereenkomst
leek voor 5,5 jaar, werd middels een
kort briefje op dinsdag 4 januari
2022 geannuleerd door verhuurder
David Lloyd. ‘Het ging mis op een
plek waar we het niet verwachtten.’
De geschiedenis van het Utrechtse
basketbal en David Lloyd, een
fitnessbestemming in de breedste
zin van het woord in het hogere
segment, gaat al een aantal
jaren terug. De op het terrein van
ijsbaan De Vechtsebanen in de
wijk Overvecht gelegen ‘luxueuze
sportbeleving’ geeft al twaalf jaar
onderdak aan eerst BC Utrecht
en na de fusie in 2017 tussen die
vereniging en Cangeroes aan
BC Utrecht Cangeroes. Bij David
Lloyd gaat het uitsluitend om
trainingsuren van maandagavond
tot en met vrijdagavond. Voor de
competitiewedstrijden en andere
trainingsuren heeft de ruim 40 teams
en ruim 500 leden tellende fusieclub
de beschikking over sporthal
Lunetten. Die accommodatie heeft
het al een aantal jaren in eigen
beheer, een proef van en met de
gemeente Utrecht.

Ook rond 2010 was er al
een grote behoefte aan
basketbalaccommodaties in de stad
Utrecht. ‘Gymzaaltjes voldeden
niet’, weet Slaats (56) nog, ‘En
David Lloyd – dat beschikt over drie
sporthallen aan de Mississippidreef
– was toen de meest logische
plek aangezien daar een hal leeg
stond. Aanvankelijk huurden we
een paar uur per week, maar na
de fusie in 2017 – waar Slaats één
van initiatiefnemers van was –
groeide dat naar vijf avonden per
week: maandag tot en met vrijdag
vooral vanaf 18.00 uur. Het zijn
tijden en dagen waarop de meeste
sportverenigingen behoefte hebben
aan trainingsruimte.’
Rond maart 2020, zo’n beetje
samenvallend met het begin
van de coronacrisis, kreeg
Cangeroes Utrecht te horen van
verhuurder David Lloyd dat de

Voor iedereen die
vooruit wil
Valga Lamur
www.goodworks.nu
info@goodworks.nu
06-21 96 68 06

Jobcoaching
Re-integratie
Taal & Participatie

Theo Slaats.

SNEL CONTACT

Frank Loeffe

Sportarts
Cangeroes
verliest
in
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klap
helft
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Accommodatie

Jobcoaching, Re-integratie,
Taal & Participatie
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De Utrecht Cangeroes hebben in sporthal Lunetten, hier op archiefbeeld, ook een trainingsaccommodatie waar wedstrijden gespeeld kunnen worden. Het wegvallen
van de hal in Overvecht maakt dat de trainingen van alle teams bijna niet meer ingepland kunnen worden.
Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
hele sportclub verlieslatend
was. Slaats: ‘We hebben toen
verkennende gesprekken gevoerd
en David Lloyd zou een prospectus
maken. Overigens, met het
locatiemanagement in Utrecht
hebben we nooit problemen gehad,
die contacten waren altijd prima. De
beslissing om niet meer te verhuren
aan Utrecht Cangeroes is genomen
op het hoofdkantoor in Hatfield.’
In oktober 2020 werd duidelijk dat
Hal 2 en 3 van David Lloyd aan een
derde partij zou worden verhuurd,
dat werd Peakz Padel dat in de twee
hallen in totaal acht padelbanen
kon realiseren. Hal 1, de voormalige
tennishal, zou dan volledig ter
beschikking komen van Utrecht
Cangeroes. ‘Tegen het eind van de
kerstvakantie 2020/2021 zouden we
dan de beschikking kunnen krijgen
over een hele nieuwe hal. Een prima
idee, want als vereniging zouden we
er op vooruit gaan.’
Wat er daarna precies speelde
tussen David Lloyd, Peakz Padel
en Nedstede is voor Slaats nooit
helder geworden. Wel staat vast dat
vastgoedinvesteerder Nedstede,
eigenaar van het complex, inspraak
wilde op de onderverhuur door
David Lloyd. ‘Dat zorgde wellicht
voor ruis op de lijn bij David Lloyd’,
denkt Slaats.
Medio 2021 krijgt Cangeroes Utrecht
te horen dat huren van uren op
doordeweekse avonden zoals
voorheen niet meer mogelijk
is. ‘Toen deed David Lloyd ons
een nieuw voorstel: we konden
de hele hal huren voor een bedrag
van 100.000 euro per jaar. ‘We
stonden met de rug tegen de
muur en hebben gezocht naar een
oplossing.’ Die leek gevonden,
door de mogelijkheid om onder te
verhuren. Een gewaagd plan, dat
we uiteraard eerst aan onze leden
hebben voorgelegd. Want van de

100.000 euro zouden we er zelf
50.000 moeten ophoesten. In de
plannen zou ook de vloer worden
aangepakt. Waar we trainden op een
betonnen ondergrond met een likje
verf er overheen, zouden we een
nieuwe vloer krijgen. Dat betekende
dat de realisatie niet alleen gepaard
zou gaan met een kwaliteitsimpuls,
maar ook met contributieverhoging.
Daarmee gingen onze leden
akkoord.’

Subsidie

De zomer van 2021 benutten Slaats
c.s. ‘om ons eigen huiswerk te doen’.
‘We bleven toch zitten met een gat
van 50.000 euro en dat risico wilden
we niet nemen.’ Waarna Utrecht
Cangeroes met enige schroom in
oktober aanklopte bij de gemeente.
Met name, de inmiddels naar politiek
Den Haag vertrokken, wethouder
Maarten van Ooijen spande zich in
om de club tegemoet te komen. ‘Hij
erkende dat onze situatie bijzonder
was. ‘Er was simpelweg geen
alternatief’, aldus Slaats.
Gemeente en club kwamen een
subsidie overeen van een jaarlijks
bedrag van 75.000 euro voor de
periode van vier jaar, de ultieme
termijn waarop de lokale overheid
subsidies verstrekt. Dus in totaal
300.000 euro. Aangezien Utrecht
Cangeroes per 1 januari 2022 een
huurovereenkomst wilde aangaan
van 5,5 jaar met David Lloyd, dat
formeel de huurovereenkomst met
Utrecht Cangeroes voor 1 juli had
opgezegd, kwam de basketballers
nog iets tekort. ‘
Die ruimte werd gevonden toen de
gemeente bereid bleek, waar nodig,
de subsidie iets te verhogen. ‘Deze
deal voldeed aan alle eisen van
David Lloyd Utrecht’, kijkt Slaats
terug. ‘We zouden de hal voor 5,5
jaar huren, alleen moesten er nog
wat details worden uitgewerkt.

Maar afgesproken was om daar in
januari rustig de tijd voor te nemen.
Er was een intentieverklaring en
een mondelinge overeenkomst. We
hadden afgesproken dat we uiterlijk
op 31 december 23.59 uur aan David
Lloyd moesten laten weten wat we
wilden, maar dat hebben dus al vier
dagen eerder gedaan.
De subsidie werd overigens niet
‘om niet’ gegeven. Voor wat, hoort
wat. Slaats: ‘Een voorwaarde van
de gemeente was dat we onze
hal overdag zouden verhuren
aan andere partijen. Daarmee
zouden we een beetje kunnen
bijdragen aan het oplossen van
het sportaccommodatietekort
dat de gemeente heeft. Daarnaast
zouden we initiatieven ontplooien
om de jeugd van Overvecht aan
het sporten, dan wel aan het
basketballen te krijgen. Als je er
eenmaal zit, zie je nieuwe kansen.
We dachten aan bijvoorbeeld een
schoolbasketbaltoernooi voor de
stad. Wat we met de opbrengst van
de eventuele extra onderverhuur
zouden doen, was trouwens nog
onderdeel van het nader uit te
werken plan.’

Mededeling

En dan komt de mededeling van
David Lloyd. Op 4 januari. ‘We
komen terug op onze afspraak’.
Utrecht Cangeroes en de gemeente
in onbegrip achterlatend. Slaats: ‘Het
is in en intriest. Waar we dachten
dat de gemeente in dit verhaal
wel eens de onzekere factor zou
kunnen zijn, bleek het David Lloyd
te zijn. De partij waarvan we het
niet verwachtten. We waren al zover
in de onderhandelingen, er was
een mondelinge afspraak én een
intentieverklaring.’
Maar hoe nu verder? ‘De gemeente
is nu geen partij meer, maar met
SportUtrecht – de belangenbehartiger

van de Utrechtse sport – bezinnen
we ons op juridische stappen.’ Slaats
vraagt zich in alle wanhoop af wat
er in de periode tussen 28 december
2021, de bevestiging van Utrecht
Cangeroes, en 4 januari 2022, de
afwijzing van David Lloyd, is gebeurd.
‘De beslissing is op het hoofdkantoor
van David Lloyd genomen. Die laten
zich wellicht niet veel gelegen liggen
aan een basketbalclub in Utrecht.
‘Onze’ ruimte komt nu beschikbaar
voor Peakz Padel, dat vestigingen
heeft door heel het land. Die breiden
uit van acht naar twaalf banen en zijn
daarmee de grootste padelclub van
Nederland.’
Intussen moeten Theo Slaats en
zijn medebestuursleden op zoek
naar een alternatief. ‘Dit laat zich
in alle geledingen voelen. In één
klap verloren we bijna veertig
trainingsuren. Er moet worden
ingekrompen, geschoven met tijden,
noem maar op. Het enige voordeel
voor dit moment is dat er, vanwege
de coronacrisis, nergens mag
worden gesport. Nee, onze hal in
Lunetten is niet toereikend om dit op
te vangen. Anders hadden we dat al
eerder gedaan. Daar maken overdag
basisscholen van gebruik voor de
gymlessen. Dus mocht er nog ergens
een sporthal vrij zijn, laat het ons
dan weten. Liefst zo snel mogelijk.’
Bij David Lloyd in Utrecht was
niemand bereikbaar voor
commentaar.

LEES OOK…
Op pagina 20 heeft advocaat Axel
Beijersbergen van Henegouwen
in zijn rubriek ‘Sport en Recht’
een inschatting gegeven van de
kansen die Cangeroes heeft om
deze zaak aanhangig te maken bij
een rechter.
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Vuelta onthult hele parcours
met Utrecht als startplaats
en Rucphen krijgen een bezoekje van het
peloton.

Klimgeweld
Van onze redactie
UTRECHT - Vlakke etappes, heuvels, bergen.
Met soms steile stukken van meer dan twintig
procent. Kortom, op het oog niks bijzonders
met de Vuelta die dit jaar zijn 77e editie
beleeft. Behalve dan dat de drieweekse
wielerronde vertrekt vanuit Utrecht, waarmee
de Domstad een unieke trilogie voltooit.
Alle drie de grote ronden heeft Utrecht na
augustus volgend jaar binnen haar poorten
gehad en zij mag zich dan met recht dé
wielerhoofdstad van de wereld noemen.
Al in 2020 zou La Vuelta ciclista a España in
Utrecht starten, maar corona gooide roet in
het eten. De Spaanse organisatie stond echter
welwillend tegenover een ander jaar en met
Utrecht krijgen ook de andere steden die bij
het driedaagse verblijf in Nederland betrokken
zijn zoals Breda en Den Bosch, een herkansing.
Inmiddels is in Madrid het hele parcours
gepresenteerd. De Vuelta begint vrijdag 19
augustus met een ploegentijdrit door Utrecht
en Leidsche Rijn. Leuk voor het publiek want
dan is het peloton niet binnen een minuut
voorbij geflitst. De volgende twee dagen
wordt er gekoerst door het Utrechtse en
Brabantse landschap. Den Bosch is startplaats
van de tweede etappe en via de Utrechtse
Heuvelrug en Amersfoort gaan de renners
naar de finish in Utrecht. De laatste etappe
in Nederland speelt zich af in Brabant met
start en finish in Breda. Onder meer Chaam

Na een ‘rustdag’ waarop de hele karavaan
naar Baskenland moet worden verscheept,
gaat het omhoog, zij het nog wat aarzelend.
Pas in de regio Asturië barst het klimgeweld
echt los in de achtste en negende etappe.
Na een tweede rustdag mogen de
klassementsrenners aan de bak in een
individuele tijdrit van ruim dertig kilometer. In
de Sierra Nevada volgen opnieuw twee zware
bergritten, maar in de slotweek wordt het pas
echt slopend. Werd de Ronde van Spanje dit
jaar nog met een tijdrit afgesloten, volgend
jaar wordt de renners wat rust gegund
wanneer ze naar eindstation Madrid koersen.
Dat gebeurt via een vlakke etappe waarin
er ongetwijfeld ruimte is om wat te dollen
op de fiets in de aanloop naar het laatste
sprintersbal.

Wielerfeest

Bij de presentatie in Madrid was ook
een Nederlandse delegatie. Wethouder
Klaas Verschure van Utrecht sprak als
vertegenwoordiger van het organisatiecomité,
dat is samengesteld uit de provincies NoordBrabant en Utrecht alsmede de steden Breda,
Den Bosch en Utrecht. Hij verklaarde dat
alle betrokkenen er zin in hebben. ‘Zowel
de twee provincies, de drie steden, en de 34
parcoursgemeenten staan al enige tijd in de
startblokken. En dat geldt ook voor de vele
vrijwilligers, bedrijven, sportverenigingen en
scholen die allemaal een mooi feest in hun
buurt willen maken van La Vuelta Holanda. Ik
denk dat iedereen er enorm naar uitkijkt.’

FIETSHOOFDSTAD
RONDE NA RONDE NA RONDE
RIJDEN ZE RONDOM KERKEN
TRAPPEN BOVEN WERVEN
IN EEN ONONTKOOMBAAR PELOTON.
ZE WORDEN VERBLIND
DOOR HUN BESTEMMING,
GEHULD IN FEESTELIJK TRICOT,
TERUGGEBRACHT TOT EEN ETAPPE,
GEKROOND VOOR EEN DAG.

VERONIQUE RAP
Utrecht is onlosmakelijk verbonden
met fietsen. Het is bijna onmogelijk om
in het centrum niet in een optocht te
belanden tijdens de ouderwetse spits. De
fietsenstallingen zijn een attractie voor
toeristen. Sinds 2021 heeft Utrecht een
fietsburgemeester en in 2022 komt eindelijk
(na twee jaar wachten) ook de derde grote
wielerronde naar de stad. Daarmee is
Utrecht de eerste stad waar de Giro, Tour en
Vuelta doorheen razen.
Deze liefde tussen Utrecht en de fiets is
een gedicht waard, dacht Veronique Rap
van Wielerpoëzie. Ze woont zelf in Utrecht
en schrijft samen met Bauke Vermaas uit
Zwolle gedichten over wielrennen. De
wielergedichten gaan over alles wat met

©WIELERPOËZIE
fietsen te maken heeft: je dagelijkse routes,
wind en regen, wedstrijden, afzien en het
verlangen naar buiten. In de gedichten
vangen zij de fietsbeleving in rake woorden.
Minimaal een keer per week plaatsen
Bauke en Veronique een gedicht op
hun Instagramaccount Wielerpoëzie.
Daarnaast zijn de gedichten te lezen op hun
website www.wielerpoezie.nl. Door een
subsidie konden zij kun wielerpoëzie ook
uitgeven op kaartjes die ze verspreiden bij
wielercafés en – evenementen. Wil jij ook
een stapel kaartjes ontvangen om mee te
geven aan fietsliefhebbers? Dat kan door
ze een berichtje te sturen via Instagram
of hun website. Ook van het gedicht
FIETSHOOFDSTAD zijn kaartjes gedrukt.

Gastblog Belle de Gast

Patat met mayo en omgaan met tegenslag

Het begon allemaal met een vraag
vanuit SportUtrecht: of ik als
wielertopper langs wilde gaan bij
het Leger des Heils om hier mensen
te helpen bij hun re-integratietraject
in de samenleving. Dat wilde ik
wel, al bespeurde ik direct wel een
kleine onzekerheid bij mezelf: ik had
weinig ervaring en affiniteit met deze
doelgroep. Ik ben opgegroeid in een
warm gezin in Utrecht Oost en bevind
me in de bevoorrechte positie om
me dagelijks bezig te houden met de
dingen die ik het leukst vind, namelijk
professioneel wielrennen en mijn werk
als fysiotherapeut. Uiteraard heb ook

ik tegenslagen gekend, maar ik besef
ook dat er voor mij te allen tijde een
sociaal en financieel vangnet was.
De groep tegenover me was divers
qua afkomst, leeftijd, geslacht en
karakter. Vragen over de hoeveelheid
patat met mayo die ik mocht eten en
de topsnelheid tijdens de eindsprint
kwamen voorbij, maar ook werd
gecheckt of ik nog vrijgezel was. Al
gauw ontstond er een enerverend
gesprek over dromen verwezenlijken
en omgaan met tegenslagen. Ik was
verbaasd over de kennis de groep had
over gezondheid en sport, maar vooral
over hun wijsheid over het leven.
De presentatie werd gevolgd door
twee uur paaltjesvoetbal. Het is
onmogelijk om in woorden samen
te vatten wat sport deed met
deze groep. De angst en stress die
daarvoor bij sommigen duidelijk in
hun ogen zichtbaar was leek voor
nu even verdwenen. De sfeer was
ongedwongen en relaxed, iedereen
kon meedoen en iedereen was gelijk.
Ik sloot af met de vraag welke
dromen ze hadden voor de toekomst.

Sommige antwoorden waren op
individueel vlak en anderen gingen
meer over maatschappelijke
waardes als gelijkheid, liefde en
respect. Ik besefte dat deze groep de
antwoorden niet baseerden op dat
wat ze in de media hadden gehoord,
maar zelf geconfronteerd waren
met de harde werkelijkheid van de
maatschappij waarin we leven.
Ik hoop snel nog een keertje langs
te gaan bij het Leger des Heils. Ik
denk dat sport voor de mensen
die daar zitten een belangrijke
toegevoegde waarde kan zijn op
mentaal, sociaal en fysiek vlak.
Toch blijft de vraag door mijn hoofd
spoken hoe het kan dat deze mensen
in deze situatie terecht zijn komen
en vooral ook wat de oplossing is.
Misschien ben ik naïef, maar ik ben
geschrokken van de verhalen die
achter deze leuke groep mensen
schuilgaan. Het zijn verhalen van
gevangenisstraffen, overmatig
alcohol- en heroïnegebruik, diefstal,
mishandeling, geweld en ga zo
maar door. Aan de andere kant is

Wielrenster Belle de Gast (rechts) op bezoek bij het Leger des Heils.
Foto: Leger des Heils.
ook de kracht en positiviteit me
bijgebleven. Ik leerde dat er (bijna)
altijd een keuze is om een stap in de
goede richting te zetten. Ik denk dat
het al veel zou schelen als ‘wij’ niet
te veel oordelen, iedereen als mens
behandelen, openstaan voor een

gesprek en mensen een tweede kans
geven.
Voor komend jaar hoop ik dat ook
deze groep stapje voor stapje hun
dromen kan waarmaken, hun talent
kan ontwikkelen en een veilig en
warm thuis krijgt.

Foto: Timothy Petersen.

Timothy Petersen was dichtbij ‘Tokio’, maar het werd een vakantie in Spanje

Karateka blikt terug op topsportcarrière
Door Ron van Stokkum

Sinds 2018 rijdt de Utrechtse wielrenster Belle de Gast voor Parkhotel Valkenburg en is ze parttime fysiotherapeut. Vanuit het project 'Toppers'
bezoekt ze regelmatig scholen en andere locaties om iedereen enthousiast te maken over sport. www.sportutrecht.nl/toppers

Tijdens de jaarwisseling keek ik met
familie vooruit naar wat 2022 te
bieden zou hebben en bespraken we
onze goede voornemens. Ik blikte
ook terug op 2021, en dacht in het
bijzonder aan de twee middagen in
december waarop ik een presentatie
en clinic mocht geven bij het Leger
des Heils. Twee middagen die
waardevol waren en veel indruk op
mij hebben gemaakt.

Timothy Petersen (rechts): ‘Risico’s op blessures zijn er altijd, want karate is een contactsport, met veel snelheid, techniek en tactiek.’

VEENENDAAL - ‘De vijfde plaats
op het Europees kampioenschap
karate van 2021 was een goede
voorbereiding op het Olympisch
Kwalificatietoernooi (OKT)', aldus
Timothy Petersen (36 jaar).
De Veenendaalse karateka was meer
dan de helft van zijn leven actief
in de karatesport. De prijzenkast
puilt uit, maar toen karate op het
olympische programma kwam, werd
Tokio het ultieme doel. Kwalificatie
voor de Olympische Spelen bleek
echter één stap te ver. Petersen blikt
nu terug op een bewogen loopbaan.
Bij het sportplatform Regiosport
Veenendaal vertelde Petersen
aan het begin van het nieuwe jaar
over de allesbeslissende wedstrijd
van het OKT tegen de Jordaniër
Bashar Alnajjar: ‘Ik boog een 0-1
achterstand om naar een 2-1
voorsprong. Vervolgens ging het
gelijk op naar 5-4 in mijn voordeel.
Ik voelde me sterk. Met nog één
seconde op de klok voor een plek
bij de laatste vier wist ik wat me te
doen stond. Ik koos ervoor om nog
een straf te nemen door buiten de
mat te stappen. Ondanks de afstand
die ontstond werd een stoot van de
Jordaniër toegekend. Dat bracht
de stand naar 5-5 en daarmee -op
senshu- winst voor de Jordaniër

(voordeel als eerst scorende in
de wedstrijd).’ De conclusie was
ontnuchterend: ‘Ik was heel dichtbij
Tokio, maar het werd een vakantie
in Spanje.’

Klaar

‘Ik had nog niet nagedacht over de
tijd na het OKT zonder Olympische
Spelen. Tijdens die vakantie in
Spanje besloot ik dat ik wilde
afsluiten op het wereldtoneel.
Ik wilde daar nog eenmaal mijn
spel laten zien. Ik won van de
bronzenmedaillewinnaar van de
Olympische Spelen, maar verloor
van een Amerikaan. Je krijgt niet
altijd wat je denkt dat je verdient. Ik
ben wel heel blij met dat WK. Daar
heb ik afscheid genomen van de
topsport. Het is nu klaar.
Ik heb een bewogen carrière achter
de rug, met veel medailles en veel
mentale overwinningen, maar ook
met teleurstellingen en tegenslagen.
Ik heb groot durven dromen, daar
heb ik veel van geleerd. Ik heb
geluisterd naar mijn hart en mijn
instinct. Keuzes kon ik met mijn hart
maken door verder te kijken dan
morgen. Ik kon zien waar ik naar
toe wilde en heb doelen kunnen
stellen. Door de sport kon ik mij
ontwikkelen. Topsport is omgaan
met spanning, met stress en kalm
blijven. Ik heb veel meegemaakt
en ik ben blijven knokken tot het

echt over was. Dat is mijn levensles
uit de topsport. Je mag delen in
de vreugde, maar bij tegenslag
moet je naar jezelf kijken.’ De knop
is om, Petersen mag nu beginnen
met nagenieten van een glanzende
carrière.

Bewegingen

‘Ik begon mijn sportcarrière met
judo en voetballen bij GVVV. Ik was
toen al weg van vechtfilms met
Bruce Lee en Jean-Claude Van
Damme. Mijn vader bracht me naar
karateschool Aaras, want ik was gek
op die bewegingen. Karate lag me
meer dan judo. Ik was 11 jaar toen
ik mijn eerste wedstrijdjes deed,
ik werd derde op het NK-jeugd. Ik
kreeg vervolgens een uitnodiging
voor de Oranje Jeugd en ik wist toen
al: hierin wil ik de top bereiken.’
Petersen doorliep alle nationale
jeugdteams. ‘Op mijn zestiende
won ik brons op het WK Junioren
in Athene. Dat was een opsteker
voor de periode onder 18 jaar.
Uiteindelijk won ik ook brons op het
EK in de klasse onder 18 jaar. Op
mijn achttiende werd ik Nederlands
seniorenkampioen. In 2004
debuteerde ik bij de senioren op het
EK in Moskou en het WK in Mexico,
een jaar later werd ik op Tenerife
Europees kampioen. Het jaar daarop
werd ik ook Europees kampioen bij
de Junioren (onder 20 jaar). Met die

Europese titel bij de senioren was ik
de jongste Nederlandse Europees
kampioen.’
Petersen won meer medailles, maar
tegenslag bleef niet uit. ‘Ik scheurde
mijn enkelbanden. Risico’s op
blessures zijn er altijd, want karate is
een contactsport, met veel snelheid,
techniek en tactiek.’

wedstrijdritme, want dat had ik toen
niet en toch won ik het toernooi. Ik
kreeg een motivatieboost, die werd
versterkt door de aankondiging dat
karate op het Olympisch programma
van Tokio zou staan. Dat had ik
nodig om nog vier jaar door te gaan.
Mijn motivatie groeide verder na
brons op het EK van 2017.’

Zwaarder

Traject

‘In 2008 besloot ik om iets nieuws
te gaan doen, met een andere
trainer en in een zwaardere klasse.
Dat resulteerde een jaar later in
Zagreb in mijn tweede Europese
titel, nu in de klasse tot 84 kg.
Die titel prolongeerde ik een jaar
later. Ik deed het jaar daarop
mee aan de Premier League, het
wereldbekerklassement. Ik won in
2011 de klasse tot 84 kg. Tot nu toe
ben ik de enige Nederlander die daar
een titel heeft gewonnen, daar ben
ik best trots op.’
‘In Oostenrijk won ik in 2014 een
Premier Leaguewedstrijd. Ik was
vol goede moed voor het WK in
Bremen. Maar daar scheurde ik
mijn hamstringpezen volledig af.
Een revalidatie van anderhalf jaar
wachtte. Pas in 2016 maakte ik
mijn rentree, tijdens een Premier
Leaguewedstrijd in Rotterdam. Ik
won daar goud, hetgeen me een
onbeschrijflijk gevoel van vreugde
gaf. Sindsdien geloof ik niet meer in

‘Er volgde vanaf 2018 een
kwalificatietraject, met onmiddellijk
een derde plaats tijdens een Premier
Leaguewedstrijd in Duitsland. Tijdens
dat toernooi speelde ik misschien
wel mijn beste wedstrijden ooit, dus
nog meer motivatie! Een dag voordat
we voor een wedstrijd naar Japan
vertrokken scheurde ik opnieuw
mijn enkelbanden. De revalidatie
duurde tot het voorjaar van 2019.
Ik had teveel wedstrijden gemist en
moest me richten op het Olympisch
Kwalificatietoernooi, waar nog tickets
voor Tokio waren te verdienen. Door
corona moesten we een jaar op dit
OKT wachten, waar de kwartfinale
het eindpunt bleek te zijn.’
En nu? ‘Sinds 2007 maakte ik deel
uit van de topsportselectie van de
politie. Bij de politie kon ik mijn
diensttijd volledig aan de topsport
besteden, maar kon ik ook aan
een maatschappelijke carrière als
HRM’er kunnen werken. Op dat pad
mag ik nu verder.’

Welkom bij slijterij & wijnhandel van Berkel
Laat je verrassen door het zeer mooie assortiment whisky's (malt), wijnen, wodka's,
port, calvados enz. Inmiddels zijn dat meer dan 850 soorten whisky's, waaronder
bijvoorbeeld een 43 jaar oude Ben Nevis, 21 jaar oude Clynelish of een 25 jaar oude
Glengoyne. Ook in de wijnen is de specialisatie zeer groot.
Verder zijn er altijd scherpe aanbiedingen, zowel op binnenlands als buitenlands
gedistilleerd gebied. Dus voor wijnen en dranken met passie bent u van harte
welkom bij smaakkunstenaar en vinoloog... Rainier Kooistra.

Autoservice cor DuivemAn
Al meer dan 30 jaar ervaring
in autotechniek...
030 3036 480

Bergweg 57 B | 3707 AA Zeist

Kom gerust langs om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen
Universeel - Onderhoud - Reparatie en APK
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Autoservice Cor Duiveman
Service Voor en Na

Ekovers
Natuurvoedingswinkel in Utrecht

Te boeken voor
huwelijken en
evenementen fotografie

www.kempff-fotografie.nl
E: info@kempff-fotografie.nl
T: +31 (0)6 47542972

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.

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

Tafeltennisvereniging UTTC hoopt positieve uitweg te vinden voordat het te laat is

Verlaat jubileumfeest om de samenhang te vergroten
Door Robert Jan van der Horst

info@corduiveman.nl

Groeneweg 80 | hoek Laan van Nieuw Guinea | 3531 VH Utrecht
Tel.: 030-2930231 | info@vanberkel-wijn.com | www.vanberkel-wijn.com
Openingstijden: Maandag van 12:00 t/m 18:00 | Dinsdag en woensdag van 09:00 t/m 18:00
Donderdag van 09:00 t/m 20:00 | Vrijdag van 09:00 t/m 19:00 | Zaterdag van 09:00 t/m 17:30
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UTRECHT – Een naamplaatje.
Tussen een aantal andere. Zoals die
van basisscholen. Verder is op geen
enkele andere wijze zichtbaar dat
in het pand Duurstedelaan 14A de
Utrechtse Tafel Tennis Club (UTTC)
z’n thuishaven heeft. ‘Laatst meldde
zich een nieuw lid. Die man woont
hier nota bene in de straat, maar
had geen idee dat we hier zaten’,
aldus voorzitter Simon Gribling ter
illustratie.
Ook voorbij de voordeur laat UTTC,
na het Amsterdamse AMVJ de
oudste tafeltennisvereniging van
Nederland, zich moeilijk vinden.
Het is kruip-door-sluip-door. Via
een stelsel van trappen wordt de
tweede verdieping bereikt. Daar is
de kantine van UTTC, met uitzicht
op de twee wedstrijdzalen waar
doordeweeks wordt getraind en
competitie wordt gespeeld. Maar
gelukkig is er ook een lift.
UTTC en Gribling hebben het er
zichtbaar moeilijk mee. De club,
opgericht op 1 september 1930,
opereert momenteel onder een wat
minder gunstig gesternte. Al is dat
moeilijk uit te leggen, als je net jarig
bent geweest en op zoek bent naar
nieuw elan, naar nieuwe leden.

Viering

Dat 90-jarig bestaan in 2020 kon
al niet worden gevierd vanwege
de coronamaatregelen. Maar toen
Gribling (68) een gaatje vond in de
versoepelingen medio vorig jaar, zag
hij zijn kans schoon. Het jubileum
werd september 2021 alsnog
gevierd. Het was een manier om de
bekendheid van de club te vergroten
en de samenhang onder de leden
te versterken. Vrijwilliger Ton van
Ginkel, één van de boegbeelden van
UTTC, werd bij die gelegenheid ook
nog eens koninklijk onderscheiden.
Onder meer vanwege zijn
verdiensten voor de club en de
tafeltennissport.
Maar de naam die als een rode
draad door de vereniging loopt,
weet Gribling, is die van Herschel.

Omdat ieder kind de beste kinderopvang verdient
www.kdvjansenenjansen.nl 030- 299 51 00

Servaasbolwerk 14
3512 NK Utrecht
030 - 260 00 33

Max Herschel, één van de eerste
leden van de club, zijn zoon Ton, bij
geboorte in 1941 direct lid gemaakt
en zijn drie zoons Danny, Gideon en
Steven, van wie de laatste twee ook
nu nog lid zijn. ’En op 24 maart 1935
werd oma Fien Cohen-Herschel de
eerste Nederlands kampioene die
UTTC afleverde. Gekende namen
voor voetbalminnend Utrecht zijn
die van Jo(op) Vuurmans, Ad en
Dick Ducro, tevens leden van USV
Hercules.

‘Pas als je kunt
tafeltennissen,
mag je ping-pong
zeggen’
Ping-pong

Op 1 september 1930 begint de
geschiedenis van UTTC dat eerst
Houdt Uw Tafel heet, speelt in
Sociëteit De Vereeniging aan de
Mariaplaats en twaalf leden telt:
vier vrouwen en acht mannen.
Amper een maand later wordt naam
gewijzigd in Utrechtse Ping-Pong
Club. Pas op 1 september 1934 –
nadat een jaar eerder nog werd
voorgesteld de club op te heffen –
verschijnt UTTC in de boeken. Ook
Gribling heeft het overigens over
ping-pong, een aanduiding voor
hun sport die tafeltennissers in de
regel als denigrerend ervaren, als
hij gepassioneerd over zijn sport
en UTTC praat. ‘Pas als je kunt
tafeltennissen, mag je ping-pong
zeggen.’
De mooie geschiedenis, die
langs speellocaties als de
Plompetorengracht, Poortstraat en
Den Hommel voert, zegt iets over de
verbondenheid met de stad en het
reislustige bestaan dat UTTC leidde.
En daar komt, wat Gribling betreft,
geen verandering in. Het liefst zou hij
verhuizen naar een andere locatie.
In Utrecht. De huidige standplaats,
betrokken in 2013, voldoet niet
langer, moet Gribling tot zijn spijt
constateren.
Hij hoopt een positieve uitweg te
vinden voordat het te laat is. ‘Voor
de kantine betalen we een stevige

Receptie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van UTTC met (vlnr): Jo(op) Vuurmans jr., Ton Goslinga, Wim Adriaansen,
Hugo Ducro en Cees Ducro. Zij worden gefeliciteerd door G. Slagmolen en Jo Vuurmans sr.
Foto: Archief UTTC.
huur. We hebben die weliswaar in
eigen beheer, maar we zijn maar
twee avonden per week open.
Daarnaast drukt ook de zaalhuur
aardig op de begroting. Op dit
moment hebben we ruim negentig
leden. Er is verloop, de afgelopen
(corona)jaren hebben we zo’n
vijftien procent van onze leden
verloren. Als dit zo door gaat, teren
we telkens meer in op onze reserves.
Tot dat niet meer kan.’
En dan zou één van de vijf
tafeltennisclubs – SVO, SVE, UST
Traiectum en Fletio zijn de andere
– verdwijnen die de stad nog rijk
is. Dat kan er bij Gribling, lid vanaf
1992, niet in. ‘Al tientallen jaren zie
ik hier mensen op de club tweemaal
per week. Het zou zonde zijn voor
onze leden, de wijk, de stad en de
sport als UTTC er niet meer zou zijn.’

Streven

Ambitieus was Gribling toen hij op
de jaarvergadering in 2014 aantrad
als voorzitter. Gevraagd naar zijn
streven toen, zegt hij nu: ‘Ik had de
vergadering beloofd het ledental
te verdubbelen. Je zult zien, dan
staat er altijd wel een lid op die zegt:
mogen we je daar aan houden?
Gelukkig ben ik daar nooit op
afgerekend.’
Zeg niet dat er geen initiatieven zijn
genomen: clinics, flyeren in de wijk

(‘maar in Hoograven doet de jeugd
vooral aan judo, karate en voetbal’),
het bezoeken van scholen (toch zo
dichtbij gezien de huisvesting in
de Brede School), het volgen van
de cursus ‘Meer leden in korte tijd’
en het organiseren van succesvolle
toernooien waarvoor ook oud-leden
werden uitgenodigd. Gribling: ‘Dat
laatste rendeerde. En vanuit die
ervaring vond ik het ook belangrijk
om hoe dan ook ons 90-jarig bestaan
te vieren, al was het een jaar later.’

Samenwerking

Steun zocht en vond
Gribling bij SportUtrecht, de
belangenbehartiger van de
Utrechtse sportclubs. Op zijn
programma staat ook nog een
bezoek aan de gemeente om
de situatie van UTTC breder
onder de aandacht te brengen.
Verder speurt de gepensioneerde
onderwijsmanager (‘het is handig
als je de tijd hebt om te zoeken
naar geitenpaadjes’) naar geschikte
verenigingen, clubs of stichtingen
waaraan de kantine kan worden
verhuurd. ‘Ik denk bovendien dat we
op deze plek een prima buurtfunctie
kunnen hebben. Dat we kunnen
bijdragen aan de samenhang en de
sociale structuur in de wijk.’
Maar het liefst kijkt Simon Gribling
uit naar een andere locatie. ‘Daar

waar alles gelijkvloers is. Het zou
ook onze zichtbaarheid ten goede
komen. Een plek waar je vanuit de
zaal zo de kantine inloopt. Je hebt
nu vanuit het clubhuis wel een
mooi uitzicht op de zalen, maar die
liggen een verdieping lager. Als er
competitie wordt gespeeld, blijven
de tafeltennissers toch het liefst
beneden om hun ploeggenoten aan
te moedigen. Ze gaan dan niet even
snel naar boven om een drankje
te drinken of iets te eten te halen.
Verder kijken we naar een frissere
en meer eigentijdse uitstraling. Zo
laten we een nieuw ontwerp maken
voor ons logo. Misschien dat dat ook
helpt.’

Ook een keer kennismaken
met tafeltennis bij UTTC?
De club is elke maandag- en
vrijdagavond geopend vanaf
19.30 uur, mits de coronamaatregelen dat toelaten. Voor
mensen die een keertje willen
komen kijken of spelen, is René
de Boer contactpersoon:
rene@uttc.nl. Graag vooraf
aanmelden.
Adres: Duurstedelaan 14A,
Utrecht.

www.vlk-advocaten.nl
Tafeltennis in 1949. Volop activiteit tijdens het Open NK in de Handelsbeurs aan de Mariaplaats. UTTC heeft meerdere NK's
georganiseerd samen met de Nationale tafeltennisbond NTTB.
Foto: Archief UTTC.

Huisband Sjoege van UTTC, bij de viering van het 90-jarig bestaan van de club in
september 2021, met voorzitter Simon Gibling als zanger.
Foto: UTTC.
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Onbevangen naar Winterspelen
Merijn Scheperkamp.
Foto: Team Jumbo-Visma.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Zaterdagochtend
12 februari, in Nederland is het
iets voor tienen. Voor schaatser
Merijn Scheperkamp breken de
belangrijkste 41 minuten aan van
het jaar 2022. Op het olympische
ijs van Peking is het tijd voor de
500 meter van de mannen. Met de
21-jarige Nederlander in de rol van
outsider. Hij kan ‘gewoon’ tiende
worden, een klassering die geen
opzien zal baren.
Of...

De kortste sprintafstand levert
altijd spektakel op. Vraag het Michel
Mulder en Jan Smeekens die in
2014 in Sotsji voor de meest bizarre
ontknoping zorgden. Terwijl de
eerste op het schild werd gehesen
vervulde de tweede de rol van
schlemiel. Even had Smeekens zich
olympisch kampioen gewaand,
totdat bleek dat de tijdwaarneming
niet juist was geweest en na een
correctie een paar duizendsten van
een seconde in zijn nadeel uitvielen.
Scheperkamp, geboren in Hilversum
en opgegroeid in Loosdrecht, is op
de Olympische Winterspelen die op
4 februari beginnen de verrassende
Nederlandse troef voor de 500m.
Hij mag gerust de revelatie van
het langebaanschaatsen worden
genoemd. Voor dit seizoen had
hij nog nooit een 34’er gereden,
nu staat zijn persoonlijk record
op 34.45, gereden in Thialf op het
moment dat het er om ging: het
olympisch kwalificatietoernooi.

‘Frenkie’

Zijn komeetachtige progressie dankt
Scheperkamp voor een deel aan
zijn technische bagage. De manier
waarop hij de bochten neemt wordt
door kenners geroemd. Sinds 2019
maakt Scheperkamp deel uit van de
opleidingsploeg van Jumbo-Visma.
Van zijn ploeggenoten kreeg hij al
snel de bijnaam ‘Frenkie’, onder
meer door zijn rustige uitstraling die
veel gelijkenis vertoont met die van
voetballer De Jong van Barcelona.
Voor zijn overstap trainde hij bij
Schaats- en Inlineskate Vereniging
Zeist, waar vader Marcel aan
verbonden was.
In de aanloop naar het OKT reed
Scheperkamp goede 500 meters in
wereldbekerwerdstrijden. Telkens
verbeterde hij zich. In het Poolse
Tomaszów kwam hij tot 34.94, in het
Noorse Stavanger tot 34.75 en op het
supersnelle Amerikaanse ijs van Salt
Lake City tot 34.48. De gevestigde
orde was gewaarschuwd.

Soester Wesly Dijs mist op OKT topvorm
Van onze redactie
UTRECHT - Gezien de concurrentie
was de kans klein dat Wesly Dijs
de Olympische Winterspelen zou
halen. Daarvoor zou de schaatser
uit Soest op de 1500 meter boven
zichzelf moeten uitstijgen tijdens het
olympisch kwalificatietoernooi.
Dat gebeurde niet. Hij kreeg in een
rechtstreeks duel een oorvijg van
olympisch kampioen Kjeld Nuis, die
bij de World Cup in Salt Lake City
nog door Dijs verslagen was.
Nuis was gebrand op een goed
resultaat omdat hij op de 1000m er
niet in geslaagd was een startbewijs
voor Peking te bemachtigen.
Hij finishte na 1.43.85 en stak
triomfantelijk zijn armen in de
lucht, in de veronderstelling dat het
genoeg zou zijn. Dat was het. Nuis
won in Heerenveen de schaatsmijl
nipt voor Thomas Krol en met een
flinke gat naar nummer drie Tijmen

ADVERTEREN

Snel die later niet geselecteerd zou
worden voor de Winterspelen. Dijs
werd teleurstellend elfde in 1.46.59.
Hij deed het qua resultaat beter op
de 1000 meter, maar daar waren zijn
kansen op kwalificatie bij voorbaat
minimaal gezien de suprematie
van Nederland op deze afstand.
Met 1.08.6 werd de rijder van
Reggeborgh achtste.

Massastart

Over de tweede man voor de
massastart, achter de boven elke
twijfel verheven Jorrit Bergsma,
was na het OKT veel te doen. Sven
Kramer werd aangewezen door
bondscoach Jan Coopmans die
sprak van een ‘tactisch plan’. Met
name schaatsanalist Mark Tuitert
wond zich op na die beslissing, zeker
nadat Kramer had afgezegd voor de
EK afstanden, de enige mogelijkheid
om nog met Bergsma in een
massastart te rijden voor de Spelen.
Bart Hoolwerf, winnaar van de World

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

cup in Calgary, was niet echt in beeld
geweest. De schaatser uit Eemdijk
had niet kunnen overtuigen in
eerdere World Cups, hij werd steeds
in de halve finale uitgeschakeld.
Hoolwerf liet zijn benen spreken in
de allereerste marathon op natuurijs.
Hij won in Noordlaren nadat hij
eerder op de dag een persoonlijk
record had gereden op de 5000m
tijdens het OKT.
Het NK marathon verging hem
minder goed. Hoolwerf kwam tien
ronden voor het einde ten val,
mocht aanvankelijk weer aansluiten
bij de kopgroep waarin hij zat maar
werd vervolgens met veel misbaar
uit de wedstrijd genomen. Een boze
Hoolwerf vond dat hij gevallen was
door toedoen van een ploeggenoot
van de uiteindelijke Nederlands
kampioen Jorrit Bergsma, maar
de jury ging daar niet in mee. Zijn
oudere broer Evert eindigde op het
NK als achtste.

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.

Op het OKT volbracht hij de eerste
race in 34.64, goed voor de derde
plaats achter Dai Dai N’tab (34.53)
en Kai Verbij (34.56). In de tweede
500 meter - de beste tijd telde
voor kwalificatie - kwam hij tot
een sensationele 34.45 en daar
beet iedereen zich op stuk. Ook
op andere afstanden deed het
Hilversumse broekie goed mee op
het OKT. Hij eindigde als zesde op de
1000m en achtste op de 1500m.
Zijn goede vorm nam hij mee naar
de EK afstanden. Op de teamsprint
veroverde hij goud met Tijmen
Snel en Kai Verbij en voegde er
een zilveren medaille aan toe op
de 500 meter. Met zijn 34.61 was
hij een honderdste langzamer dan
de Pool Piotr Michalski. In een
rechtstreeks duel met Dai Dai N’tab
liet Scheperkamp zien dat zijn ticket
voor de Winterspelen niet op een
toevalstreffer berust. Hij klopte
zijn Nederlandse rivaal met 0.15
seconde.

Scheperkamp baalde wel dat hij het
goud op een haar na miste, gaf hij
toe aan de NOS. ‘Eigenlijk best wel
erg, gezien het verschil. Mijn opening
(9.81 over de eerste 100 meter,
red.) was heel mager. Anders was ik
Europees kampioen geweest.’

Foutje

De student biologie staat met zijn
34.45 op de ranglijst van beste
seizoenstijden, aangevoerd door de
Canadees Laurent Dubreuil met 33.77,
niet eens bij de eerste twintig. Maar
dat zegt niet zoveel. Veel toptijden zijn
gerealiseerd in de laatste World Cup
in Calgary, die Scheperkamp net als
veel andere Nederlandse schaatsers
aan zich voorbij liet gaan. Bovendien
worden de medailles van de 500 meter
in Peking al na een race verdeeld. Een
foutje is meteen fataal en niet zelden
gaan de favorieten aan de druk ten
onder. Zijn onbevangenheid zou wel
eens het belangrijkste wapen van
Merijn Scheperkamp kunnen zijn.

Shorttrackster Selma Poutsma met
lekker gevoel naar Peking
Van onze redactie
UTRECHT - Selma Poutsma gaat met
een lekker gevoel naar Peking. De
Utrechtse shorttrackster begon 2022
uitstekend door op overtuigende
wijze haar eerste Nederlandse titel in
de wacht te slepen. Poutsma won in
Leeuwarden alle drie de afstanden,
de 500, 1000 en 1500 meter.
Grote afwezige op het NK was
Suzanne Schulting die zich had
afgemeld vanwege een lichte
liesblessure en geen risico wilde
nemen. Achter Poutsma, die als
14-jarige puber al eens Nederlands
kampioen op de langebaan was
geworden, werd Xandra Velzeboer
tweede, terwijl Georgie Dalrymple
verrassend het brons pakte.
Poutsma is een pure sprinter. Als ze
fit is gaat ze als een raket van start.
‘Explosieve kracht zit altijd wel in me,
dan is het een kwestie van fine-tunen.

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.
Deze rechten berusten bij de Utrechtse
Sportkrant, c.q. de desbetreffende
makers.

Selma Poutsma.
Hoe fitter ik ben, hoe beter dat gaat,’
vertelde ze tegen de NOS. ‘Ik heb
geprobeerd goed tactisch te rijden.
Zo’n NK is heel anders dan een World
Cup-toernooi.’
Na het NK kwam de focus te liggen op
de voorbereiding op de Olympische
Winterspelen, die op 4 februari
beginnen. Poutsma gaat de 500m, de
1000m, de relay van de vrouwen en
de mixed relay rijden. De Utrechtse is
met name een waardevolle kracht in
de etafetteploegen. Vooral bij de relay
van de vrouwen is Nederland favoriet
voor het goud.

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

Alpineskiër Kaj van den Heuvel vertoeft meer dan de helft van het jaar in Oostenrijkse sneeuw

Op doorzettingsvermogen richting de top
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Van september tot en
met maart is Kaj van den Heuvel
steevast in de Oostenrijkse bergen
te vinden.
De professioneel alpineskiër,
geboren in Utrecht, doet vanwege
gebrek aan bergen in Nederland,
zijn trainingen in Pitztal. ‘Ik train
samen met een groep internationale
skiërs met de Oostenrijker
Florian Raich als mijn coach. Hij
is de voormalige coach van het
Oostenrijkse WK-team’, geeft Van
den Heuvel aan die deze maand 20
jaar wordt.
Toen hij acht jaar oud was, maakte
Kaj voor het eerst kennis met skiën
toen hij met zijn ouders op vakantie
was in Oostenrijk. ‘Wauw, dacht
ik toen. Vanaf die tijd gingen wij
ieder jaar skiën in de kerst – en
krokusvakantie en werd ik verliefd
op de sport. Na een paar jaar wist
ik zeker dat ik een professionele
skiracer wilde worden.’ En zo
verscheen hij op 13-jarige leeftijd
aan de start van zijn eerste skirace.
‘Vanaf dat moment concentreerde
ik me volledig op één doel: een
professionele ski-racer worden.’
In Oostenrijk wordt hij daarbij
bijgestaan door een fysiotherapeut,
een personal trainer van de
Fysiofabriek en een mental coach.
Dat hij de hele dag buiten kan zijn,
zorgt voor een dubbel goed gevoel
bij de alpineskiër. ‘Wat de sport zo
leuk maakt, is de combinatie van
snelheid met techniek. Daarbij is het
natuurlijk geweldig om de hele dag
in de sneeuw en de bergen te zijn.’
In de wintermaanden ligt zijn focus
op internationale wedstrijden.
‘In deze periode reis ik door
heel Europa, waarbij ik vooral
internationale FIS-races doe in
Oostenrijk, Zwitserland en Italië.’
Hij legt uit wat dat inhoudt. ‘Dat
zijn de punten die je plaats op de
internationale ranking bepalen.
Als ik mij verbeter, kan ik me
geleidelijk opwerken naar het
niveau van de Europa Cup en
uiteindelijk World Cup wedstrijden.’
Hij is ervan overtuigd dat focus en
doorzettingsvermogen de sleutel
tot succes zijn. ‘Een betere skiracer
worden, is een proces dat stap
voor stap gaat. Ik kies er voor om
wedstrijden te skiën waar veel
tegenstand is. Bij wedstrijden
waarin de tegenstand minder is,
kan ik wel sneller punten halen,
maar leer ik minder. Ik wil graag
progressie boeken en op termijn
meedoen in de top.’
Daar komen is één, er blijven is een
ander verhaal. ‘Dat is mijn droom.
Bij een ander is het wellicht de
Olympische Spelen, bij mij is het
doel om World Cup wedstrijden te
skiën en de wereldtop te halen en
daar te blijven.’ Daar zet hij alles

Kaj van den Heuvel tijdens zijn verblijf in Pitztal, in de Oostenrijkse deelstaat Tirol.
voor aan de kant en past hij zijn
programma op aan. ‘Naast de juiste
voeding zijn dagelijkse fysieke
training, ski technische training,
rust, herstel en mentale training
allemaal belangrijk. Omdat ik veel
uren per dag train, zorg ik voor
voldoende rust en slaap en eet ik
goed.’

Plan

Zijn plan werd vorig seizoen
onderbroken doordat hij er een
tijd uit was na het breken van zijn
onderarm tijdens een val. ‘Het
wilde niet lekker terug groeien wat
natuurlijk balen was.’ Tijdens zijn
revalidatie kon hij wel technisch
trainen en keek hij vooral naar wat
wel kon. Hij weet dat hij een lange
adem moet hebben om de absolute
top te kunnen bereiken. ‘De meeste
skiërs pieken tussen hun 25e en 30e
jaar, ik heb dus nog even’, lacht hij.
Zijn motivatie haalt hij uit de vele
trainingen. Kay van den Heuvel is
blij met de ondersteuning van het
team waar hij deel van uitmaakt. ‘Ik
zit met een Rus, een Amerikaan en
een Oostenrijker in een team. Een
leuke afwisseling. Teamwork laat de

droom werken, want samen creëren
wij omstandigheden om onze
doelen te bereiken.’
Vier dagen in de week traint hij
in de ochtend van 07.00 uur tot
11.00 uur waarna er videoanalyses
zijn, krachttraining en er aan het
materiaal wordt gewerkt. ‘Je wilt
weten hoe je er ten opzichte van
je concurrentie voor staat en ook
wat past bij je volgende wedstrijd.’
Doordat Van den Heuvel geen
ondersteuning krijgt vanuit de
bond, moet hij zelf zijn weg omhoog
zoeken. Hij is blij met het team om
hem heen maar geeft aan dat het
wel een uitdaging is. ‘De lat ligt
hoog. Daarbij zoek ik ook nog een
keer de moeilijke weg met veel
tegenstand. De harde weg brengt je
uiteindelijk het meest en dat is het
meest leerzaam.
Als skiër merkt Kaj van de Heuvel
ook dat er beperkingen zijn in
coronatijd. ‘In Pitztal, waar wij
verblijven, is niet veel te doen. Wij
zitten in een soort bubbel omdat
het hier zo afgelegen is en daarom
ben ik erg graag buiten in de bossen
die zo rustgevend zijn. Om te skiën
of te wandelen. De rust zorgt ervoor

Foto: Elle Kempenaers.
dat Covid-19 ver weg lijkt maar wij
letten uiteraard op waar en hoe
we trainen. Je merkt dat het voor
de coaches ook af en toe puzzelen
is wanneer er wedstrijden niet
doorgaan. Wij testen continu en zijn
voorzichtig. Het kan niet zo zijn dat
je in quarantaine moet doordat je
onvoorzichtig was.’

Duurzaam

Naast zijn sportcarrière studeert
Van den Heuvel filosofie aan de
Universiteit van Utrecht. ‘Ik ben daar
in september van het afgelopen jaar
mee gestart. Met de Topsportdecaan
heb ik kunnen regelen dat ik colleges
online volg en ik vervangende
opdrachten krijg wanneer dat nodig
is.’ In de zomer en het voorseizoen
is Van den Heuvel vooral bezig met
ski-training en fysieke training. ‘In
die rustige tijd wat betreft sport,
dan kan ik het onderwijs in Utrecht
volgen’, geeft hij aan.
Of dat allemaal nog niet druk
genoeg is, is Van den Heuvel zijn
eigen bedrijf begonnen in duurzame
sport en outdoor hoofdbanden.
‘Met Bands for Bush wil ik iets
teruggeven aan de natuur en onze

planeet en tegelijkertijd hoop ik
inkomsten te genereren om mijn
skicarrière te financieren’, legt hij
uit. ‘Wij leveren hoogwaardige en
ecologisch duurzame hoofdbanden
voor iedereen die van buitensport en
vrije tijd houdt. Of dat nu hardlopen,
skiën, hockey of golf is.’

Toekomst

Kaj van de Heuvel is van de korte
termijn doelen. ‘Ik zie wel wat het
mij brengt. Ik ben ervan overtuigd
dat je door hard werken progressie
boekt. Door mijn studie filosofie
heb ik geleerd logisch te denken.
Wel wil hij relaxter toewerken
naar wedstrijden. ‘Ik kan soms
gespannen of nerveus zijn voor
wedstrijden. Dat moet niet te veel
worden. Het is belangrijk om te
relativeren.’ Dat doet hij door af
en toe in gesprek te gaan met
een mental coach maar ook door
zijn hoofd leeg te maken tijdens
trainingen op gletsjers. ‘Vooral in de
zomerweken gaan we die kant op en
staan we om zes uur in de ochtend
al op ruim 3.000 meter hoogte. Dan
kan het koud zijn maar in de middag
kan het ook zo weer 20 graden zijn.
Heerlijk toch’, sluit hij af.
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Lars van der Haar en Puck Pieterse met snode plannen richting WK veldrijden

Serieuze kansen op de regenboogtrui
Door Hans van Ommeren

UTRECHT - De Nederlandse
goudkoorts bereikte vorig jaar op
het WK veldrijden in Oostende het
kookpunt. In alle vier de wedstrijden
- de junioren ontbraken vanwege
het corona - leverde Nederland de
wereldkampioen. Die honderd procent
score zal dit jaar zeker niet gehaald
worden, al zullen zonder twijfel enkele
regenboogtruien over een oranje tricot
kunnen worden geschoven.
Misschien komt zo’n trui ook in een
huiskamer in de regio Utrecht te
hangen. Lars van der Haar en Puck
Pieterse behoren immers tot de
wereldtop. Van der Haar droomt al
bijna tien jaar van de titel die een
prachtige bekroning van zijn toch
al fraaie loopbaan zou betekenen.
Zijn kansen zijn in elk geval enorm
toegenomen door de afwezigheid
van Mathieu van der Poel en Wout
van Aert. Hij heeft dan ook besloten
alles opzij te zetten voor het WK. Zo
liet hij de wereldbeker in Flamanville
schieten om ze min mogelijk risico’s te
lopen op fysiek ongemak.
De Woudenberger heeft voor dit
seizoen drie belangrijke doelen: het
NK, het EK en het WK. Twee titels heeft
hij al binnen, de derde gloort als nooit
tevoren. Al drie keer eerder haalde Van
der Haar het WK-podium van de profs.
In zijn debuutjaar als beroepscrosser
werd hij prompt derde. Dat was op
Amerikaanse bodem, Louisville, met
een legendarische Belg als winnaar.
Sven Nys is nu de teammanager van

Baloise Trek Lions, de ploeg van Van
der Haar, en kent de terriër als zijn
broekzak. ‘Dit zal hem vleugels geven’,
sprak hij nadat Van der Haar Europees
kampioen was geworden.

Bekogeld
Na opnieuw een bronzen plak in
2015 was Van der Haar een jaar later
in Heusden-Zolder heel dicht bij de
verwezenlijking van zijn droom. Een
schakelfoutje op de laatste klim werd
echter door Wout van Aert afgestraft.
Toch kon hij leven met het zilver, al
was de Nederlander door fanatieke
Belgische supporters bespuugd en
bekogeld met bier.
Na een paar mindere jaren schijnt
de zon weer volop voor Van
der Haar. In Centennial Park in
Fayetteville, Arkansas, ligt een mooi
technisch parcours met aardig wat
hoogteverschil. Quinten Hermans
zegevierde begin oktober in de
wereldbekercross, Van der Haar werd
slechts veertiende na een volledig
mislukte start. ‘Ik ben nooit echt in
gang geraakt,’ verklaarde hij na afloop.
‘Maar het parcours spreekt me best
aan.’ Bij regenval zullen de crossers
door de modder moeten ploeteren,
bij droogte zal het rondje veel weg
hebben van een racebaan.

Rechtzetten

Puck Pieterse heeft nog iets recht te
zetten op het WK voor beloftevrouwen.
Vorig jaar eindigde ze in Oostende
slechts als zesde nadat ze in een
bocht onderuit was gegleden. De
wereldtitel was voor Fem van Empel
uit St. Michielsgestel die Pieterse
sindsdien vaker dwarszat. Zoals in de
wereldbekercross in Flamanville, waar
het duo voor een spannende finale
zorgde.

Puck Pieterse werd tijdens het NK Veldrijden 2022 derde bij de beloften. Op het WK maakt ze een goede kans om hoge
ogen te gooien.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Van Empel, net als Pieterse pas 19 jaar,
is op het WK vermoedelijk de grootste
opponent, al mogen Shirin van Anrooij
en de Hongaarse Kata Blanka Vas
ook niet onderschat worden. Dat de
wereldkampioen uit dit kwartet zal
komen staat wel vast. Op grond van
het resultaat in de wereldbekercross
zou Pieterse de topfavoriet zijn.
Daar werd de Amersfoortse na een
blubberbad vijfde, één plaats voor Vas
en zes plekken beter dan Van Anrooij.
Van Empel moest zelfs acht plaatsen
toegeven. Op het onlangs gehouden
NK was Pieterse daarentegen de minste
van de drie Nederlandse meiden.
Stadgenote Nienke Vinke, op het EK
nog knap derde bij de junior-vrouwen,
ontbreekt op het WK. De Amersfoortse
liep in een drukke schoolperiode een
griepvirus op en het herstel wilde

maar niet vlotten. Rond de kerst
besloot ze gas terug te nemen en

rustig te gaan bouwen richting het
nieuwe wegseizoen.

MIX ESTAFETTE NIEUW ONDERDEEL
UTRECHT - Op het WK veldrijden
in Fayetteville wordt een nieuw
onderdeel geïntroduceerd: de
team relay. Een team bestaat uit
drie mannen en drie vrouwen,
waarvan één elite-man en één
elite-vrouw. De andere twee
mannen en twee vrouwen zijn
beloften (U-23) dan wel junioren
(U-19) die ook individeel aan
het WK meedoen. Een land mag
twee beloften kiezen of twee
junioren of een combinatie. Elke
renner moet één ronde afleggen

en wordt bij de finish afgelost.
De startvolgorde mag een land
zelf bepalen. Zo zou Nederland
bijvoorbeeld Lars van der Haar
en Lucinda Brand uit de elitecategorieën kunnen opstellen,
aangevuld met vier ijzersterke
beloften als Puck Pieterse en Fem
van Empel plus Pim Ronhaar en
Ryan Kamp. Een team dat al bij
voorbaat nauwelijks te kloppen
lijkt. Het nieuwe onderdeel is een
experiment, medailles zijn er nog
niet te winnen.

Zes coureurs op het allerhoogste niveau
Van onze redactie
UTRECHT - Met zes renners in de
World Tour, de Champions League
van het wielrennen, spreekt de
regio Utrecht mondiaal een hartig
woordje mee. Tel daar bij op dat de
Vuelta op 19 augustus in de Domstad
van start gaat en het moge duidelijk
zijn dat de wielersport populair is in
het midden van het land.
De zes zijn Wilco Kelderman, Martijn
Tusveld, Lars van den Berg, Marijn
van den Berg, Dylan van Baarle en
Lennard Hofstede. Om het mondiale
karakter van het wielrennen te
benadrukken rijden er twee in
Nederlandse dienst, de anderen
hebben een Amerikaanse, Britse,
Duitse en Franse werkgever.
De topcoureurs in vogelvlucht.
Marijn van den Berg is een nieuw
gezicht in de 31 man sterke equipe
van het Amerikaanse EF Education
– Nippo. CEO, zo heet tegenwoordig
in het wielrennen de sportdirecteur,

Jonathan Vaughters verwacht veel
van de debutant uit De Meern.
‘Zijn kwaliteit is dat hij in staat is te
winnen na een lastige heuveletappe
of in een selectieve sprint.’
Van den Berg zal ongetwijfeld veel
kunnen opsteken van zijn ervaren
landgenoot Sebastiaan Langeveld,
ooit vijfde in de Ronde van
Vlaanderen en zelfs derde in ParijsRoubaix. In de bergen is de hoop
van EF gevestigd op Esteban Chaves
en Robero Uran, voor de sprint
maar ook de rol van avonturier is er
Magnus Cort Nielsen.
Zijn één jaar oudere broer Lars
van den Berg is bij het Franse
Groupama-FDJ gebleven,
waar Marijn een seizoen in het
opleidingsteam reed. Bekendste
renners zijn klimmer Thibaut Pinot
en sprinter Arnoud Démare.
Het duurde lang voordat het
contract van Martijn Tusveld
door Team DSM met een jaar werd
verlengd. Toch heeft de 27-jarige
Utrechter een aardige staat van

dienst opgebouwd als helper van de
kopman in de grote wielerronden.
Veenendaler Lennard Hofstede van
Jumbo-Visma is ook een belangrijke
steunpilaar in de bergen. Hij nam
Primoz Roglic in 2020 op sleeptouw
in de voorlaatste rit van de Vuelta
zodat die een dag later de eindzege
mocht vieren. Met Roglic, Jonas
Vingegaard en de Nederlanders Tom
Doumoulin en Steven Kruijswijk
gooit de Nederlandse formatie bijna
alles op de klassementen, al zal
dat voor Wout van Aert een ander
klassement zijn: dat van de punten
(groene trui) in de Tour.
Dylan van Baarle is al jarenlang
een gewaardeerde kracht bij het
Britse INEOS Grensdiers, de rijkste
ploeg van het peloton. De oudVeenendaler, al weer een tijdje
woonachtig in Monaco, boekte
afgelopen seizoen zijn mooiste
resultaat als prof: hij werd tweede
op het WK op de weg. INEOS
beschikt over heel veel toppers,
maar de bekendste is wel Egan

Wilco Kelderman gaat zijn tweede seizoen tegemoet bij BORA-hansgrohe,
waar topsprinter Peter Sagan vertrokken is.
Foto: Christof Kreuzer / BOHRA-hansgrohe.
Bernal, de Tourwinnaar van 2019.
Tot slot de enige renner die op het
podium van een grote Ronde heeft
gestaan. Wilco Kelderman eindigde
in 2020 als derde in de Giro en
plakte daar vorig jaar een uitstekend
resultaat, vijfde, in de Tour de France
aan vast. Hij gaat zijn tweede seizoen
tegemoet bij BORA-hansgrohe, waar
topsprinter Peter Sagan vertrokken

is. Kelderman rijdt dit seizoen niet
de Tour maar de Giro. Hij is daar een
van de kopmannen, met onder meer
Jai Hindley. De sierlijke pedalist
uit Barneveld is bij de Duitse ploeg
herenigd met de Australiër, in 2020
zijn ploeggenoot bij toen nog Team
Sunweb. Hindley eindigde destijds
net voor Kelderman als tweede in
de Giro.

Het Cothense handbalteam wordt geplaagd door meerdere coranabesmettingen, waardoor er slechts met een kleine ploeg getraind kan worden in De Rijnsloot.

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Cothense formatie kijkt voorzichtig al naar nacompetitie

Handbalsters Fortissimo strijden voor lijfsbehoud
Door Roberto Cancian
COTHEN - Met de ervaren Ronald
van de Kamp als trainer voor de
groep maken de handbalsters van
Fortissimo een veelbewogen jaar
mee in de Nederlandse eredivisie.
Na twaalf wedstrijden bezet
Fortissimo de voorlaatste plaats.
De afgelopen weken werden er om
diverse redenen duels uitgesteld of
afgelast. Het zorgde ervoor dat het
onzeker is hoe het verdere verloop
van de competitie eruitziet. Dat is
voor Van de Kamp, die dit seizoen
terugkeerde na eerder al twee keer
aan het roer te hebben gestaan bij
de Cothense handbalvereniging, ook
een domper.
Door alle maatregelen is er al lang
geen sprake meer van een gewone
competitie, toch blijft Fortissimo
strijden om lijfsbehoud. ‘Het is
iedere week weer afwachten of we
kunnen spelen’, geeft de 61-jarige
Van de Kamp aan. Het duel met
Quintus kon voor de kerstdagen
van 2021 geen doorgang vinden
omdat de gemeente Kwintsheul het
complex op slot deed en Quintus de
eigen hal niet in kon. ‘Doordat meer
verenigingen op dat complex actief
waren, konden ze niet alles geregeld
krijgen rond de verplichte controles.’
Ook het duel bij V&L in Geleen
werd afgelast vanwege positieve
besmettingen bij zowel V&L als
Fortissimo. ‘Iedereen loopt er
tegenaan, er is geen ontkomen aan
dat we wedstrijden moeten inhalen.
Voor ons is het van belang dat we
fit geraken en eind maart, na afloop

van de reguliere competitie, weer
compleet zijn’, geeft Van de Kamp
aan. Dan wacht de nacompetitie
waarin de Cothense formatie tegen
degradatie gaat spelen. De trainer
gaat ervanuit dat zijn ploeg daar niet
aan ontkomt en in april de strijd met
drie andere teams aan zal moeten
gaan om het eredivisieschap veilig
te stellen. Eén team zal afdalen naar
een klasse lager.

Successen

In zijn eerdere periode bij Fortissimo
beleefde Ronald van der Kamp
grootse successen in Cothen
met onder andere het halen van
Europees handbal. Iets waar men in
Cothen nog steeds trots op is. Nadat
Fortissimo in 2003 promoveerde
naar de eredivisie mocht het enkele
jaren later, nadat het op de vijfde
plaats was geëindigd, deelnemen
aan de Challenge Cup. Een unieke
ervaring die extra glans kreeg na
een waanzinnig verlopen toernooi
in de eigen sporthal tegen sterke
tegenstanders uit Turkije, WitRusland en Slowakije.
Fortissimo verraste met een
tweede plaats waardoor het in
de tweede ronde het Servische
Kikinda trof. In een tweestrijd
werd tegen die tegenstander het
onderspit gedolven. Op de vraag of
die successen weer haalbaar zijn
in Cothen, laat Van de Kamp een
vragende blik zien. ‘Wanneer alles
op zijn plek valt, is alles mogelijk.
Er zijn normaal gesproken één
of twee ploegen die erbovenuit
steken in de eredivisie, daaronder

is wel wat mogelijk. Wel is er een
verschil met elf jaar terug. Het
team van nu is wat jonger en het
onderlinge verschil is groter dan
destijds. Daarnaast kunnen we bij
Fortissimo helaas niet, zoals in die
succestijd, terugvallen op de jeugd
die doorstroomt aangezien er op dit
moment geen A-jeugdteam is.’

100%

De in het Utrechtse Zuilen
opgegroeide Van de Kamp stopt
graag alle energie in zijn ploeg
en vraagt dat ook terug van zijn
speelsters. ‘Ze wilden een strengere
trainer maar sommigen hebben
daar wellicht spijt van’, lacht hij.
‘Vroeger konden speelsters dieper
gaan en hoorde je niet ‘ja maar’. Het
is weliswaar zo dat de spelers steeds
meer verplichtingen hebben maar ik
wil wel honderd procent inzet zien.
Ik zoek graag de grens op om het
maximale resultaat eruit te halen.’
Maar waar hij vroeger nog wel eens
de botte bijl erin kon gooien, doet hij
dat nu anders. ‘Het gaat uiteindelijk
om de details.’
Van de Kamp begon zelf met
handbal toen hij op de middelbare
school zat. ‘Ik heb daarvoor, als
echte Zuilenees, gevoetbald bij
Elinkwijk. Daar heb ik nog training
gehad van Hans Kraay senior.
Vaak nam hij zijn zoon mee, die
schopten we af en toe in tweeën
tijdens de training.’ Omdat hij
veel snelheid had, begaf Van de
Kamp zich naar de atletiekbaan.
‘Bij Hellas trainde ik samen met
Rob Druppers. Waar anderen met

de auto naar wedstrijden gingen,
werd ik achterop de Solex daarheen
gebracht. Niet ideaal maar wel leuk.’
De 800 en 1.000 meters wisselde hij
af met crosswedstrijden voordat hij
aan het handballen ging. ‘Mijn zus
speelde in het Nederlands team,
zo ben ik met de sport in aanraking
gekomen.’ Van de Kamp volgde de
CIOS- opleiding en jaren later, na het
oplopen van een kruisbandblessure,
ging hij verder als trainer. ‘Ik heb
veel clubs en ook Jong Oranje
getraind en onder meer het WK voor
studenten meegemaakt als trainer.’
Bij Volendam was hij jarenlang
Hoofd opleidingen, inmiddels is hij
blij om weer op zijn vertrouwde plek
in Cothen te zijn. ‘Het reizen was ik
zat en daarnaast spreekt het mij het
meest aan om bij de underdog te
werken. Samen knokken en de ploeg
prikkelen om alles eruit te halen’,
geeft de bij Altrecht werkzame Van
de Kamp aan. Met Fortissimo wil hij
stappen maken waardoor Cothen de
komende jaren verzekerd blijft van
handbal in de eredivisie.

Hofman

Vivianne Hofman is al vanaf haar
zesde jaar actief bij Fortissimo. De
inmiddels 28-jarige aanvoerster
snakt weer naar wedstrijden met
publiek maar geeft ook aan er een
dubbel gevoel eraan over te houden.
‘Enerzijds fijn dat wij kunnen spelen
maar je ziet ook de besmettingen
in de teams toenemen. Het is kijken
van dag tot dag en van week tot
week. Vorig seizoen lag het na drie
wedstrijden stil, het is afwachten

hoe het nu verder gaat. Zowel
met de competitie als met de
degradatieregeling’, geeft ze aan.
Ze was twee jaar terug eindelijk
weer aan spelen toegekomen na
een zware blessure te hebben
opgelopen. ‘Ik had mijn scheenbeen
gebroken en mijn meniscus
gescheurd waarbij ook kraakbeen
was beschadigd. Daardoor heb
ik er destijds anderhalf jaar uit
gelegen. Pijnvrij speelde ze weer
haar wedstrijden, mede door
de adrenaline die dat met zich
meebrengt, totdat alle maatregelen
roet in het eten gooide. ‘Wij hebben
natuurlijk nog wel onze wedstrijden
gespeeld maar de sfeer is toch
anders zonder publiek. Wij gaan
meestal goed met het publiek erbij,
dat zorgt voor een extra boost.’
Gelukkig zorgt de huis DJ voor
sfeer en kunnen de supporters de
wedstrijden via de livestream volgen,
maar het team kijkt ernaar uit dat
de tribunes weer gevuld kunnen
worden. Voor de lopende competitie
ziet Vivianne Hofman zeker
mogelijkheden voor Fortissimo.
‘Wij hebben een aantal speelsters
van mijn leeftijd en een aantal
jongere speelsters erbij. Een goede
combinatie. Het klopt dat we ons
waarschijnlijk moeten richten op
de nacompetitie maar ook in de
competitie zelf zijn er nog voldoende
wedstrijden te gaan. Daarin wil je
niet afgeschoten worden’, lacht ze.
‘Wanneer wij in een goede flow
zitten, dan is van alles mogelijk. Dat
weten we en daar moeten we voor
gaan.’

SPECIALE UITGAVE VAN
DE UTRECHTSE SPORTKRANT
Hank van Wijk Timmerbedrijf is een bekende in de regio Cothen, Wijk
bij Duurstede, Doorn, Driebergen, maar ook van oudsher in de regio
Vleuten De Meern/Leidsche Rijn.

IN SAMENWERKING MET

Wij doen onderhoud en renovatie alsook kleine nieuwbouwprojecten,
zoals een aanbouw, serre, garage, berging, een overkapping, buitenverblijf, een schuur.

Martijn Lourens | Dorpsstraat 1, 3945 BJ Cothen
Tel: 0343-597808 | Mob: 06-27091415 | E-mail: martijnlourens@kpnmail.nl

Hank van Wijk Timmer- en
aannemingsbedrijf
Dorpsstraat 8
3945BL COTHEN

Telefoonnummer: 06 51414435
Email: info@hankvanwijk.nl
Web: www.hankvanwijk.nl

EST. 1977
TEGELZETBEDRIJF

van Woudenberg

T 0343 522 262 www.onderlingecothen.nl

62 www.onderlingecothen.nl
Persoonlijk en onafhankelijk financieel advies
in het Kromme Rijn en Heuvelrug gebied

Met 40 jaar werkervaring bent u bij ons aan het juiste adres voor alle tegel en natuursteen
werkzaamheden. Wij installeren complete badkamers en sanitaire ruimtes waar wij u voorzien van
advies en installatiewerk.

onafhankelijk financieel advies
Rijn en Heuvelrug gebied

Wij zien u graag in onze showroom aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 33 in Cothen.
T. 0343 – 562 370 | E. info@tegelzetbedrijfwoudenberg.nl | W. www.tegelzetbedrijfwoudenberg.nl

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
TRANSPORT VAN
Frisdranken | Staal | Stukgoed

Telefoon: 0347 – 324080
Website: www.kool-transport.nl
E-mail: info@kool-transport.nl

G.VERNOOY CONTAINERS B.V.

Voor alle containers bent u
bij ons aan het juiste adres
Kellensedwarsweg 9 | 4004 JC Tiel | 0344 699699
www.containers.nl | info@vernooy.nl

Kool Transport advertentie.indd 1

Compliment voor de sport in 2021
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Sportprijs Utrecht maakt tour door de wijken

GIFT VOUCHER
TEN.
9 SPORTVOEDINGS PRODUCTEN.
ATIES.
GEFORMULEERD VOOR PRESTATIES.
NSCHAP.
ONDERSTEUND DOOR DE WETENSCHAP.
1. VERBETER JE PRESTATIES MET CR7 DRIVE
RVANG
GER
2. DOOR EXPERTS SAMENGESTELDE MAALTIJDVERVANGER
3. CALORIEARME ELEKTROLYTENDRANK
4. KOOLHYDRAAT-PROTEÏNEDRANK VOOR DUURSPORT
5. HERSTEL NA KRACHTTRAINING
6. HERSTEL NA DUURTRAINING
7. SUIKERVRIJE SPORTENERGIEDRANK
8. NACHTELIJKE VOEDINGSONDERSTEUNING
9. RIJKE SPORTVOEDINGSREEP: Herbalife24 Achieve Proteïne Bars
- Deze voucher is geldig tot en met juni 2022 Alleen geldig bij Diana van Vulpen

Diana van Vulpen
Life Control
+31 6 13040819
www.herbalife24.nl

In de week van 14-18 februari 2022 vindt de jaarlijkse uitreiking van de Sportprijs Utrecht plaats. Met dit jaar een primeur: voor de eerste keer in de geschiedenis
van de Sportprijs Utrecht, die sinds 1971 wordt georganiseerd, wordt er een tour gemaakt door de verschillende wijken van Utrecht. Winnaars van de categorieën
sportvrijwilliger, sportaanbieder en de nieuwe categorie sportcompliment worden op deze manier verrast! Ook al waren er in 2021 minder topsportevenementen
dan normaal door de coronapandemie, toch zijn er vele mooie prijzen binnengehaald door Utrechtse sporters, coaches en ploegen. Tevens hebben dit jaar de
sportaanbieders en sportvrijwilligers wederom laten zien hoe veerkrachtig zij zijn. Dit alles is dan ook een compliment en beloning waard.

Categorieën
De nieuwe categorie sportcompliment is een
aanmoedigingsprijs met als doel de bijzondere
impact van de betreffende persoon/het initiatief in de
schijnwerpers te zetten en daarmee extra te stimuleren.
De genomineerden hebben een verhaal en een
maatschappelijke impact gerealiseerd voor de sport, de
wijk(en) of de stad en haar inwoners als geheel.

Voor de traditionele categorieën, sporter, sporttalent,
sportploeg en sportcoach wordt op 16 februari via social
media een ode gebracht. Een visueel eerbetoon met hierin
de mooiste Utrechtse sportmomenten van dit jaar op een
rij, maar vooral ook een lofzang voor alle genomineerden.

Sport verbindt
Dit jaar is gekozen voor het thema Sport Verbindt.
Hiermee wordt de veerkracht van sport als community

in nasleep van de coronacrisis gevierd, maar ook de
waarde ervan voor de stad als geheel. Want sport heeft
juist de afgelopen tijd weer laten zien onmisbaar te zijn.
Het geeft plezier en verbindt, verbroedert en stimuleert
mensen tot samenwerking. Door deel te nemen aan
sport vergroot je je wereld en je vriendenkring.
In deze speciale bijlage zijn alle genomineerden voor de
Sportprijs Utrecht 2021 op een rij gezet.

Stem vóór 9 februari ook op jouw favoriet(en) via sportprijs-utrecht.nl

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

no cure no pay
gratis oriënterend gesprek

06 41464958

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

“2022, HET JAAR DAT DE SPORT
HAAR COMEBACK MAAKT”

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247
3522HS Utrecht

030 6055 655
utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS

1971

Sporten en leefstijl
Kyodai, De 1e sushibar in
de Utrechtse Heuvelrug

Leefstijl is meer dan gewichtsbeheersing. Met behulp van
juiste leefstijl strategieën is het mogelijk om diverse
gezondheidsproblemen te verminderen. Uiteraard is
iedere leefstijl verandering een persoonlijk traject waarin
jij zelf op het juiste moment de juiste stappen kan zetten.

Wist u dat.. wij pas beginnen met sushi
rollen als u besteld heeft. Zo kunnen wij onze
kwaliteit en versheid voor 99% garanderen.

Een leefstijl coach kan je in deze fases begeleiden. Wil je
meer weten, neem gerust contact met ons op.

Happy Life, Fysiotherapie & Coaching
De La Reylaan 12B, 3707 TL Zeist
T: 06 - 11628066
E: info@happylifefysio.nl
I: www.happylifefysio.nl

Vestigingen:

Binnenhof 4
3971 EE Driebergen-Rijsenburg
0343-703102

Dorpsstraat 229
3925 KC Scherpenzeel
033 3037941

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

    
Tel.06 50744526

www.rietveldtimmerwerken.net

Half september vonden de European Life Goals Games 2021 plaats in Utrecht. Het was de eerste editie
van een sociaal sportevenement 'waar niemand buitenspel staat'. De 400 deelnemers uit 13 landen
waren statushouders, tienerouders, dak- en thuislozen en mensen met ggz-problematiek. Het college liet
weten trots te zijn op het binnenhalen van het bid voor de Spelen: ‘Dit evenement past bij het Utrechts
sportakkoord, waarin een grote rol is weggelegd voor inclusief sporten’.
Foto: Bebe Blanco Agterberg.
2021 was in alle opzichten een
bijzonder jaar. Voor de wereld,
Nederland, Utrecht en iedereen
in onze stad die de sport een
warm hart toedraagt. Wanneer
we dit schrijven zitten we in een
lockdown die met zich meebrengt
dat veel van onze inwoners niet
of met moeite hun geliefde sport
kunnen uitoefenen op de manier
zoals de dat gewend waren.
2021 is daarmee een uitdagend
sportjaar geweest, maar ook
een jaar dat we niet snel zullen
vergeten.
In binnen- en buitenland hebben
Utrechtse sporters bijzonder
veel prestaties neergezet. Niet
alleen vanuit de Olympische
en Paralympische Spelen als
ook van diverse Europese en
Wereldkampioenschappen
kwamen medailles mee naar
Utrecht. In het voorjaar en de
zomer van 2021 mochten we als
Utrecht ondanks de restricties

een kleine rol spelen bij een
aantal sportevenementen die
gelukkig wél door mochten gaan.
Bijvoorbeeld als gastheer van
de Cricket World Cup Super
League, bij het NK King of the
Court beachvolleybal op het
Jaarbeursplein en niet te vergeten
bij de European Life Goal Games,
een sociaal sportevenement voor
kwetsbare personen.
Want: sport zou voor iedereen
moeten zijn en is voor iedereen
van positieve invloed op zijn of
haar leven. Met die gedachte
in ons achterhoofd spreken we
ook de hoop uit dat in 2022
elke Utrechter weer volop kan
genieten van zijn of haar sport.
Of je nu liefhebber of beoefenaar
bent, amateur of professional:
juist nu wij onze sport moeten
missen, realiseren we ons hoe
belangrijk het is. En vergeet ook
de broederschap en sociale
verbinding die sporten ons levert

COLOFON
Uitgave 21 januari 2022
Een samenwerking tussen SportUtrecht
en de Utrechtse Sportkrant
Teksten
Pim van Esschoten en SportUtrecht

niet. We zijn dan ook in onze
nopjes dat de uitreiking van de
Utrechtse Sportprijs ook dit jaar
–weliswaar digitaal- doorgaat.
Wij zijn trots op elk van de
genomineerden. En wij rekenen
er dan ook op dat u uw stem laat
gelden en uw favoriet kiest een
van de categorieën. Zo vieren we
samen de sport in Utrecht!
Wij doen dat in het een
vooruitzicht van een wederom
een bijzonder sportjaar. Eén
bijzonder evenement willen
we graag alvast uitlichten. In
augustus raast het peloton van de
Vuelta door de smalle straten van
de Domstad. Laten we hopen dat
dit slechts één van de vele mooie
bijzondere sportmomenten van
2022 gaat zijn. 2022, het jaar dat
de sport haar comeback maakt.
Het college van burgemeester
en wethouders gemeente
Utrecht

Concept en realisatie
SportUtrecht en de Utrechtse
Sportkrant

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

SPORTPRIJS-UTRECHT.NL
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MITCHELL SANDLER LEIDT ELKE OCHTEND OPENBARE LESSEN TAI CHI

VINCE EN MORRIS ALDERS NEMEN INITIATIEF VOOR NIEUWSTE URBAN SPORTS

KRAANVOGELS IN HET TOLSTEEGPLANTSOEN

VLIEGENDE BROERS OP UTRECHTS EERSTE PUMPTRACK

Ochtend
Enfin, dat liep dus anders. En zo
staat hij hier nog, elke ochtend,
weer of geen weer. Soms met
twee, soms met tien. ‘Daar is
geen peil op te trekken,’ zegt
‘leerling’ Petra. ‘Het heeft ook
niets met het weer te maken,
want we hebben hier vorig jaar
ook bij -14 gestaan. Alleen als het
echt héél hard regent, dan gaan
we over op Zoom.’
Zelf beoefent Mitchell Sandler
(67), oorspronkelijk uit Californië
en als bas verbonden aan het
Groot Omroepkoor, al zo’n twintig
jaar tai chi. De inspiratie voor

zijn openbare lessen deed hij op
in Hongkong, in mei 2019. ‘Ik
zag een grote groep in het park.
Fantastisch, zo samen. Ik werd
omhelsd, gevraagd mee te doen.
Naar mijn niveau vroegen ze niet.’
Wat hij ook zag was dat de
leraar soms een rood envelopje
kreeg. ‘Dat wordt daar wel van
je verwacht.’ Zo niet in het
Tolsteegplantsoen, ‘Nee, nee,’
zegt hij lachend, ‘geen rode
envelopjes hier.’

Zachtheid
Eksters of meeuwen spelen in tai
chi geen rol, de kraanvogel des
te meer. Volgens een Chinese
legende zou de eeuwenoude
vechtkunst zijn geïnspireerd
op een gevecht tussen een
kraanvogel en een slang. De
gracieuze vogel zou de kracht van
de slang hebben weerstaan door
mee te bewegen met de aanvaller,
zacht en soepel. Zo keert de
energie van de aanvaller om in
een tegenaanval. Zachtheid is de
kern van tai chi.
Toegegeven, tai chi is veel
meer dan dat. Op het pleintje
in het Tolsteegplantsoen
beoefenen ze overigens de
‘innerlijke bewegingskunst’ of
neijia, voortgekomen uit de

Foto: Fotostudio Red Green Blue.

Sinds juni 2020 staan ze daar,
elke ochtend weer om negen uur,
op initiatief van Mitchell Sandler.
Als leraar tai chi gaf hij les bij
Centrum Well in de Doelenstraat.
‘Toen de zomerstop kwam,
ben ik hier begonnen, in het
Tolsteegplantsoen. Ik zorg dat ik
hier sta, elke ochtend. Wie wil kan
meedoen.’ Want stoppen? Met
corona en alle beperkingen in het
dagelijks leven was doorgaan juist
zinvol. Een mooi en gezond begin
van de dag immers. Al dacht
Sandler dat het voor een paar
maanden zou zijn. ‘In het najaar is
corona wel voorbij.’

oorspronkelijk vechtkunst, die
eindeloze oefening vraagt. Zoals
Sandler zegt: ‘Na twintig jaar
begin ik de vechtkunst een beetje
onder de knie te krijgen.’

Ritme
De ochtenden met leraar Sandler
brengen Petra veel. ‘Een leuk
begin van de dag, mensen
zien. En het is altijd weer een
verrassing wie er is.’ Sinds
oktober 2020 doet ze mee. ‘Ik
werd 57 jaar, tijd om iets nieuws
te leren en nieuwe mensen te
ontmoeten. Met die corona wilde
ik ook iets buiten doen. Ik wilde
de dag een ritme geven, maar ook
dat ritme om het met elkaar te
doen, in stilte.’
Ook Bastiaan zegt: ‘Als we met

een grotere groep allemaal in
hetzelfde ritme bewegen, dat is
heel mooi. Als een flow. Heerlijk,
om dan de energie te voelen
stromen. Concentratie is dan heel
belangrijk, want als ik even aan
m’n werk denk ben ik eruit.’
Toen hij een jaar geleden met zijn
spelende dochter in het plantsoen
was, zag hij de groep op het
pleintje staan. ‘Hè,’ dacht hij, ‘dat
komt me bekend voor… Ik heb
lang geleden eens een cursus tai
chi gedaan, ik herkende het.’ Hij
sloot zich aan. ‘Iedereen is hier
welkom, dat heb ik vanaf dag één
gevoeld.’ Petra: ‘Mitchell is ook
een heel fijne leraar.’
Die zegt beslist: ‘Ik blijf dit doen’.
Hij zal er staan, elke ochtend, bij
regen of zonneschijn. ‘Ik geloof

in elke dag bewegen, iets van
sport. Mijn vrouw doet yoga, ik dit.
Gezond ouder worden betekent
spieren sterker maken, het
bindweefsel moet elastisch blijven.
En tai chi is daar heel goed voor.’
Na een uur is het gedaan, de
kraanvogels stappen op de fiets
richting huis. Een clubje dansers
neemt bezit van het pleintje,
met stevige muziek uit een
gettoblaster. De wereld kent vele
vogels.
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Vince Alders weet wat hij moet
doen: ‘Gewoon, aan de halsband
pakken.’ Zo leidt hij de honden
buiten de omheining. Toch zou
een hek, dat open en dicht kan,
gewenst zijn. Voor de rest zijn
Vince (11) en Morris (15) Alders
dik tevreden met de pumptrack,
die er kwam op hun initiatief. Trots
ook. ‘Het is mooier geworden
dan het ontwerp dat we hadden
gemaakt.’

Rondjes
Het circuit bestaat uit meerder
bulten kort achter elkaar en een
reeks scherpe kombochten. Het
is open sinds november en nu al
vliegen de broers behendig over
de baan. Rondje na rondje, in
perfecte cadans, zónder een trap
te doen. Die snelheid halen ze uit
het trekken en duwen met armen
en benen, gebruikmakend van
hun eigen gewicht. Een lekkere
‘work out’ dus. ‘Goede uitlaatklep
ook in tijden van lockdown en
onderwijs thuis,’ zegt vader Pepijn
Alders. ‘Effe een paar uurtjes
uitrazen.’
Hun passie voor de crossfiets
begon ruim een jaar geleden in
een vakantiepark.
Veel was er dicht (lockdown…),
maar BMX-en konden ze volop.
Eenmaal thuis gingen ze op zoek

naar een crossbaan in de buurt.
Die vonden ze in Maarssen. Wel
een eindje weg en bovendien
matig onderhouden en vol gaten.
En toen kregen ze het idee de
gemeente te vragen om een
crossbaan in park De Hoven, nabij
hun huis. Ze kwamen in contact
met wijkadviseur Heleen Vetten
en deden een initiatiefvoorstel.
Vetten werkte mee, maar vertelde
de broers wel dat ze even geduld
moesten hebben. En dat in De
Hoven geen ruimte was. ‘Dat
wordt niks meer,’ was het gevoel
bij de broers al.

Pumptrack
Volgens Vetten verliep het vele
geregel achter de schermen
juist vlot. De geschikte locatie
werd aan de westrand van
de wijk (langs watergang
Heycop) gevonden, waar al een
crossbaantje lag; een beetje
verwaarloosd en niet in trek bij de
jeugd. Vince en Morris maakten
een ontwerp van zand op een
houten plaat. Inmiddels was ook
Bas Kwaaitaal erbij gehaald, die
geldt als specialist op het gebied
van BMX-en en ervaring heeft met
het ontwerpen van crossbanen.
Hij kwam ook met het voorstel om
er een pumptrack van te maken –
de jongste onder de urban sports.

Foto: Fotostudio Red Green Blue.

Met kwispelende staart nemen ook de honden een kijkje bij de
jongste attractie in Vleuterweide. Best link, want loslopende
honden en voorbijrazende BMX-fietsjes gaan niet goed samen.
Maar ja, neem het de honden eens kwalijk; die fraaie, nieuwe
pumptrack was tot voor kort hun veldje. Om er te spelen (en nog
zo wat…).

Hoog in een boom kwetteren twee eksters luid, op een
lantaarnpaal krijst een meeuw om het hardst. Alsof ze de vier
kraanvogels op het basketbalpleintje willen uitdagen. Tevergeefs,
die vroege vogels gaan helemaal op in hun bewegingen, beheerst
en traag. Alles in stilte en volle concentratie, zoekend naar het
juiste evenwicht. Soms met de armen wijd, dan weer voor de
borst. Als vleugels.

‘Pumptrack, dat gaat los,’ zegt
Kwaaitaal. ‘De nieuwe crossbaan,
zeg maar, zoals die vroeger overal
verschenen. Vaak door crossers
zelf aangelegd. Een pumptrack
moet echt door een aannemer
worden aangelegd. Eigenlijk is
het een mini-BMX-baan. Een
volwaardig BMX-circuit is zo’n 350
à 400 meter lang en gaat van start
naar finish. Een pumptrack is veel
korter en een ‘gesloten’ circuit. Je
kunt rondjes blijven rijden.’

Toplaag
Het is zijn wens dat elke wijk in
Utrecht een pumptrack krijgt.
‘Die in Vleuterweide is de eerste,
afgezien van een baan op de
Nedereindse Berg. Straks komt er
ook een in de Ruigenhoekse polder.
Het grote verschil met de oude
crossbaan is de toplaag van asfalt.

COACH 2021

Daardoor kun je er ook met skates
en skateboards, stepjes, zelfs
loopfietsjes overheen. Dat maakt
de pumptrack toegankelijker.’
Echter, de pumptrack van Vince
en Morris heeft een toplaag van
Gralux of Dolomietzand. ‘Asfalt
kon daar niet,’ legt Kwaaitaal uit.
‘Dat had met het beperkte budget
te maken, maar ook met de
natuurlijke look van Gralux. Het
past beter in de omgeving.’
Gevolg is wel dat Utrechts
eerste pumptrack ongeschikt
is voor skateboards of stepjes.
Vince wijst een beschadigde
plek aan op een van de bulten.
‘Afgeschaafd met de onderkant
van een stepje. Die zouden hier
eigenlijk niet mogen komen.’

binnenkort bij elkaar roepen. ‘Om
ze te vragen mee te denken over
het onderhoud,’ aldus Vetten.
Tijdens de feestelijke opening
op 12 november 2021 droegen
die jongens (Vince, Morris en
anderen) al een T-shirt waarop
crew stond. Dat clubje, hopen ze,
zou zich verantwoordelijk moeten
gaan voelen voor hun circuit.
En dat hek, om de honden weg
te houden? ‘Tja, dat hek,’ zegt
Vetten. ‘Het is lang geleden
al besteld. We wachten op de
levering.’

Vetten en ook Kwaaitaal willen de
broers en andere ‘pumptrackers’
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Ilias Ennahachi (kickboksen)

Jesse Puts (zwemmen)

Saïd El Badaoui (vechtsport)

Diede van Oorschot (shorttrack)

Voor de derde keer genomineerd, maar zeker verdiend. Ilias
Ennahachi (25) verdedigde met succes zijn wereldtitel in het
vlieggewicht bij ONE Championship te Singapore. Na eerdere
titels bij de bonden Blade, WFL en Enfusion, veroverde hij
in 2019 de belt bij ONE Championship. In februari 2021 was
zijn titel inzet van een gevecht waarin zijn Thaise uitdager
Superlek Kiatmoo het Ennahachi knap lastig maakte. De
jurybeslissing viel in het voordeel van de Utrechter uit.

Een klein foutje bij zijn start hield hem uit de Olympische
finale op de 50 meter vrije slag in Tokio. De Utrechtse
zwemmer, die tegenwoordig woont en traint in Amsterdam,
dook op zijn favoriete 50 meter vrij voor het eerst onder de
grens van 21 seconden (20.99) waarmee hij zesde werd. In de
estafettes pakte hij twee keer goud in de vrije slag (met de
mannen- en de gemengde ploeg) en brons bij de wisselslag
(mannen).

Germaine de Randamie wordt door hem begeleid, net als
Melvin Manhoef en Mohamed Hamicha. Badr Hari traint bij
hem. In zijn sportschool SB Gym trainen recreanten, toppers
en jonge talenten, zoals ook Ilias Ennahachi als tienjarig
jongetje voor het eerst kwam kijken of kickboksen wat voor
hem was. De trainer - die zijn eigen profcarrière twintig jaar
geleden moest beëindigen na een motorongeluk - leidde
Ennahachi vervolgens naar zijn wereldtitels bij vier bonden.

Met haar zege op de 1500 meter tijdens de Junior Challenge
in Bormio in het najaar liet Diede van Oorschot (17) zien
dat ze zich sterk blijft ontwikkelen. Die wedstrijd in Italië
–begin november – was een van de weinige internationale
wedstrijden in de afgelopen periode. De Zuilense traint bij het
RTC Midden op De Vechtsebanen. In Bormio, waar de meeste
Europese juniorentoppers aanwezig waren, werd ze tweede
overall.

Josine Koning (hockey)

Marcel Sterkenburg (worstelen)

Mariusz Gicewicz (worstelen)

Floris Sujecki (karate)

Keepster Josine Koning (26) behaalde de landstitel en winst
in de Euro Hockey League met haar club Den Bosch, goud
met Oranje op de EK, in de FIH Pro League en bovenal tijdens
de Olympische Spelen in Tokio. De Utrechtse, getogen in
Amersfoort, had de vorige Olympische finale (het smadelijke
verlies tegen Groot-Brittannië) nog op een terrasje in haar
woonplaats Utrecht gevolgd. In Tokio was ze de zekere
sluitpost die slechts vier tegengoals toestond.

Groot was de verrassing toen Marcel Sterkenburg in augustus
wereldkampioen bij de junioren werd in Ufa (Rusland).
Worstelen is in Nederland immers een piepkleine sport. De
Hilversumse tweelingbroers Marcel en Tyrone Sterkenburg
(20) vonden elf jaar geleden onderdak bij UKV De Halter
waar trainer Mariusz Gicewicz (tevens bondscoach) de twee
sindsdien begeleidt. Daarnaast pakte hij een derde plaats
tijdens het EK junioren (Grieks Romeins, -82kg).

De Poolse worsteltrainer Mariusz Gicewicz van de
worsteltalenten Marcel en Tyrone Sterkenburg, die in
augustus glorieerden tijdens de WK voor junioren. De
tweeling meldde zich elf jaar geleden bij UKV De Halter en
worden sindsdien begeleid door Gicewicz. Hij nam ze mee op
sleeptouw door heel Europa voor toernooien en stages, op
zoek naar uitdagingen en tegenstand die er in Nederland nu
eenmaal niet of nauwelijks is te vinden voor worsteltalenten.

Met zijn (internationale) zeges tijdens de Dutch Open en de
Amsterdam Cup toonde de voormalige nummer één op de
wereldranglijst (kumite, -68kg) andermaal een karateka met
veel talent te zijn. Ook is hij eind november voor de derde keer
Nederlands kampioen geworden. Die zeges kwamen overigens
na een periode van revalidatie. Floris Sujecki maakte in 2021
zeker ook indruk met de ontwikkeling van de reactiebal voor
de jonge patiënten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Malou Pheninckx (hockey)

Anouk Taggenbrock (rolstoelbasketbal)

Roeland Spijker (UZSC)

Leon Visser (shorttrack)

Een gouden Olympische plak om haar nek terwijl ze een
aantal maanden eerder met Kampong nog ontsnapt was aan
degradatie uit de hoofdklasse. Nu straalde ze op het hoogst
denkbare podium in het hockey na eerdere overwinningen
met Oranje in 2021 op de EK en in de FIH Pro League.
Inmiddels heeft ze besloten een punt te zetten achter haar
interlandcarrière na 108 caps.

Ze maakte haar debuut in Tokio, waardoor de Utrechtse
Anouk Taggenbrock (27) zich Paralympisch kampioen
mag noemen. Het was al een klein wonder dat Anouk deel
uitmaakte van de selectie in Tokio. Tijdens een van de laatste
trainingen in Nederland brak ze haar linker duim. Het was
een ‘mooie’ breuk en ze kon toch mee naar Tokio. TeamNL
schitterde op de Paralympics, met een sterke zege in de finale
tegen China (50-31).

Hij leidde zijn ploeg naar de bekerwinst na de bittere pil van
de uitschakeling in de play-offs om de landstitel. Als speler
beleefde hij met UZSC vanaf 2014 grote successen met
landstitels (2) en bekerwinst, voor hij in 2019 coach werd.
Daags na zijn eerste succes als coach maakte hij overigens
zijn vertrek bekend, omdat de combinatie van werk, een jong
gezin en het leiden van een waterpoloteam in de eredivisie
ondoenlijk bleek.

Tijdens de eerste internationale wedstrijden van het
winterseizoen in Hasselt (eind oktober) met de beste rijders
uit West-Europa toonde Leon Visser (net 16 geworden) zijn
talent met zeges bij de junioren B overall en op de 1000 en
1500 meter. Ook bij de KNSB Cup won hij het klassement. De
Vleutenaar, lid van Schaatsvereniging Utrecht en trainend bij
het RTC Midden, heeft zich overigens ook geplaatst voor de NK
(junioren) lange baan.
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HOE WILCO NIJLAND ONDANKS CORONA EEN TOPEVENEMENT VAN DE GROND KREEG

VOETBALLERS, HOCKEYERS EN FRISBEEËRS SAMEN OP WEG NAAR ‘MOOISTE SPORTPARK VAN DE STAD’

HET BRUIST OP SPORTPARK VECHTZOOM

In de allermooiste versie van het verhaal stond Wilco Nijland onder
de douche en kreeg een briljante ingeving. Het was voorjaar 2020,
de straten verlaten en alle sport lag eruit. ‘Alles viel weg en, tja,
ik moest toch iets.’ Al mijmerend onder de waterstralen was er
ineens een stadion met louter skyboxen en beachvolleyballers in
een strikte bubbel; zo zou zijn King of the Court misschien wél
door kunnen gaan... En aldus geschiedde, in september dat jaar.
Het was een wonder, een groot succes.

Het mag een grauwe winterdag zijn, er bloeit iets moois op
sportpark Vechtzoom. Alsof het al volop lente is, zo spreken de
voorzitters van drie verenigingen over hun samenwerking. ‘Het
bruist en leeft hier,’ zegt Brahim Karroum. ‘We wilden,’ aldus Harm
Geels, ‘energie uitstralen. Dat is gelukt.’

King of the Court
Dat jaar ook organiseerde hij
zijn eerste wereldtour. King of
the Court groeide snel, tot het
voorjaar van 2020 kwam. Voor
Utrecht stond het evenement
gepland voor september, op het
Jaarbeursplein, maar het leek er
niet op dat het door kon gaan.
En toen was er dus die ingeving
onder de douche. ‘Met dat
idee,’ zegt Nijland, ‘zijn we aan

de slag gegaan. Spelers testen
op corona en onderbrengen in
een bubbel in een hotel. Net als
de scheidsrechters. Tribunes
vol publiek ging natuurlijk niet,
maar wel in aparte skyboxen met
familie of vrienden. Afgescheiden
met spatschermen. Dan moesten
toeschouwers wel veel meer
betalen en de vraag was of ze
dat er voor over hadden. Normaal
betalen ze zeven, acht euro, nu
liepen de bedragen uiteen van
17,50 tot 90 euro.’

Arena
De steigerbouwer uit Lochem
ging de uitdaging met plezier
aan – de evenementenbranche
lag volledig op z’n gat – en
bouwde die bijzondere arena
met vier lagen skyboxen. Ook
bij NOC*NSF en het ministerie
van VWS waren ze enthousiast.
Nijland: ‘We gaan helpen, zeiden
ze. Dit kon wel eens het eerste
internationale evenement zijn, dat
weer kon doorgaan.’
Niemand wist echter hoe de
pandemie zich zou ontwikkelen.
‘Was er drie weken tevoren een
nieuwe uitbraak geweest, had ik
alles moeten afblazen. Dan was
ik een half miljoen kwijt geweest,

Gouden greep
Zo voelde het steeds als een
sprong in het duister. Ook daags
voor het evenement was de
stress extreem. Nijland: ‘Kreeg ik
een belletje uit Los Angeles. Het
Amerikaanse duo zat vast op het
vliegveld daar. Ze mochten niet
vliegen, de autoriteiten eisten
een extra bevestiging van het
ministerie van VWS. Ik had twintig
minuten om het te regelen. Twee
minuten voor vertrek lukte dat…’
Het was het allemaal waard, de
nieuwe arena bleek een gouden
greep. Het publiek bleek wel
degelijk bereid meer te betalen
voor de show van 2,5 uur de
wereldtop in het beachvolleybal
mét entertainment. In 2020
zaten er nog 450 mensen in de
skyboxen, afgelopen september
zelfs 750. Bij de tweede editie
stond het stadion ook veel langer
op het Jaarbeursplein en werden
ook andere sporten, zoals 3x3
basketbal, georganiseerd. ‘Wilco,
ik wil in jouw stadion,’ hadden ze
hem gezegd. En Nijland kon zo de
kosten spreiden.

Stadionconcept
Complimenten waren er van de

SPORTAANBIEDER 2021

al weer. De komende editie op
het Jaarbeursplein moet een
meer open karakter krijgen.
‘Met ’s avonds topsport en
entertainment, maar overdag
teams uit de wijken die tegen
elkaar spelen.’
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Eigen plek
Scepsis was er aanvankelijk
ook bij hockeyvereniging UNO,
aldus Geels. ‘Zou dat passen,
een hockeyclub in Overvecht?’
Veel keus was er niet. UNO was
lang op zoek naar een eigen plek
die het op sportpark Olympos,
tussen de studentensporten, niet
had. Tot de gemeente aangaf dat
die ruimte er was op sportpark
Vechtzoom.
Eind 2017 werden de eerste
gesprekken gevoerd. Het was
het begin van een lang traject
waarbij ook de gemeente
betrokken was, dat leidde tot een
samenwerkingsovereenkomst
in augustus 2021. Lang lag
daarbij de vraag op tafel of de

verenigingen één gezamenlijke
kantine wilden hebben. Dat
wilde de voetbalclub wel, maar
de hockeyers wilden juist een
eigen onderkomen voor de eigen
identiteit, die ze op Olympos nooit
konden krijgen.
Het werden er twee, uiteindelijk.
Afgelopen voorjaar werd begonnen
met de aanleg van de velden
en werd het oude clubgebouw
in tweeën gesplitst. Maar wel
twee even grote delen; naar de
omvang van de twee clubs werd
niet gekeken. In augustus 2021
verhuisde UNO naar het nieuwe
onderkomen. Geels: ‘We zijn
meer dan welkom geheten door
Vechtzoom en Brahim.’

Grote groei
Sindsdien bruist het dus, daar
langs de Vecht. In korte tijd
groeide UNO van 230 naar
575 leden. ‘We hadden nog
wel twintig teams erbij kunnen
hebben,’ schat Geels in. Ook SV
Vechtzoom groeide naar bijna 300
leden. ‘Juist door de komst van
het hockey,’ aldus Karroum. ‘Dat
heeft hier iets in gang gezet. Er
zijn nieuwe velden aangelegd, het
clubgebouw is gerenoveerd. Het
is hier een leuke plek geworden,
midden in de wijk.’
Wacht! Ook UFO met 150 leden
is hierbij betrokken. Maar, zoals

Jos Wessels al zegt: ‘Het karakter
van ultimate frisbee is anders. We
hebben ook buitenlandse leden –
vaak studenten - en de voertaal
op het veld is soms Engels. We
kennen in onze sport ook geen
scheidsrechter. Alle spelers
kennen de regels en spreken
elkaar daar op aan. Dat zorgt voor
een bepaald, sportief karakter
rond de sport.’

Samen sporten
‘Geen scheids, daar kunnen we van
leren,’ zeggen Karroum en Geels.
Ook leerzaam is dat élk lid bij UFO
vrijwilliger is. Ook bij UNO is dat
zo, maar minder concreet dan bij
frisbeeclub UFO. Ook vervult elk
team minstens twee clubrollen.
Bij Vechtzoom is dat weer anders;

SPORTPLOEG 2021

Luus van Mierlo (Turn4U)

Kampong H1 (hockey)

Toen alles - en zeker de binnensport - begin 2020 echt op
slot zat, bedacht Boulderhal Energiehaven de oplossing en
kwam met twee klimwanden buiten, op de parkeerplaats. Met
valmatten en verlichting. In januari 2021 bouwden zij daar
een derde klimwand bij en plaatsten een overkapping tegen
de neerslag. Dat trok ook de aandacht van klimmers van ver
buiten de stad.

Bij haar turnvereniging spreken ze niet voor niets over haar
als een schaap met vijf poten. Ze is bestuurslid, coördineert
de vrijwilligers, zet zich in voor de communicatie en kleding,
verzorgt de nieuwsbrief, valt in als trainster, steekt de
handen uit de mouwen bij elke andere klus die voorbijkomt
en weet anderen te enthousiasmeren dat ook te doen.
Geen wonder dat ze bij Turn4U Luus van Mierlo op handen
dragen.

Voor de vierde keer op rij (in 2020 werden de competitie
stilgelegd vanwege corona) bereikte Kampong de finale
van de play-offs om de landstitel. Die werd in 2017 en
2018 binnengesleept, maar in 2019 en ook in 2021 trok
Bloemendaal weer aan het langste eind. Maar het constante
hoge niveau van de ploeg in de afgelopen jaren is geweldig
plus dat vijf spelers in de selectie voor de Olympische Spelen
in Tokio zaten.

Richard Smits en Fons Visser
(USV Hercules)

URV Viking J18 (roeien)

Tijdens de lockdowns vonden veel sportverenigingen
alternatieven om te kunnen blijven sporten. Wat dat
betreft waren de pleintjestrainingen en online ‘challenges’
bij SC Antilope niet zozeer bijzonder, wel omdat het om
rolstoelbasketbal gaat en sporten voor gehandicapten
ook zonder corona al geen vanzelfsprekendheid is. De
inspanningen van het kleine SC Antilope werden beloond met
een stijging van het ledental.
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wereldbond FIBA die het 3x3
basketbal in het zomerstadion
op het Jaarbeursplein qua
entourage het hoogtepunt van
2021 noemde. Het spelen in de
arena had Alexander Brouwer,
als topper in het beachvolleybal
toch heel wat gewend, zelfs zo
overvallen ‘dat hij niet meer wist
of hij links- of rechtshandig was.’
Zijn stadionconcept is nu definitief
veranderd. Die hoge ‘muren’ met
skyboxen gaan nooit meer weg
én er komt een flinke tribune
(zodra dat allemaal weer kan…).
Nieuwe ideeën heeft Nijland ook

Karroum is voorzitter van
voetbalclub Vechtzoom, die in
2016 mede op initiatief van Paul
Verweel werd opgericht. Het
pleintje voor het clubgebouw
is dan ook vernoemd naar de
‘sportprofessor’, die in april 2018
overleed. ‘Hij heeft me nog bij de
club betrokken. Ik heb veel van
Paul geleerd.’ Karroum weet nog
dat hij kort voor zijn overlijden
over de komst van UNO naar
Vechtzoom had gesproken.
‘Zou het grote hockey het
voetbalclubje niet wegduwen,
vroeg hij zich af.’

Boulderhal Energiehaven

SC Antilope

6

Foto: Fotostudio Red Green Blue.

De andere versie van hetzelfde
verhaal staat bol van slapeloze
nachten, veel stress en grote
risico’s. Maar daarover haalt hij nu
zijn schouders op: ‘Hoort erbij als
ondernemer.’
Op het kantoor van zijn Sportworx
aan de Cartesiusweg hangen
de muren vol met foto’s van
(tijdelijke) stadions, gebouwd voor
King of the Court. Van Hawaiï
en Los Angeles tot Antwerpen
en Utrecht. Het concept voor
die nieuwe (snellere) vorm
van beachvolleybal bedacht
Nijland in 2017, met vijf teams
in de wedstrijd. De eerste test
kwam in 2018 in Utrecht, bij
de Stadsschouwburg. Nijland:
‘Het zat ramvol, met 1500
toeschouwers.’

failliet geweest. Vanaf mei hadden
we elke eerste dag van de maand
een go of een no go. En bij elke
go gingen we meer geld uitgeven.
Nu ging het steeds de goede kant
op met de coronacijfers, aan de
andere kant moest drie weken na
het evenement heel Nederland
ineens weer in lockdown.’

Foto: Fotostudio Red Green Blue.

HET WONDER VAN HET JAARBEURSPLEIN

Richard Smits staat al vele jaren elke doordeweekse ochtend
klaar om ouderen te enthousiasmeren voor een potje tennis
en raakte zo ook verbonden aan de Derde Helft. Dat werd door
Fons Visser in het leven geroepen, ruim twee jaar geleden, om
ouderen een fijne vrijdagmorgen te bezorgen, met koffie, een
krantje en sport als middel.

De Jongens Acht van URV Viking (J18) werd in juni
Nederlands kampioen in Rotterdam bij de junioren.
Twee van die acht, Sjoerd Froeling en Edward den Beer
Poortugael, deden daar nog een schepje bovenop door ook
juniorentitels in combinatieboten te pakken. Edward den
Beer Poortugael plaatste zich tijdens die NK ook voor de
wereldkampioenschappen in Plovdiv (Bulgarije), waar hij
vijfde werd (dubbelvier) in de C-finale.

VV Utrecht

Iris Steverink (AV Phoenix)

UZSC H1 (waterpolo)

De afgelopen jaren heeft VV Utrecht stap voor stap gebouwd
aan de organisatie, van verbeteringen van de jeugdopleiding
tot de samenwerking binnen Sportcampus Traiectum, en zo
toegewerkt naar het moment dat de club promoveerde naar de
eredivisie (vrouwen). Opvallend is de afspraak met de bond dat
alle teams (geregeld) hun thuiswedstrijden spelen voorafgaande
aan het thuisduel van het eerste vrouwenteam, waarmee in
sporthal Galgenwaard een sfeervolle clubdag ontstaat.

De solide financiële positie van AV Phoenix was haar
verdienste in de jaren dat ze penningmeester was. Ook
haar inzet als wedstrijdleider (en scheidsrechter, jurylid,
tijdwaarnemer) springt eruit. Daarbij geeft de duizendpoot
van Phoenix ook nog cursussen als docent jurylid. Al 25 jaar
organiseert ze wedstrijden voor haar club, maar ook zodra er
in Utrecht (inter)nationale wedstrijden worden georganiseerd.
Bij Phoenix kunnen ze bouwen op Iris Steverink.

Als lijstaanvoerder ging UZSC de play-offs om de landstitel in,
waarin de ploeg echter werd uitgeschakeld door GZC Donk
in de halve finale. Die teleurstelling werd de volgende maand
(juni) weggespoeld met winst in de bekerfinale tegen Het
Ravijn (10-8). De Utrechtse waterpoloclub greep in 2014 met
de winst in de bekerfinale naar de eerste nationale prijs en
handhaafde zich sindsdien in de Nederlandse top, met vier
landstitels en drie bekerzeges.

STEM VOOR 7 FEBRUARI OP JOUWSPORTPRIJS
FAVORIET VIA2021
SPORTPRIJS-UTRECHT.NL/STEMMEN

de club voert gesprekken met de
ouders van nieuwe leden met de
vraag wat ze voor de club kunnen
doen. Karroum: ‘En dat doen we nu
wat minder vrijblijvend.’
De drie clubs willen in het
voorjaar vier open avonden
organiseren waarbij iedereen
wordt uitgenodigd. Wessels:
‘We willen dat het sportpark van
iedereen wordt, de hele familie.
Samen sporten, kennis maken
met elkaars sporten.’
Geels: ‘De verbouwing van het
clubhuis hebben we samen
gedaan. Nu willen we dat met de
sport oppakken. En van elkaar
leren.’ Karroum: ‘We gaan ons
best doen om de mensen uit de
wijk te verbinden.’ Zo is UNO met
de KNHB Hockeyfoundation bezig

om zo’n 25 kinderen uit de buurt,
in een naschools traject, aan het
hockeyen te krijgen. ‘We hopen,’
zegt Geels, ‘dat ze in maart naar
de club overgaan. Voor ons telt
dat kinderen die in een straal van
15 minuten fietsen hier moeten
kunnen hockeyen. Daar richten
we ons op.’ Ook SV Vechtzoom
wil een meer diverse club worden.
‘Dat kan nu hier in de buurt
nieuwe woningen zijn gekomen.
Het heeft alleen wel tijd nodig.’
Iedereen is hier welkom, zegt
Karroum nog maar eens. ‘We gaan
hier het mooiste sportpark van
de stad maken, met de leukste
activiteiten.’ Op de vraag wat Paul
Verweel er nu van zou vinden, zegt
hij: ‘Hij zou heel blij zijn.’

STEM VÓÓR 9 FEBRUARI OOK
OP JOUW FAVORIET(EN) VIA
SPORTPRIJS-UTRECHT.NL
SPORTUTRECHT ZET UTRECHT IN BEWEGING
Want sport en bewegen is een essentiële sleutel tot een gezond en gelukkig leven.
SportUtrecht is de sportservice-organisatie voor de gemeente Utrecht.
Sport maakt gelukkig, in vele opzichten. De organisatie streeft er dan ook naar om
sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter.
Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook, moet daar de mogelijkheid voor
hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, is SportUtrecht
er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Iedereen maakt deel uit van de
samenleving, iedereen moet kunnen meedoen.
SportUtrecht heeft hierin de rol van ambassadeur, aanjager, verbinder en
expert in het domein van sport en bewegen. Het gaat hierbij van laagdrempelig
beweegaanbod tot en met topsport en het vieren van successen zoals met de
Sportprijs Utrecht. En hierbinnen wordt continue gebouwd aan een optimale
infrastructuur, passende aanbod en een positief klimaat.

sportutrecht.nl

SPORTPRIJS 2021
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Familie Mocking ademt SVF

‘Kunnen jullie het alleen maar over voetbal hebben’?
Door Robert Jan van der Horst
COTHEN – Noem het een hommage
aan het verleden. In de sfeer van het
tijdloze nummer ‘Het Dorp’ van Wim
Sonneveld. De plek? Cothen, een
kleine zestig jaar geleden.

LOGO HUISSTIJL
WEBSITE NODIG?
SOCIAL MEDIA CONTENT
MENUKAARTEN | SIGNING
INTERIEUR | EXTERIEUR
W W W. F L A I R D E S I G N . N L

Amper 1000 inwoners en De Brink,
omzoomd door bomen, als het
vredige centrum van bedrijvigheid.
Joop van Echtelt is aan het werk in
zijn smederij. De blaasbalg pompt
zuurstof en wakkert het vuur aan.
Het geluid van beukende hamers
op het te bewerken metaal. Het zijn
vertrouwde geluiden die passen
bij een mooie zomerse dag. Een
dag waarvan je hoopt dat die nooit
eindigt.
Het zijn beelden die oudvoetbalvoorzitter Kees Mocking (67)
nog wel voor zichzelf kan oproepen,
al was hij nog wel jong. Ook de
inbreng van de plaatselijke smid,
broer van Hans, de journalist en
naamgever van de Hans van Echtelt
Cup, weet Mocking zich nog wel te
herinneren. ‘We hebben wel eens
gezegd dat als we al het materiaal
dat Joop van Echtelt belangeloos
aan SVF heeft geleverd uit de
kantine zouden trekken, dat deze
dan in elkaar zou donderen.’
Maar ook Mocking heeft zijn
sporen ruimschoots verdiend.
Hij woont alweer geruime tijd
in zijn ouderlijk huis, Hoeve De
Ooievaar in Wijkersloot, aan de
rand van Cothen. ‘Ik stam af van een
boerenfamilie. Mijn vader Hermanus
(Mans genaamd) en moeder Agnes
(Mies) teelden fruit: appels, peren,
kersen, pruimen. Vanaf juni was het
aanpoten. Ook voor ons, de veertien
kinderen. Het begon in juni, zo rond
de zomervakantie, en eindigde
in oktober. Spreeuwen verjagen,
oogsten en op de tractor rijden. Dat
laatste was het leukste, dat wilde
iedereen wel.
Onderling was daar wel eens strijd
over, maar je mag raden wie het
vaakst als winnaar uit de bus kwam’,
klinkt het enigszins triomfantelijk.
De kinderen waren gelijk verdeeld
over de geslachten: zeven zoons,
zeven meisjes. Van de jongens – Co,

Kees, Herman, Henri, Johan, Michel
en Gerard – is alleen Johan ‘vreemd’
gegaan. ‘Hij is ons buitenbeentje,
zeggen we altijd een beetje plagerig’,
aldus Mocking. ‘Hij is lid Van SVL
uit Langbroek, hier even verderop.’
Alle andere jongens zijn lid van
SVF en bekleden of bekleedden
functies bij de groen-witten. Van de
meisjes voetbalden Agnes en Maria
bij SVF, terwijl Trees, José en Trudy
handbalden bij het succesvolle
Fortissimo dat zich in 1972 in
goede harmonie afscheidde en een
zelfstandige vereniging werd van de
op 1 augustus 1945 opgerichte Sport
Vereniging Fortissimo (SVF).

Fortissimo

Zouden we nog zowat Theo Mocking
vergeten; gemeentesecretaris van
Cothen en één van de oprichters
van Sport Vereniging Fortissimo
(op 1 augustus 1945), tevens
schrijver van het clublied. Kortom,
aan gespreksstof geen gebrek aan
tafel bij de familie Mocking. Dat
was vroeger al en nu nog. ‘Klopt’,
lacht Kees Mocking wiens zoons
Rob en Mark en dochter ook voor
SVF voetbalden. Hoe kan het ook
anders. ‘Mensen vragen wel eens of
we het nergens anders over kunnen
hebben.’
Zoveel familie zo kort op elkaar, dat
zou wellicht benauwend kunnen
zijn. Maar daar wil Mocking niets van
weten. ‘We hebben een prachtige,
veilige jeugd gehad. We wonen
allemaal binnen een straal van
twintig kilometer rond Cothen. De
één de Culemborg, de ander elders.
Jaarlijks herdenken we op 6 juni
de trouwdag van onze ouders, die
inmiddels zijn overleden. Om 12.00
uur met de zoons en dochters, vanaf
16.00 uur met de neven en nichten.
Dan maken we er met z’n allen een
mooie dag van.’

Bestuur

Met dankbaarheid kijkt Mocking,
die een eigen hoveniersbedrijf had
en later staflid werd van Coöperatie
Onderlinge Verzekeringen in Cothen,
niet alleen terug op zijn jeugd, maar
tevens op zijn bestuursperiode bij
SVF. In totaal 25 jaar, waarvan ruim
veertien jaar als voorzitter. Om

Kees Mocking (links) en Harry van Beek.
precies te zijn van 13 april 2003 tot
10 oktober 2017; een mens kan maar
beter goed gedocumenteerd zijn.
‘Een mooie periode’, blikt Mocking
terug. ‘Wat ik vooral dankbaar vond,
was dat je sturing geeft aan een club
en dat je met z’n allen probeert om
die telkens beter te organiseren.
Maar ik ben ook elftalleider en
scheidsrechter geweest.’
Voor al die verdiensten werd hij
onderscheiden. Door de club, door
hem te benoemen als erelid, en
door de overheid. Lag misschien de
eerste onderscheiding in de lijn der
verwachtingen, de tweede was dat
zeker niet. ‘Een valstrik’, zo noemt
Mocking de list die SVF uithaalde
om hem op een niet gebruikelijk
tijdstip naar sportcomplex De
Kamp te lokken ‘We zouden voor de
Algemene Leden Vergadering met
z’n allen in de kantine zogenaamd
een hapje eten. Tot er op een
gegeven moment steeds meer
mensen kwamen binnen lopen.
Tot de burgemeester aan toe. Toen
werd het me wel duidelijk dat ik
een Koninklijke onderscheiding zou
krijgen.

Van Beek

Die kreeg overigens ook Harry
van Beek, die met de inmiddels

Foto: Ciel Kool.
overleden oud-Veloxprof Bob
de Gier tot de prominenten
uit de historie van de zaterdag
vierdeklasser mag worden
gerekend. Van Beek was een prima
scheidsrechter in de top van het
amateurvoetbal die de eer heeft
gehad de derby IJsselmeervogels –
Spakenburg om het kampioenschap
van Nederland te mogen leiden. En
net als velen is ook Van Beek nog
als vrijwilliger bij de Cothenaren
betrokken.
Valt de naam IJsselmeervogels,
dan brengt dat Kees Mocking
vanzelf bij een ander hoogtepunt
uit zijn periode als voorzitter: de
bekerwedstrijd tegen de ‘rooien’
op De Nieuwe Kamp, zoals Mocking
de in 2005 betrokken nagelnieuwe
accommodatie liefkozend noemt.
‘Dat was zo’n mooie dag. We
verloren weliswaar met 7-2,
maar alles klopte. De sfeer was
fantastisch.’
Daaruit blijkt een grote
saamhorigheid. Zoals dat ook
het geval was bij het veel te vroeg
overlijden van de leden Jeroen de
Wit (21, koelmonteur) en Jelle van
Wijngaarden (17, op vakantie in
Spanje). ‘Dat zijn wel dieptepunten
geweest, ja. ’De aanwezigheid van
SVF-leden bij beider uitvaart was

overweldigend. ‘De kerk puilde
uit’, weet Mocking nog. ‘Er was ook
een bijeenkomst in onze kantine
georganiseerd en daar was het zo
druk dat er op een gegeven moment
niemand meer in kon. Dan zie je hoe
de mensen met elkaar meeleven en
het laat zien waarin een klein dorp
groot kan zijn.’

Cup

Over naar de tijd van nu. Waar de
smederij van Joop van Echtelt is
verdwenen en hij de kantine op De
Oude of Nieuwe Kamp niet meer
bij elkaar hoeft te houden voordat
deze in elkaar dondert. Cothen is
gegroeid van de 1000 inwoners uit
de jeugd van Kees Mocking, naar
de 3000 nu, zo schat hij. Daarmee
veranderde ook het tijdsbeeld.
‘Toen ik vroeger op mijn fiets naar
school ging in Wijk bij Duurstede,
wist ik van elk huis wie daar
woonde. Dat is nu anders.’ En de
Hans van Echtelt Cup? ‘Mooi dat die
georganiseerd wordt. Hans speelde
net voor mijn tijd bij SVF, maar ik
ben hem later veel tegengekomen.
Ik heb goede herinneringen aan
hem en gun Hans dit van harte.’
Lees op pagina 15 verder over de
club uit de ‘Kromme Rijnpoule’ SVF.

Tussenstand Hans van Echtelt Cup

UTRECHT - Op 4 december stond
de wedstrijd Odijk – Aurora op de
planning voor de Hans van Echtelt
Cup. Normaliter had u zich daarvoor
op onze website aan een voorspelling

kunnen wagen. Ware het niet dat
de KNVB op maandagmiddag 29
november bekend maakte vanwege
de coronamaatregelen voor het
weekend van 4 en 5 december
de competitiewedstrijden in de
A-categorie van het amateurvoetbal
stil te leggen. Dat betekende dat de
geplande wedstrijd niet gespeeld zou
worden en ook de weekenden daarna
bleven de velden leeg. Mogelijk wordt
op korte termijn de competitie in de
KNVB vierde klasse I, West 1 weer

Rangorde
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hervat, misschien met de derby SVF Aurora op 29 januari, zoals in beginsel
de planning was.

Voor nu geven we nog even in
herinnering hoe de tussenstand van
de competitie in een competitie sinds

de speelronde op 27 november er uit
ziet. Vooralsnog verkeert SVF daar op
de onderste plek van de rangorde.

Familierestaurant
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Bob de Gier, de enige ‘prof’ van SVF

Pannenkoeken
Lunch * Borrel * Diner

Kanoverhuur
www.dejongegraaf.nl
info@dejongegraaf.nl
Tel. 0343-447202 - Cothen

doctorandus in het betaald voetbal,
Johan Plageman (DOS) was de
eerste. Toen hij afstudeerde, werd
er een heus feest gevierd in het
Cothense dorpshuis. Ook uit Utrecht
arriveerde een spelersbus met de
voetballers waarbij De Kromme
natuurlijk het meeste bekijks trok.
Locoburgemeester Cob Balk hield
een gloedvolle toespraak met een
volgend citaat: ‘Bob, wat een dokter
is weet ik wel, daar kom ik vaak.
Maar van een doctorandus had ik
nog nooit gehoord.’

Molenvliet 30
3961 MV Wijk bij Duurstede

Al 40 jaar
sponsor van
.
Voetbalvereniging S.V.F

Iedere vrijdag tussen 11:00 en
16:00 uur helpen wij u graag verder
met onze verse kipproducten!
U kunt uw bestelling doorgeven aan:
06-82607601 of
kipproducten@gmail.com

Rijnsloot
Het team van Velox met de van SVF afkomstige Bob de Gier (staand derde van
links). Gehurkt uiterst rechts Wim van Hanegem. Foto: archief Hans van Echtelt.
Door Hans van Echtelt

Houweg 35
3921 DB Elst
Tel. 0318 - 47 22 29
www.avastschilderwerken.nl

Een landelijk record in het
amateurvoetbal, voor zover we
hebben kunnen nagaan. De reeks
begon in 1977 en duurde toen tot
1982. Het vervolgstuk kwam in 1999
en werd in 2001 afgesloten met
een promotiefeest. En tenslotte
het seizoen waarin Hugo de
onfortuinlijke Kees van de Berg uit
Lopik als interim-coach plotseling
moest vervangen. Die was ernstige
gewond geraakt toen hij met zijn
auto naast de dijk was beland.

Ook verzorgen wij:
kleinschalige verbouwingen en renovaties • centrale verwarming en warmwatervoorzieningen • tegelwerk • dak- en zinkwerk
Door onze ruime ervaring en vakmanschap kunt u rekenen op kwaliteit, deskundig
advies en ontwerp, service en garantie.
T 030-604 91 91
E info@vanderlindeninstallatie.nl
W www.vanderlindeninstallatie.nl

´ PSSST... JIJ DAAR,
HE,
WE ZOEKEN JOU!
Kijk op warmtebouw.nl/vacatures
voor een vacature die bij jou past!

Koningsstal Infracare | Tel. 0343 594767 | info@koningsstal.nl |

Bob de Gier was niet alleen een
begaafde voetballer, hij kon ook
goed leren. Hij werd de tweede

Bob de Gier legde de afstand van
Cothen naar Utrecht aanvankelijk
op een aparte manier af. ‘Ik reed
achterop de brommer mee met
Hans van Echtelt die ook in ons
dorp woonde en sportjournalist
was bij Dagblad Het Centrum. Hij
maakte het verslag, ik speelde
mijn wedstrijd en kreeg natuurlijk
meestal positieve recensies van
Hans. Na een paar maanden had

ik genoeg gespaard voor een
tweedehands autootje en kon ik
op eigen gelegenheid naar Utrecht
rijden. Ik heb er twee seizoenen
gespeeld, het eerste jaar nog met
Wim van Hanegem die toen aan
Xerxes werd verkocht. De beste
voetballer met wie ik ooit speelde.’

Dertig

‘Na het tweede jaar keerde
ik terug naar mijn oude
club SVF, voornamelijk
vanwege werkzaamheden
en studieredenen. Door een
vervelende halsblessure ben ik
een tijd uit de running geweest
maar speelde tot mijn dertigste
in het eerste elftal. Door een
verhuizing naar Hilversum ben
ik toen nog bij Victoria gaan
voetballen, in een lager team
wel te verstaan. Ook dat was een
plezierige periode, ik kijk al met
al met een tevreden gevoel terug
op mijn voetballeven.’ Bob is op
21 maart 2005 overleden aan een
hersentumor, hij is slechts 64 jaar
geworden. Bij SVF wordt met veel
respect aan hem teruggedacht.
Als clubvoetballer maar vooral als
mens.

Driemaal is scheepsrecht voor trainer Hugo Langras
COTHEN - Het mag een unieke
historische serie heten die Hugo
Langras bij SVF heeft neergezet.
De oefenmeester uit Doorn werd
immers drie keer door de Cothense
club benaderd om de selectie te
gaan trainen.

U vindt niet veel badkamerspecialisten meer die een nieuwe badkamer nog zelf
kunnen installeren. Bij ons kunt u terecht voor het complete proces: van het weghalen van de oude badkamer tot en met het installeren en gebruiksklaar opleveren van
uw nieuwe badkamer. Wij blijven uw enige aanspreekpunt. Zo weet u precies waar
u aan toe bent, komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan en krijgt u de
badkamer die u voor ogen heeft.

van der Lindeninstallatie
van Rensselaerlaan 2 | 3526 AB Utrecht

COTHEN - Hij is de enige voormalige
voetballer van SVF die kan zeggen
dat hij in het betaald voetbal heeft
gespeeld. Het gaat natuurlijk om
Bob de Gier die halverwege de jaren
zestig de overstap van de Cothense
vereniging naar Velox mocht maken
en meteen een basisplek veroverde
bij de roemruchte club aan de

Koningsweg. Hij speelde daar niet
met de minste namen: doelman
Henk van Ledden, Kees Sluijk, Wim
‘Buik’ van Arnhem en Ben Sneijder,
de opa van Wesley. En dan vergeten
we bijna de belangrijkste speler: ene
Wim van Hanegem.

Bob begon overigens bij SVF te
voetballen op 11-jarige leeftijd.
De broers Arie en Antoon Odijk
waren zijn eerste trainers en SVF
speelde nog in een stuk weiland
achter boerderij De Rijnsloot.
‘Zonder stromend water, we
wasten ons destijds na afloop van
de wedstrijden nog onder een
pomp,’ zo vertelde Bob destijds in
een interview. ‘Toen ik hoorde dat
Velox interesse had, ben ik nog een
paar maanden in het donker extra
gaan trainen op een weiland in
Ossenwaard waar niemand me kon
zien.’

Dat die extra trainingen niet voor
niets waren geweest, mag blijken
uit het feit Bob de test bij Velox
glansrijk doorstond. ‘Ik moest
een oefenwedstrijd speelde tegen
Oxford City, en er stonden heel
veel toeschouwers uit Cothen
aan de Koningsweg om me aan
te moedigen. Die morele steun
hielp blijkbaar want ik kreeg
meteen een contract. Daarin
stonden de volgende bedragen:
minimumsalaris van 1500 gulden
per seizoen, 100 gulden voor
een overwinning, vijftig gulden
bij een gelijkspel en niets bij een
nederlaag. ‘ De penningmeester
van SVF kreeg als ‘transfersom’ het
indrukwekkende bedrag van 3000
gulden overgemaakt.

In de lange reeks van trainers die
SVF vanaf 1955 tot nu toe heeft
gehad, neemt Langras dus een
aparte plaats in. De allereerste in de
serie was ‘mijnheer Jurjus’ uit Odijk
die destijds een legendarisch team
onder zijn hoede had. Een elftal dat
bekend stond als verreweg het beste
elftal uit de Kromme Rijnstreek.
Destijds stond er nog geen Cup op
het spel maar die zou de Cothense
formatie met vlag en wimpel hebben
veroverd. Dat elftal bevatte namen
als de legendarische doelman
Jan van Soest, aanvoerder Willem
Scherpenzeel en topscorer Gerard
Achterberg. Spelers die destijds
ook gekozen werden in regionale
vertegenwoordigende teams.
Hugo: ‘SVF was mijn eerste
club na het behalen van mijn

B-trainersdiploma. Ik was opgebeld
door Bep Balk die samen met Arnold
van der Mispel de dienst uitnaakte
bij SVF. Ze hadden inlichtingen over
me ingewonnen bij Ab van Yperen
die adjudant was als militair op
Aardenburg. Een autoritaire man
die SVF afraadde om met mij in
zee te gaan. De club zou iemand
binnenhalen die weinig inspraak
zou dulden. ‘Aartje naar zijn vader’,
hij kende mijn vader. Maar SVF
durfde het toch aan en zo begon ik
aan het allereerste stukje van mijn
loopbaan.’
Hij vervolgt: ‘SVF had destijds geen
sterrenploeg. Maar de ploeg ging
wel altijd tot het gaatje, als trainer
had je daar eigenlijk een makkie
aan. Bovendien had ik in Bob de Gier

een ideaal verlengstuk. Hij had bij
Velox twee jaar gespeeld en bleek
heer en meester in het motiveren
van zijn medespelers. Een fijnere,
sportievere spoeler moet volgens
mij nog gevonden worden in de
voetballerij. Toen hij naar Hilversum
verhuisde vanwege zijn werkkring
in Amsterdam, heb ik de voltallige
spelersgroep gevraagd of iedereen
akkoord ging. Uiteraard geen enkel
probleem.’
Hugo is nog een keer op de radio
geweest in een wat mindere periode
van SVF. Zowel het eerst als het
tweede elftal stonden puntloos
onderaan, voor Harry Vermeegen
aanleiding om in zijn programma
dat hij destijds samen met Henk
Spaan maakte, om Hugo Langras
op de ‘pijnbank te leggen’. Maar

dat pakte heel positief uit. ‘Het
werd een hilarische uitzending
vanuit Galgenwaard, we hebben
enorm veel schik gehad met elkaar.
Er werden alleen maar positieve
punten benadrukt en niemand
door het slijk gehaald. Mensen die
het programma hebben gehoord,
vonden het erg leuk en boeiend
geworden.’

Sport Vereniging Fortissimo en de familie Kooijman
Door Hans van Echtelt
COTHEN - De huidige trainer van
SVF heeft een bekende Cothense
naam, Joost Kooijman. We moeten
ver teruggaan om die naam voor het
eerste in de voetbalgeschiedenis
van Fortissimo, zoals de club in 1945
heette, terug te vinden. Toen maakte
zijn opa Jan Kooijman namelijk deel
uit van het allereerste bestuur dat de
club ging zou oprichten. Hij zou de
functie van secretaris op zich nemen
en uiteindelijk beloond worden met
de erepenning van de gemeente
Cothen voor zijn langdurige
werkzaamheden in dienst van SVF
als speler en bestuurslid.

Zoon Sjaak Kooijman heeft een
langdurige staat van dienst
als doelman van het eerste
elftal en maakte ook deel uit
van het kampioensteam dat in
1973 de titel greep door een
beslissingswedstrijd tegen SEC
met 1-0 te winnen. Tom van Dam
maakte de winnende treffer op het
terrein van BVC waar het extra duel
gespeeld werd omdat de Cothense
formatie gelijk was geëindigd met
de ploeg uit Soest. Trainer Van
de Brink stopte na dit succes en
werd opgevolgd door Co Alflen,
voormalig speler van Velox waar
hij teamgenoot was van Bob de
Gier.

Een derde generatie Kooijman
is nu dus neergestreken bij SVF.
Joost verlengde onlangs zijn
contract voor een derde seizoen,
nadat eerder door corona de
competitie niet afgemaakt kon
worden. Zijn broer Dick is ook
een bekende voetbalnaam. Hij
is voormalig profspeler van tal
van clubs, namelijk Heracles,
FC Groningen, AZ, Emmen en
De Graafschap om daarna af te
bouwen bij SDV Barneveld en
Sparta Nijkerk. Dick is woonachtig
in Amersfoort, broer Joost woont
in Wijk bij Duurstede waar hij
eerder ook als trainer van CDW
werkzaam was.

Sjaak Kooijman (staand links met pet) maakte als doelman deel uit van het
kampioensteam dat in 1973 de titel greep na een beslissingsduel tegen SEC.
Staand tweede van rechts trainer Van de Brink, naast elftalleider Beb Balk,
Gehurkt derde van rechts matchwinnaar Tom van Dam. Foto: SVF.
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Sensei Lindsey gaat graag de uitdaging aan
Leedijkerhout 13
3991 AJ Houten
06 – 54 38 16 26
ben@hshbouw.nl

Voor de lekkerste chocolade kom naar Kris
Kringle Chocolaterie en meer. Wij hebben
een grote selectie bonbons en chocolade voor
iedereen. Zoekt u iets speciaals voor uw bedrijf
ook daar kunnen we u mee helpen.
Kris Kringle Chocolaterie
Troosterhof 29, 3571NC Utrecht
0650478400/info@kriskringle.nl

SPORTIEVE KORTINGEN VOOR
BEDRIJF EN PARTICULIER

NieK de Kruijf
Timmer- en
Onderhoudsbedrijf
Maarssen Tel. 0346 552403
niekdekruijf@ziggo.nl

✔ Betrouwbare vakmensen
✔ Kwaliteit gegarandeerd
✔ Jarenlange ervaring
Benedeneind Noorzijde 320a
3405CB Benschop
www.aannemersbedrijfsangers.nl

Van fundering tot dak,
bel Niek de Kruijf
voor uw gemak!

A. van Ostadelaan 2
3411GZ Lopik
0348-552952
administratie@mondalopik.nl

Door Roberto Cancian

GIETVLOEREN & SCHILDERWERKEN

VAN VUUREN

Start cursus debiteurenbeheer
23 augustus 2021.
Inschrijven kan tot
19 augustus 2021.
Onze cursussen zijn
corona proof.

Elektro - Beveiliging - Communicatie
Elektro - Beveiliging - Communicatie

Elektro - info@mict-techniek.nl
Beveiliging - Communicatie
info@mict-techniek.nl

Kantoor Amersfoort
Hardwareweg 4
3831 BL Amersfoort
T 033 4546674
F 033 4546666
E amersfoort@debigroep.nl

www.debigroep.nl

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?
HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Als u een vraag hebt, kunt u ons
bellen of een afspraak maken. We
helpen u graag.
06 - 150 765 88
vanvuurengietvloeren.nl

info@mict-techniek.nl

VERANDA’S - TUINAANLEG - ONDERHOUD

06 15 69 19 65
Ma-Za: 07.00 - 17.00
dennis@diepeveen-houtbouwentuinen.nl
www.diepeveen-houtbouwentuinen.nl

Eind december van
het afgelopen jaar
behaalde sensei
Lindsey Weerdenburg
haar derde dan graad
karate. Een prestatie
van formaat voor de
veelzijdige karateka die
verbonden is aan het
Karate Team Utrecht.
Ruim drie jaar geleden
verbrijzelde ze haar arm
bij een scooterongeluk.
‘Het was afgebroken.
Nu zit er een plaat van
23 cm in mijn arm’, geeft
de 33-jarige aan, die
desondanks doorging
met haar favoriete
sport.

Doornburglaan 4
3554 EP Utrecht
tel. 030 – 70 70 506

UTRECHT - De sensei, Japans voor
‘leraar’ en de titel waarmee Lindsey
Weerdenburg met respect wordt
aangesproken, is 24/7 bezig met
haar sport.
‘Karate is echt mijn uitlaatklep’,
vertelt ze tijdens ons gesprek
dat plaats vindt in het Leidsche
Rijn College. Regelmatig loopt
een leerling voorbij die gedag
zegt of zwaait. ‘Ik heb een fijne
samenwerking met het Leidsche
Rijn College. Het is eigenlijk een
driehoek van samenwerking
tussen school, topsport en de
ouders. Mede door dit feit kunnen
leerlingen nog beter begeleid
worden op zowel maatschappelijk
als sportief gebied.’ Door de
intensieve samenwerking hebben
meerdere leerlingen al Nederlandse
titels behaald. Een aantal van
hen zijn zelfs in de race voor een
ticket om naar het Europees – of
wereldkampioenschap te gaan. ‘Op
termijn denk ik dat wij structureel
leerlingen zullen hebben die naar
een EK of WK gaan’, geeft sensei
Lindsey aan.
Als 7-jarig meisje stond ze al op
de mat nadat ze met iemand mee
mocht om een keer te kijken of ze
het leuk vond. ‘Ik was best verlegen
maar hier vond ik snel mijn draai.
De sport heeft mij echt geholpen
om me meer uit te spreken. Ik
heb altijd Kumite ('sparren', red.)
gedaan en mocht al snel aan
regionale wedstrijden meedoen.
Daarna volgde Nederlandse
kampioenschappen en overal waar
ik kwam, won ik prijzen.’ Op haar
elfde jaar werd ze gescout voor het
nationaal team.

Na drie trainingsjaren behaalde sensei Lindsey recentelijk haar derde dan in karate.
Veelzijdig als dat ze is, deed Lindsey
Weerdenburg aan zowel Kata
(‘individuele stijloefening’, red.)
als Kumite. ‘Dat is best bijzonder,
niet velen doen dat samen.’
Vanaf haar zestiende jaar ging
zij zich specialiseren en werd ze
geselecteerd voor het Europees
kampioenschap. ‘Ik heb altijd
wel om de medailles gevochten.
In Griekenland werd ik direct
Europees kampioen waarna veel
mooie internationale wedstrijden
volgden. Van Griekenland, Frankrijk
en Marokko tot Turkije. In Istanbul
heb ik misschien wel mijn mooiste
wedstrijd meegemaakt. Dat was
bij het wereldkampioenschap
onder 21 jaar tegen een Turkse
tegenstandster. In een heuse
heksenketel wist ik te winnen.
Dat was geweldig en ook echt een
emotioneel moment.’

Jubileum

Nadat ze ruim tien jaar terug haar
trainingen volgde in Hilversum
raakte ze het plezier een beetje
kwijt. ‘Na mijn hbo-opleiding was
ik werkzaam in de marketing en
merkte ik door drukte en onder
meer dagelijkse files dat ik met
minder plezier ging trainen.’ Ze
stopte als actief karateka toen ze 22
jaar was, maar na een tijdje ging het
toch weer kriebelen. Weerdenburg
besloot voor zichzelf te beginnen
en richtte Karate Team Utrecht op.
‘Meteen nadat ik in de wijk had
geflyerd, meldde zich direct vijf
leden. Inmiddels zijn er ruim 180
leden die in leeftijd variëren van 4
tot en met 60 jaar. In april bestaan
we al weer tien jaar.’
De in De Meern woonachtige sensei
denkt vooral in mogelijkheden en
wat momenteel wel kan in plaats

van wat niet kan. ‘Het is mijn werk
maar toch zie ik het nog steeds als
hobby. In deze tijd is het continue
aanpassen maar ook de uitdaging
om de leden stap voor stap naar
grote successen te begeleiden. Het
is mooi om te zien dat veel leden
trouw blijven in deze moeilijke
tijd.’ Het team volgt uiteraard de
protocollen en houden zich aan de
richtlijnen van het RIVM. ‘Omdat wij
niet binnen mogen trainen, zoeken
we buiten naar alternatieven’.

Dan

Toen Weerdenburg de benodigde
papieren behaalde om het Karate
Team op te richten, was ze al in
het bezit van de zwarte band
en behaalde ze haar eerste dan
(dans geven het niveau binnen
karate aan, red.) om na twee
jaar trainen ook de tweede dan
te halen. Onlangs, na opnieuw
drie trainingsjaren behaalde
sensei Lindsey haar derde dan.
Bij haar examen was Lisa Wu
haar examenpartner. ‘Ik heb Lisa
geassisteerd naar haar zwarte
band, daarna heb ik mijzelf
opgegeven door de derde dan. Een
hele leerweg.’
Op het moment dat Lindsey
Weerdenburg erover spreekt,
loopt Lisa net door de gang van
het Leidsche Rijn College. Ze wil
best wat vertellen over hoe zij haar
sensei ziet. ‘Je merkt aan haar
dat ze de passie van het karate
kan overbrengen. Zij heeft hart
voor de club en geeft veel speciale
trainingen die zowel modern als
speels zijn en voor alle doelgroepen
geschikt zijn. Ze doet er alles aan
om de lessen altijd door te laten
gaan’, vertelt Wu. Wanneer haar

Foto: Michelle Weerdenburg.

wordt gevraagd wat beter of anders
kan, kijken ze elkaar even aan. ‘Ze is
soms te lief en zet zichzelf niet altijd
op één. Ze wil iedereen tevreden
houden op een respectvolle
manier.’
De sensei knikt. ‘Ik herken het. Ik wil
kwalitatief hoge lessen aanbieden
waarbij de klant koning is. Dat is
de topsportmentaliteit die er inzit.’
Dat is precies in het straatje van
Lisa Wu die zelf ook lesgeeft. ‘Het is
mooi dat leerlingen op die manier
worden opgeleid en tegelijkertijd
ook weer zelf les kunnen geven en
anderen opleiden. Door alles te
geven groeien ze en krijgen ze er
weer wat voor terug.’

Doorgaan

Naast haar derde dan behaalde
Lindsey Weerdenburg ook haar
Boksfit instructeur diploma waarna
Boksfit Utrecht werd opgericht. ‘Op
een speelse manier worden boks
technieken, zonder fysiek contact
en alleen op de handschoen,
gekoppeld aan fitoefeningen.
Er is inmiddels een flinke groep
enthousiaste boksfitters. Ook
wordt er maandelijks een
Bootcamp programma gegeven
door instructrice Helen. Er is
trouwens nog plek voor meer
mensen die fitter willen worden en

meer willen bewegen in het nieuwe
jaar’, vult ze met een glimlach aan.
Ook worden er door leden Mika
van Woudenberg en Lisa Hartman
lessen gegeven op de nieuwe
locatie in De Meern. ‘Super trots dat
hier lesgegeven wordt door twee
toppers die wij zelf intern hebben
opgeleid.’
Sensei Lindsey wil stappen blijven
maken. Wat ze over tien jaar doet,
dat weet ze niet. Wel dat ze wil
groeien met de club. ‘Ik leef in het
nu en wil oog op kwaliteit houden.
Het is prettig dat we op meerdere
locaties lessen kunnen aanbieden
en dat we zelf de lesgevers kunnen
opleiden. Mooi ook om het
zelfvertrouwen bij kinderen te zien
groeien door de sport.’
Ze weet zelf wat het haar heeft
gebracht. ‘Ik heb me ontpopt tot
een krachtige powervrouw die niets
uit de weg gaat. Daarbij is het super
dat mijn zus Michelle me bijstaat
en wij samen kunnen brainstormen
over de toekomst. Het is zaak om
lekker bezig te blijven en volop
te blijven trainen. Dat doen de
tegenstanders namelijk ook. Wel
fijn wanneer we straks weer binnen
op onze vertrouwde ondergrond
kunnen trainen.’

OVERZICHT PRESTATIES SENSEI LINDSEY
Europees kampioen (Wereld karate Federatie)
Europees kampioen (Wado karate Federatie)
Derde op het Wereldkampioenschap (Wereld karate Federatie)
Meervoudig internationaal kampioen
Meervoudig Nederlands kampioen
Karate-do Leraar (Karatebond Nederland & NOC/NSF)
Boksfit instructeur (Boksbond Nederland)
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De specialist voor uw tuin!

TUINREALISATIE
VAN DEN
BRINK
0638131521
Airco’s, Montage materiaal, Koelleidingen
Koppelingen, Condensafvoer,
Condenspompen

Montage, Gootsystemen, Bekabeling
Schakelaars, Beugels, Werkmaterialen
en meer ...

E-mail: info@allesvoordeairco.nl | Werkplaats en Shop : Floridadreef 56, 3565 AM Utrecht

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
telefonisch of via www.tuinrealisatie.nu.
Ook zijn wij te vinden op

facebook en

Het USV Protos bestuur, met van links naar rechts Annefien Tiggeler, Kellie Crooijmans en Heleen Nederlof.
Foto: USV Protos.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Bij volleybalvereniging
Protos in Utrecht is de kick-off
bijeenkomst van de campagne
'Blijf je stil of praat je erover?’, die
SportUtrecht op 10 november
2021 organiseerde, een
eyeopener geweest. ‘Als bestuur
van Protos hebben wij als doel
om nieuwe leden te wijzen op
waar we voor staan. Wij hebben
binnen de vereniging drie
vertrouwenscontactpersonen, het
is goed dat mensen weten dat ze
daar terecht kunnen’, geeft Heleen
Nederlof aan.
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Reserveer uw verblijf →

SPA GOLD

bewust van zijn dat je als bestuur
moet weten wat er speelt binnen
je vereniging’, geeft Annefien
aan. Zo denkt Protos er ook over
na om contact op te nemen met
de NeVoBo, de volleybalbond,
betreffende de spelregels met
uniforme broekjes die speelsters
moeten dragen tijdens wedstrijden.
‘Ik heb wel eens een opmerking
gehoord van mannen uit een ander
team daarover. Waarom zouden wij
niet zelf mogen kiezen of we in een
korte broek spelen wanneer we dat
willen’, vraagt Kellie zich af.
Wanneer het weer kan en mag dan
wil Protos een ‘Mental Health Week’
organiseren. ‘Dat er geen meldingen
zijn, dat vinden we kwalijk. Mensen
moeten het durven aan te geven
wanneer er iets is maar ook weten
dat erover gesproken mag worden’,
besluit Annefien. Protos denkt
aan een extern iemand die zijn
verhaal komt doen. ‘We moeten de
themaweek niet te zwaar maken.
Wel op een manier dat mensen
zich er bewust van worden en
wellicht denken van hé, ik heb iets
vergelijkbaars meegemaakt’, vult
Heleen aan.
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Campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ leeft bij Utrechtse studenten volleyballers
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instagram.

Net als deelnemers van andere
sportclubs schrokken ze bij Protos
in Utrecht ook van de cijfers die
ze te horen kregen tijdens de
kick-off van de campagne. Ruim
20% van de jeugdsporters in
Nederland heeft te maken gehad
met grensoverschrijdend gedrag,
waarvan 1 op de 8 sporters
slachtoffer is van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
‘Eigenlijk zijn er bij ons nooit
meldingen geweest. Het ideaalbeeld
is dat iedereen zich daar meteen
over zou kunnen uiten bij elkaar.
Wij zijn als Protos een veilige
community met veel wederzijds
respect naar elkaar’, geeft de
23-jarige Heleen aan. Samen met
voorzitter Kellie Crooijmans en
Annefien Tiggeler maakt zij deel
uit van het bestuur dat in totaal uit
zes personen bestaat. ‘Wij zijn een
volleybalvereniging voor studenten
met veelal leden uit dezelfde
leeftijdsgroep. Er wordt onderling

wel eens een opmerking gemaakt,
dat wordt dan direct in het team
besproken. Met het team heb je een
vertrouwensband’, geeft de 23-jarige
voorzitter aan.

Thema

Het thema van de campagne
heeft het bestuur wel aan het
denken gezet. ‘Bij Protos wisselt
de samenstelling van het bestuur
sneller dan bij een andere
vereniging aangezien we een
studentenvereniging zijn. Wel
is er uiteraard een uitgebreide
overdracht geweest voordat
wij als bestuur zijn ingestapt’,
geeft de 21-jarige Annefien
Tiggeler aan. Zij is Commissaris
Zaalwacht en Arbitrage. ‘Tijdens
de ledenavonden wordt er onder
meer gesproken over een veilig
sportklimaat. Dat is een speerpunt
binnen onze vereniging’, geeft ze
aan. Voorzitter Kellie Crooijmans
beaamt dat en vult aan dat er drie
vertrouwenscontactpersonen zijn.
‘Eén vanuit Protos zelf, maar ook
een oud-lid van Protos en een extern
iemand. Zo is het laagdrempelig
en voor iedereen benaderbaar. In
onze bestuursperiode zijn er geen
meldingen geweest van ongewenst
gedrag’, geeft de voorzitter aan. ‘Wij
hebben, zeker in de tijd dat het nog
mocht, wel eens een feestje hier bij
Olympos. Wanneer iemand dan te
veel gedronken heeft, is er nog altijd
wel wederzijds respect. Wel ben ik
me door de campagne nog meer
bewust geworden dat er wel iets kan
zijn. Daarom is het ook belangrijk
om voor een veilige omgeving te
zorgen en dat mensen weten dat er

drie vertrouwenscontactpersonen
zijn. Wij willen een vereniging
zijn waarin mensen kunnen maar
ook durven aan te geven als ze
met ongewenst gedrag te maken
hebben. Dat ze kunnen zeggen; ik
vind het niet fijn dat je aan me zit’.

Alert

Door middel van inclusiviteits– en
diversiteitstrainingen wil het bestuur
van Protos zorgen dat eenieder
alert is en blijft. ‘Wij wilden dit jaar
een zwembadfeest organiseren,
dat heeft echter geen doorgang
kunnen vinden naar aanleiding
van de coronamaatregelen. In
aanloop naar het zwembadfeest
hebben wij als bestuur wel eens
geluiden gehoord van leden die
er niet helemaal zeker van waren
en zich er niet fijn bij voelden. Als
respons daarop hebben wij een
bericht naar de leden gestuurd
over dat we iedereen respecteren
zoals ze zijn en niemand verplicht
is om in badkleding te komen.
Met daarbij een reminder dat de
vertrouwenscontactpersonen altijd
benaderbaar zijn als er iets is’, geeft
Kellie Crooijmans aan.

Zichtbaarheid

De drie bestuursleden vinden
het van groot belang dat
grensoverschrijdend gedrag wordt
herkend. ‘Daarnaast ook dat het
bespreekbaar is en moet zijn en dat
iedereen daar ook van op de hoogte
is. Voor de één zal het makkelijker
zijn om zich uit te spreken dan
voor de ander. Als Protos zijn wij
een community waar tijd is voor
gezelligheid maar waar wij er ook

Competitie

Per 15 januari mag er weer getraind
worden in groepsverband, binnen
en buiten, door jeugd en senioren.
Ook mogen er binnen de club
wedstrijden worden gespeeld.
De volleybalcompetitie ligt
voorlopig echter nog stil. Het eerste
mannenteam van Protos komt
uit in de topdivisie B, op het een
na hoogste volleybalniveau van
Nederland. De Utrechters hebben uit
acht wedstrijden slechts één punt
weten te behalen. De stadsderby
tegen VV Utrecht kon op 18
december geen doorgang vinden en
het is de vraag wanneer deze wel op
de planning zal komen. Eind januari
hoopt de bond daarin duidelijkheid
te kunnen bieden.
Het zijn geen makkelijke tijden voor
de bestuursleden die zeker 20 uur
per week voor Protos actief zijn.
Momenteel leggen ze zich toe op het
geven van clinics. ‘We denken vooral
in oplossingen in het belang van de
gezondheid van de studenten.’
Guido Davio, algemeen directeur
NeVoBo laat weten: ‘Natuurlijk
hadden we ook graag gestart met
de competitie, maar we zijn blij
dat we weer aan de slag kunnen
binnen de verenigingen. Hierdoor
kunnen de teams elkaar weer
zien en zich alvast voorbereiden
op de start van de competitie.
En zodra het mogelijk is, kunnen
de teams hierdoor verantwoord
hun wedstrijden spelen in
competitieverband. Het vraagt
wel wederom veel van onze
verenigingen en vrijwilligers om
er met elkaar voor te zorgen dat
iedereen weer op een veilige en
verantwoorde manier kan sporten.’

Protos werd in 1957 opgericht
als USS, die naam werd
in 1991 veranderd in USV
Protos. De club volleybalt op
verschillende niveaus in de
competitie van de nationale
volleybalbond, van de vierde
klasse tot de topdivisie (de
op een na hoogste nationale
klasse). Met zeven mannenen elf vrouwenteams telt de
vereniging ongeveer 230 leden.
De Utrechters organiseren
jaarlijks meerdere
mixtoernooien, in september
een groot introductiekamp
waar met andere leden
kennisgemaakt kan worden, er
wordt een jaarboek gemaakt en
is er een jaarlijks gala. Hiernaast
organiseert de feestcommissie
feesten voor leden en externen.
Sinds 2005 organiseert Protos
ook een eigen toernooi, het
Protos Inn-toernooi. Dit is een
tweedaags-grastoernooi op het
terrein van Olympos.

CAMPAGNE IN
UTRECHT
SportUtrecht vindt het van
groot belang dat sportclubs
Utrecht het onderwerp sociale
veiligheid hoog op de agenda
zetten en houden. Het is
belangrijk dat het gesprek over
sociale veiligheid binnen steeds
meer verenigingen gevoerd
wordt en dat er preventieve
maatregelen worden genomen.
Daarom is SportUtrecht
aangesloten op de campagne
‘Blijf je stil of praat je erover?’
De komende maanden staan in
het teken van bewustwording,
het maken van preventief
beleid, en weten wat te
doen als er onverhoopt toch
een incident zich voordoet.
Grensoverschrijdend gedrag
is nooit 100% uit te sluiten. Er
zijn echter wel verschillende
maatregelen die clubs kunnen
nemen om de kans dat het zich
voordoet zo klein mogelijk te
maken. Sporten in een sociaal
veilige omgeving zou voor
iedereen vanzelfsprekend
moeten zijn. Daar zou iedere
bestuurder zich voor moeten
willen inspannen. SportUtrecht
helpt daarbij met diverse
bijscholingen, inzet van experts
en een toolbox waarmee iedere
sportaanbieder zelfstandig aan
de slag kan.
www.sportutrecht.nl/
sociale-veiligheid
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Advertorial

Toenemende sportwet- en regelgeving maakt dat sporters en verenigingen soms hulp nodig hebben bij het doorgronden daarvan. Denk aan transferregels,
tuchtzaken, doping, arbeidsvraagstukken, aansprakelijkheid, sponsoring, verenigingsrecht en goed sportbestuur. Daar kan bijna iedereen wel wat hulp bij
gebruiken, zeker als er een probleem bij komt kijken. De Utrechtse advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen presenteert maandelijks in de Utrechtse
Sportkrant herkenbare zaken waar iedereen van kan leren. Met veel plezier en trots stelt hij zich aan u voor en legt uit wat zijn bijdrage zal zijn.

Sporters en bestuurders lopen regelmatig tegen wetgeving aan

OPROEP

Blijf niet zitten met juridische vragen
SPORT EN RECHT
Door Axel Beijersbergen van
Henegouwen
UTRECHT - Profsport is in Nederland
veelvuldig in de actualiteit. Een
groot deel van Nederland leeft
mee als het Nederlands elftal het
EK speelt, als Van der Poel de
strijdt aangaat met Van Aert, of de
Nederlandse darters succes boeken
op een van de vele toernooien.
Dat ook juridische ontwikkelingen
met veel belangstelling worden
gevolgd blijkt uit de massale mediaaandacht die enkele jaren geleden
de kortgedingzittingen met Yuri van

CANGEROES
Dit ongemak voor de Cangeroes,
staat helaas niet op zichzelf. Vele
sportclubs en atleten worden
geconfronteerd met onverwachte en
soms onaangekondigde handelingen
van directe contractpartijen en/of
derden die andere belangen (zo niet
eigen belangen) vooropstellen.
Daarbij is het een gegeven dat
verenigingen over het algemeen
in stand worden gehouden door

Gelder trokken.
Uiteraard zullen dit soort zaken
ook besproken worden in deze
rubriek, en zullen actuele zaken
door mij worden voorzien van
juridische duiding en opinies met de
relevante en recente sportjuridische
ontwikkelingen. Naast deze
actualiteiten, zullen ook vooral
practische en alledaagse juridische
vraagstukken besproken worden,
met als doel om u als lezer te
informeren en zo mogelijk te helpen.
In deze nieuwe rubriek wil ik u
dan ook voorzien van juridische
en leerzame artikelen met
onderwerpen die zich met regelmaat
voordoen binnen de sport. Naast
het feit dat u mogelijk hier uw

vrijwilligers. Juist deze vrijwilligers
hebben de vereniging en de sport in
het algemeen, hoog in het vaandel.
Met die sportgerelateerde mindset,
verwacht men ook vaak een
gelijksoortige aanpak en zienswijze
van andere partijen. Maar zoals de
zaak van de Cangeroes wederom laat
zien, gaat het deze (derde) partijen
(geheel) niet om de sport, maar om
de eigen (vaak financiële) belangen.
Is de zaak van de Cangeroes verloren?
Ik lees in het artikel van 9 januari

voordeel mee kunt doen, nodig ik u
ook uit om zelf met vragen bij mij te
komen. Uit de meest aansprekende
inzendingen kies ik maandelijks
een casus, die ik (anoniem) in mijn
rubriek zal behandelen.

Sport en recht

Heeft u een actuele casus of ziet
u als sporter of vereniging een
juridisch probleem op u afkomen?
Zijn er twijfels of vragen over
wetgeving? Maar weet u niet zeker
of een advocaat hierbij kan helpen?
Dat zou toch best eens het geval
kunnen zijn. Mail uw zaak aan sporten-recht@utrechtsesportkrant.nl en
mogelijk wordt deze (mits gewenst
anoniem) besproken. De vijf meest
aansprekende inzendingen maken
maandelijks bovendien kans op een
gesprek om verder op het probleem
in te gaan. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.
Axel Beijersbergen van Henegouwen
heeft geen betrokkenheid bij andere
artikelen in de Utrechtse Sportkrant.
Juridische vraagstukken worden
door hem persoonlijk behandeld en
zullen niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.

juridische vraag. Over de afgelopen
jaren heb ik ruime ervaring
opgedaan binnen de verschillende
rechtsgebieden, waarbij het bij
uitstek voor mij mogelijk is om snel
te schakelen en mogelijke risico’s
snel te overzien.

Ik zal mijzelf even introduceren.
Mijn naam is Axel Beijersbergen van
Henegouwen, advocaat te Utrecht in
het mooie monumentale pand aan
de Maliesingel 2. Daar waar Sport
en Recht elkaar treffen, ziet u mij.
Daarbij maakt het voor mij niet uit
of u topatleet bent, de voorzitter
van de plaatselijke biljartvereniging
of de ouder wiens kind is gezien
door een scout; ik behandel elke

Deze maand geef ik een reactie
op het artikel “Verhuurder trekt
zich terug, Cangeroes verliest helft
accommodatie” (zie pagina 3 van
deze krant).

2022 terug, dat partijen al heel lang
met elkaar in gesprek zijn, waarbij
het voor alle betrokkenen de intentie
was (sterker nog er lijkt daarvoor
zelfs een intentieverklaring te zijn
overeengekomen) om samen door te
gaan. Daarbij was het dan ook voor
een ieder bekend welke belangen alle
partijen hadden, waarbij het na de
fusie duidelijk was dat de Cangeroes
niet meer genoeg hadden aan een
gymzaaltje voor twee avonden in de
week.

Hoewel er mogelijk geen
sprake was van een concrete
huurovereenkomst, was er al wel
sprake van een gerechtvaardigd
vertrouwen en was men in de
onderhandelingsfase eerder bij
de ‘contractuele’ fase dan bij de
‘pre-contractuele’ fase, of te wel het
moment waarop een blanco vel,
wordt ingevuld met alle wensen,
mogelijkheden en afspraken. Uit
jurisprudentie mag dan worden
afgeleid dat ookal was er mogelijk

nog geen overeenkomst zonder
twee “natte” handtekeningen, de
bereikte resultaten zeer zeker niet
zonder gevolgen konden worden
weggegooid en of teniet gedaan.
De Nederlandse rechter mag
echter geen partij tegen zijn wil
verbinden aan een niet gesloten
overeenkomst, wat in deze zaak
voor een probleem kan zorgen. Of er
een nieuwe overeenkomst in zit voor
de Cangeroes voor de komende 5,5
jaar, is dan ook zeer de vraag.

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant januari 2022
Van links naar rechts:
1 veldrijder uit de regio Utrecht die WK-kandidaat is (Lars) - 9 90-jarige Utrechtse tafeltennisvereniging, oudste
vereniging na AMVJ - 12 grootmoeder - 13 vogelproduct - 14 verbindingsstuk - 16 wielerronde waarvan de start
dit jaar in Utrecht plaats zal vinden - 19 voorzitter van de Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes (Theo) 21 tennisterm - 22 mak - 23 deel van een mast - 24 karateka voor wie Tokio één stap te ver was (Timothy) - 26
Utrechtse wielrenster en parttime fysiotherapeut (Belle) - 29 lidwoord - 30 veel gegeten bolgewas - 31 veldrijder
uit de regio Utrecht die wk-kandidaat is (Puck) - 35 in 1957 opgerichte Utrechtse volleybalclub - 38 Lemmer
(thuishaven) - 39 Italië (internet) - 40 adieu (informeel) - 41 voornaam van de trainer van het eerste vrouwenteam
van Booleans/VV Utrecht (Moghadassian) - 42 karateka die in 2021 de derde dan graad behaalde (Lindsey)
- 46 onder andere - 47 water in Friesland - 48 hockeyclub, kandidaat voor de Sportploeg Utrecht 2021 - 52
hockeykeepster, kandidaat Utrechtse sporter 2021 (Josine) - 56 bevel - 57 en andere - 58 in nader overleg - 59
edelgas - 61 bevestiging - 62 voor - 63 voornaam van de tennisser die sportman van het jaar 2021 in Veenendaal
werd (Van de Zandschulp) - 65 persoonlijk voornaamwoord - 66 vader - 67 Ierland (internet) - 68 vruchtendrank
- 70 Cothense handbalclub die strijdt voor lijfsbehoud in de eredivisie - 71 Cothense voetbalclub die een latere
voetbalprof (Bob de Gier/Velox) in de gelederen had.

Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Laura Schinkel
(20 jaar) speelt waterpolo bij
landskampioen Polar Bears. De
Veenendaalse is een paar weken
geleden in haar woonplaats voor
de tweede maal gekozen tot
Sportvrouw van het Jaar. Voor de
Utrechtse Sportkrant reageert ze op
tien kernwoorden.

Waterpolo

'Ik zat op wedstrijdzwemmen
bij VZC. Mijn broer Robert en
mijn vriendin Sanne van Walsem
speelden daarnaast ook waterpolo,
dus ging ik een keer mee naar
de training. Ik was het baantjes
zwemmen beu, bij waterpolo
komt er een bal bij en het is een
teamsport. Dat spreekt me nog
steeds aan. De focus ging op
waterpolo. Ik trainde veel, vaak
viermaal per week. Op een gegeven
moment kwamen daar ook
regionale trainingen bij, elke zondag
met Talent Centraal in Zeist. Dat was
de springplank naar Jong Oranje.'

Polar Bears

'Ik kon tot mijn dertiende in een
gemengd team spelen bij VZC. Sanne
en ik zijn toen overgestapt naar Polar
Bears in Ede. Dat was dichtbij, Polar
Bears had een mooi meidenteam
en speelde op een hoog niveau.
Ik speel daar nu zeven jaar. Polar
Bears is een hechte vereniging, een
van de weinige clubs waar weinig
grote ego’s rondlopen. De vereniging
kent enkele vriendenteams en het
is een echte familieclub. We hebben
dit seizoen best aan kwaliteit
ingeleverd. Nu hebben we een jonge
en enthousiaste ploeg. Veel van
onze speelsters trainen in Eindhoven
bij de waterpoloacademie en we
kunnen zeker meedraaien bij de
top-vier, samen met De Zaan, UZSC,
Donk en het Ravijn.'

Ambitie

Van boven naar beneden:
1 in overvloed - 2 waterstand - 3 vernieuwing - 4 tennisterm - 5 opstootje - 6 grote warmte - 7 reeds - 8 soort 10 driekroon - 11 Centraal Bureau voor de Statistiek - 15 voertuig - 17 kerkdorp in Noord-Brabant (Gemeente
Veghel) - 18 voorzetsel - 20 handbagage - 25 reeks - 26 kleine inzinking - 27 aarde (in samenstellingen) - 28
Technische Hogeschool - 31 plat stuk hout - 32 schraal - 33 eb of vloed - 34 nauw straatje - 36 schrifttekens van het
Oudgermaanse alfabet - 37 gehoororgaan - 40 ten bedrage van - 42 iemand die een arbeidsongeschiktheidsuitkering
geniet - 43 noot - 44 aarden vaas - 45 Japans bordspel - 46 voorzetsel - 49 Turks bevelhebber - 50 moeder - 51
bijbelse vrouw - 52 moeilijkheden - 53 wilde haver - 54 oorspronkelijke bewoner van Peru - 55 kleefstof - 58 nijlreiger
- 60 familielid - 61 de jongere - 62 golfterm - 64 kwaliteitsnorm - 66 Italiaanse rivier - 69 naschrift.
Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 10 februari naar puzzel@utrechtsesportkrant.
nl en maak kans op het boek Dik Tevreden, 65 jaar sporttekeningen van Jan Ferwerda en
Ruud Gosse. Het boek is een eerbetoon aan de fantastische tekenaar Dik Bruynesteyn,
die werkte in een periode waarin sport een steeds belangrijker plaats in ons leven
is gaan innemen. Die eraan meewerkte dat de jeugd sportiever werd, die sporters
op een milde manier op de hak nam, die sportprestaties bejubelde en tegelijkertijd
relativeerde. Die geliefd was bij drie generaties sportfans, sporters en journalisten.

Veenendaalse sportvrouw Laura Schinkel ‘lost situaties op’

71 57 38 50 21

62 12 44 22 15 65 7

WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 17 december j.l. was “De beste wensen
voor 2022”. De prijswinnaar is R. van der Pol uit Utrecht. Gefeliciteerd! U heeft een halfjaarabonnement
op de Utrechtse Sportkrant gewonnen. Deze wordt vanaf volgende maand bij u thuisbezorgd.

'Goed worden in waterpolo is
geen bewuste keus. Ik doe mijn
best, train veel en ik train serieus.
Ik werd bij VZC doorgestuurd
naar Talent Centraal, waar je kon
worden geselecteerd voor Jong
Oranje. Naarmate we ouder werden
ging ook de trainingsfrequentie
bij Jong Oranje omhoog, tot zelfs
twee dagen in Zeist. Dan bleven
nog drie dagen beschikbaar
voor school. Ik zat op het vwo en
door het intensieve programma
raakte ik mijn plezier in de sport
een beetje kwijt. Ik ben toen bij
Jong Oranje gestopt, maar bleef
lekker spelen bij Polar Bears. Tot
in 2018 onze trainer Evangelos
Doudesis me vroeg of ik niet terug
wilde komen naar Jong Oranje,
vanwege een naderend WJK
(Wereldkampioenschap Jeugd). Ik
was wel weer nieuwsgierig hoever
ik kon komen, dus ik keerde terug
in Jong Oranje. Ik mocht mee naar
het WJK in Portugal, waar we de
op de tweede plaats eindigden.
Na het daaropvolgende WJK in
Netanya, Israël (in 2021) mocht ik

Laura Schinkel komt uit voor Polar Bears uit Ede.
vanwege mijn leeftijd niet meer in
Jong Oranje spelen, dus zit ik nu
in de B-selectie van Oranje, met
als doel die A-selectie te halen.
Ik kan daar veel leren en me
verder ontwikkelen. Onze ex-Polar
Bearstrainer is nu bondscoach, hij
kent me goed. Evangelos is een
goede coach, een persoonlijkheid
met veel passie voor waterpolo.'

Voorbeeld

'Ik heb nooit zo nagedacht over
voorbeelden, maar mijn oudploeggenote Simone van de Kraats
vind ik een leuke speelster. Zij
heeft grote stappen gezet en is
nu al één van de dragers van het
A-team. Ze traint daar hard voor en
is perfectionistisch. Ik vind dat heel
knap. En inderdaad, ik speel liever
met haar dan tegen haar.'

Speler

'Een trainer noemde me wel eens
de stofzuiger van het team. Ik los
situaties op, ben geen speler die
tien doelpunten per wedstrijd
maakt, een mooie assist maakt me
net zo blij. Ik pik mijn doelpunten
wel mee, gemiddeld een of twee

per wedstrijd. Ik speel veel,
ons hele team kan doelpunten
maken en ik heb een andere
verantwoordelijkheid binnen het
team.'

Topsporter

'Ik voel me nu wel een topsporter,
met de extra trainingen in Zeist.
Ook tijdens corona mochten wij
door blijven trainen, zoals bij alle
topcompetities. Toen voelde ik me
wel bevoorrecht. Ik moet best wel
dingen voor het waterpolo laten en
vier keer per jaar op vakantie zit er
ook niet meer in. Maar ik heb er nog
steeds plezier in.'

Hoogtepunt

'We wonnen zilver op het WJK in
Portugal, dat was supermooi. Dat
gaf ook energie om verder te gaan.
Dus ik bleef bij Jong Oranje, in
voorbereiding op het EJK in Rome
en het WJK in Netanya. Het EJK ging
vanwege corona niet door.
Een ander hoogtepunt was
het landskampioenschap met
Polar Bears, maar nog meer de
overwinning bij de Supercup. We
speelden die wedstrijd met een

Foto: Beeldboot/ Gertjan Kooij.
piepjong team, hadden enkele
ervaren speelsters zien vertrekken
en we moesten tegen bekerwinnaar
De Zaan, op papier verreweg de
sterkste ploeg. Toch wonnen wij die
wedstrijd.'

Dieptepunt

'We werden zesde op het
WJK in Netanya. Dat was zo’n
teleurstelling. In de groepsfase
speelden we 5-5 tegen Spanje,
een sterke tegenstander die
later wereldkampioen werd. In
de kwartfinale verloren we met
13-12 van Hongarije. Dat was een
reuzedomper. In Portugal speelden
we de finale tegen Rusland, nu
verloren we van Rusland in de
wedstrijd om de vijfde plaats.'

Sportvrouw

'Twee jaar geleden was ik op
vakantie naar familie in Polen. Daar
is tegenwoordig weinig ruimte voor,
dus dat was wel belangrijk voor me.
Mijn broer heeft laatst de honneurs
tijdens het Sportgala Veenendaal
2021 waargenomen. Maar we zijn in
ons gezin niet uit op die aandacht,
we laten het liever in het water zien.

Natuurlijk krijg ik ook reacties van
bekenden die het leuk vinden dat ik
was genomineerd. De erkenning is
leuk, voor mij persoonlijk, maar ook
voor het waterpolo. Het is leuk dat
er weer iets van het Sportgala kon
worden gemaakt. En dat ik nu voor
de tweede keer de titel Sportvrouw
van het jaar krijg is superleuk.'

2022

'Ik wil persoonlijk groeien en me
ontwikkelen, ik wil me in Zeist
laten zien. Met Polar Bears gaan we
weer voor de landstitel, dat is met
de club op dit moment het hoogst
haalbare. Internationale wedstrijden
met Polar Bears zijn peperduur,
daar is geen geld voor, hoewel we
dat wel graag zouden willen. En ik
wil mijn bachelor afronden en dan
aan de slag met een masterstudie.
Ik studeer psychologie aan de
Universiteit Utrecht. Een studie
moet je wel doen. Wij moeten
ook aan onze toekomst denken,
waterpoloërs verdienen geen
voetbalsalarissen. Als er een
aanbod uit het buitenland komt?
Als het goed voelt is zo’n kans het
overwegen waard.'
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COMMUNICATIETECHNIEK
BEVEILIGINGSTECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK

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

www.ipgroep.nl

MONTEUR
KLIMAAT
TECHNIEK?

SPORT KORT

ALI MOGHADASSIAN VERLENGT
CONTRACT BIJ VV UTRECHT

KOM WERKEN BIJ
DE PIONIER!
BLR-Bimon | Klimaatoplossingen

Technische en uitdagende werkomgeving
Een leuk stel collega’s!

Dion`s Timmerwerk

iets voor jou?

werkenbijdepioniers.nl

Voor al uw timmerwerkzaamheden.
Dion`s Timmerwerk is een Timmerbedrijf gevestigd in Zeist.
U kunt bij ons terecht voor al uw bouwprojecten.

Aardvletterweg 3A

blr-bimonwerkt.nl

3417 XL Montfoort

+31 (0)348 47 22 47

De la Reylaan 12, 3707TL Zeist | 06 179 386 91
dionstimmerwerk@gmail.com | www.dionstimmerwerk.nl

Uw huis verkopen? Wij staan voor u klaar!

Het oudste
Hollandse merk
met no nonsense
stadsfietsen die
tegen een stootje
kunnen!

Dit is DOMVAST:

Prijzen
vanaf

€ 469,-

• Jaarlijks 450 transacties;
• Elk jaar forse groei in
aan- en verkoop;
• Zeer korte doorlooptijd
• Aangesloten bij vbo en nrvt;
• Veel ervaring met: verkoop,
verhuur, beheer, beleggingen

NIEUWEGEIN - In de afgelopen maanden hebben de honkbal
hoofdklasse-verenigingen en de in Nieuwegein zetelende KNBSB
een start gemaakt met een meerjarig ontwikkelingstraject voor de
honkbal hoofdklasse 2022+. Dit moet leiden tot een verbetering en
professionalisering van de gehele competitie en de deelnemende
verenigingen, met als positief gevolg meer attractieve wedstrijden
op hoog niveau en een impuls voor de sport.
De Reguliere Competitie bestaat in 2022 uit negen weekenden,
waarin alle deelnemers elkaar in één triple van drie wedstrijden
gaan tegenkomen.
Elk team speelt in deze ronde 24 wedstrijden en nadat iedereen
elkaar is tegengekomen wordt er op basis van de stand een

Eindsignaal

Wilt u weten wat uw huis waard is? Bent u benieuwd
wat uw beste verkoopmoment is? Schakel ons dan
in voor een GRATIS waardebepaling van uw huis!

Ton van den IJssel.nl

Bu

Tweewielers

Laan van Nieuw-Guinea 30 | 3531 JK Utrecht

UTRECHT - VV Utrecht heeft het contract met hoofdtrainer Ali
Moghadassian met één seizoen verlengd. Seizoen 2022-2023
wordt daarmee het derde seizoen voor Moghadassian als
hoofdtrainer van Booleans / VV Utrecht dames 1. Technisch
directeur Wouter van Gelderen geeft aan zeer tevreden te zijn
over de prestaties van de staf en het team in het debuutseizoen
in de eredivisie. Na de eerste seizoenshelft staat Booleans / VV
Utrecht op de 6e plek. De doelstelling van een plek bij de eerste
zes teams is daarmee haalbaar.
Moghadassian: ‘De wisselwerking tussen de staf en het team
is prima. Dit maakt dat ik mijn werk als trainer kan uitvoeren.
Daarnaast werken we hard en hebben we plezier met elkaar,
dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor de goede prestaties’.
‘Moghadassian kan met zijn ervaring en kwaliteiten het team
en de club verder brengen naar een stabiele subtopper in de
eredivisie’ zegt van Gelderen. Ook Moghadassian kijkt uit naar
volgend seizoen: ‘Er is een mooie basis gelegd maar er zit nog
veel rek in deze club. Naast mijn werk als hoofdtrainer wil
ik VV Utrecht helpen doorgroeien naar het hoogste niveau’.
Moghadassian is sinds vorig seizoen trainer van het eerste
damesteam. In het seizoen 2021-2022 maakte Booleans / VV
Utrecht haar debuut in de eredivisie.

NIEUWE OPZET HONKBAL
HOOFDKLASSE

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

verkoop

verhuur bedrijfsmatig beleggen

DOMVAST
makelaars met passie

splitsing gemaakt. In de Vervolgcompetitie worden de Bovenste-4
en de Onderste-5 van elkaar gescheiden om zo meer competitieve
en attractieve wedstrijden te spelen.

Spanning

Vele opleidingen binnen onze bedrijfsschool

Ton van den IJssel
Tweewielers

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

030 223 02 31
INFO@DOMVAST.NL
WWW.DOMVAST.NL

Om ervoor te zorgen dat er zo lang mogelijk spanning blijft
bestaan in de competitie en zoveel mogelijk teams tot diep in de
competitie zicht houden op deelname aan de Play-offs is voor
het eerst in de geschiedenis van de hoofdklasse een Wildcard
ronde aan de competitie toegevoegd. Deze ronde is dé weg naar
de Play-offs. In deze ronde staan in de Wildcard Top de nummers
één en twee van de Bovenste-4 tegenover elkaar in een best-of-3
en nemen de nummers drie en vier het in de Wildcard Bottom op
tegen de nummers één en twee van de Onderste-5.
De Wildcard-winnaars plaatsen zich voor de Play-offs, waarin
over twee weekenden in een best-of-5 wordt gestreden om
deelname aan de Holland Series. Tijdens de Holland Series wordt
in een best-of-7 de nieuwe kampioen van Nederland gekroond.
Ook onderin blijven de wedstrijden interessant en spannend. De
drie overgebleven teams uit de Onderste-5 nemen het namelijk
in een pilot-competitiedeel op tegen de drie beste teams uit de
1e klasse. Hoewel er geen directe promotie of degradatie op het
spel staat, biedt dit de teams uit de 1e klasse het perspectief om
zich sportief te meten met de hoofdklassers. De 1e klasse is vanaf
2022 net als de hoofdklasse een gesloten klasse.

VAN DE ZANDSCHULP EN
SCHINKEL GELAUWERD

VEENENDAAL - Botic van de Zandschulp en Laura Schinkel zijn in
Veenendaal gekozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Bij
de talenten gingen de prijzen naar Fenna Achterberg en Mika van
de Pavert. Cora Vermeer werd benoemd tot Sportlid van Verdienste
en ontving de Jan van de Pol Bokaal.
NOS Studio Sport-presentator Gert van ‘t Hof presenteerde het
Sportgala, dat via een livestream werd uitgezonden. Botic van de
Zandschulp acteert, op het moment dat deze krant wordt gedrukt,
in Australië en was om die reden niet aanwezig bij de uitreiking. Ook
de andere genomineerden, wielrenner Lennard Hofstede en triatleet
Jorik van Egdom, waren om uiteenlopende redenen niet aanwezig.
Via vooraf opgenomen video’s kwamen zij toch aan het woord.
De genomineerde vrouwen waren wel aanwezig: waterpoloster
Laura Schinkel, atlete Annelies van Dijk en danseres Britt
Diepeveen. Laura Schinkel, net terug van een wedstrijd met haar
club Polar Bears werd voor de tweede achtereenvolgende keer
gekozen tot Sportvrouw van het jaar. Haar eerste reactie: ‘Dit is
superleuk. Dat je de erkenning krijgt, zowel voor mij persoonlijk als
ook voor waterpolo als sport, is mooi.’
Fenna Achterberg won de prijs bij de talentvolle meisjes. De atlete
had zich gekwalificeerd voor het NK atletiek, hetgeen hoger werd

En toen was er die foto op de
website Nieuws030 van café
De Wittevrouwenpoort, ruim
veertig jaar geleden. Om je rot te
schrikken, zoveel mensen opeen.
Niks anderhalve meter afstand, ze
stonden en zaten boven op elkaar,
zonder mondkapjes. Midden
in Utrecht! Waren we soms gèk
geworden? Leefden we echt zo
zorgeloos, onbezonnen – zagen we
dan geen enkel gevaar?’
Dat krijg je er van als een mens iets
te lang in een uitzonderingstoestand
leeft. Dat weegt door in het hoofd,
zogezegd. Al bijna twee jaar leven we
volgens de adviezen, ventileren we
vijf keer daags onze handen, wassen
de mondkapjes stuk, werken we als

het kan, zijn ziek als het moet en
mogen we alleen naar Antwerpen
mits in bezit van een zachte G… Er
komt een moment dat je zelfs naar
een leuke foto uit vervlogen tijden
kijkt en denkt: dit klopt niet.
Ton van den Berg (van Nieuws030)
verhaalt bij die foto over Bu Cats,
stamkroeg voor veel Utrechtse
sporters. Niet vermeld werden de
basketballers van Déjà Bu (of Reeds
Beschonken), ooit begonnen als
DD’69 (van Dikke Dries) en dus later
van barkruk gewisseld. In de geinclub
rond Fred de Nijs en Bas de Haas - die
in 1967 met SVE nog landskampioen
waren geworden - deed ook Ron van
Bavel mee. Als honkballer bij UVV was
hij verantwoordelijk voor een van de

gewaardeerd dan de prestaties van waterpoloster Silvanne Slot.
Bij de jongens werd Mika van de Pavert het talent van het jaar.
De jonge karter werd bij het NK tweede en op het WK twaalfde.
Zwemmer Lasse Schrieken en triatleet Julian Ariesen waren de
andere genomineerden.
De Jan van de Pol Bokaal voor het Sportlid van Verdienste
ging naar Cora Vermeer. Zij is vrijwilligerscoördinator bij de
Prins Petfoods Triathlon Veenendaal. Vermeer ontving de
vrijwilligersprijs, de Jan van de Pol Bokaal, omdat ze onder meer
de coördinatie doet van de 250 vrijwilligers bij de Veenendaalse
triatlon. ‘Cora Vermeer is de drijvende kracht achter heel veel
vrijwilligerswerk en daarom vindt de jury dat zij de Jan van de Pol
Bokaal verdient’, aldus juryvoorzitter Koen van Manen.

TRAINERSCARROUSEL IN HET
VOETBAL DRAAIT VOLOP
UTRECHT - Voetbalclub Geinoord
heeft de contracten met het
trainersduo verlengd. Dat
betekent dat zowel Gerrit Plomp
als Ramon Bongers ook na dit
seizoen nog een jaar in dienst
blijven bij de Nieuwegeinse club.
Ze krijgen mogelijk te maken met
de nieuwe fusieclub die op stapel
staat tussen SV Geinoord en VSV
Vreeswijk. De onderhandelingen
hierover kwamen onlangs in een
stroomversnelling gekomen na
gemeentelijke toewijzing van een extra kunstgrasveld.
Ander trainersnieuws uit de afdeling van Geinoord: Raymond
van der Kort wordt de opvolger van Marten Boverhof die naar
GJS vertrekt. Voormalig Geinoord-trainer Michael van den Berg
wordt de nieuwe coach van FC Breukelen en volgt daar Frans
Schuitemaker op. Behalve Geinoord was Van den Berg ook trainer
van JSV.
JSV Nieuwegein heeft voor de rest van dit seizoen Bjorn van
Muylwijk als trainer aangesteld. Hij was de assistent van de
tussentijds vertrokken Hans van Elden en Bjorn zal mogelijk
in dezelfde functie terugkeren bij de tweedeklasser als voor
de nieuwe competitie een hoofdtrainer is aangetrokken. Frans
Adelaar, bezig aan zijn vierde seizoen bij Stedoco, zal deze club aan
het eind van de lopende competitie verlaten. Welke club Adelaar
komend seizoen onder zijn hoede krijgt, is nog niet bekend.
Ton Delfgou, voormalig coach van o.a. De Meern, SVF, PVCV en
Lekvogels, gaat komend seizoen de club uit Vianen trainen.
Laatstgenoemde club hoopt een herstart in de vierde klasse
te maken na een pauze van een jaar omdat te weinig spelers
beschikbaar waren voor de selectie. ‘Het ziet er nu weer gunstig
uit’, aldus de in Vianen woonachtige Delfgou.
Recentelijk werd tenslotte nog bekend gemaakt dat Raymond
Graanoogst zijn contract met DESTO met twee seizoenen heeft
verlengd.
Gert Kruys treedt in dienst van Montfoort SV ’19, eerder was
hij in dienst van de fusieclub DHSC en hij was coach van
IJsselmeervogels. Hij volgt in Montfoort trainer Theo de Boon op
die terugkeert naar Hardinxveld. De huidige trainer van Vreeswijk
treedt komend seizoen in dienst van Zwaluwen/Utrecht. Hij is daar
de opvolger van Hans Cozijn.

meest memorabele momenten uit
de Utrechtse sportgeschiedenis. Kan
zó in het Utrechts Sportmuseum, zou
dat bestaan. Tijdens een wedstrijd
van een reserveteam stal Van Bavel
het tweede honk. Niks bijzonders,
honkballers doen het vaker. Alleen…
hij kwam van het derde.
Een minder geniaal moment
beleefde hij als basketbalcoach van
een jeugdteam van UVV Daggers. Bij
de prijsuitreiking van een toernooi
in België werd hij uitgeroepen tot
slechtste coach. Hij was twee dagen
bu geweest.
Zo’n veertig jaar geleden kwamen
de Amerikaanse honkballers van UVV
graag bij Bu Cats over de vloer. Zoals

ze het hele Nederlandse kroegleven
heel bijzonder vonden (en soms
iets té bijzonder). Later, op bezoek
in Marlborough, Massachusetts,
toonde Billy McGreevy zijn bar.
Met trots. Gekocht na zijn jaren als
binnenvelder bij UVV, maar zeker niet
van het geld dat hij bij Ola verdiende,
want dat was niet veel. Hoe dan ook,
die bar was bruin. Er klonk Hazes. ‘Ik
wil hier,’ zei McGreevy, ‘een sfeer als
bij Bu Cats.’
Hoe zorgeloos, die foto. Iedereen
had heel veel haar, kapsalons waren
overbodig en ‘vooruitkijken naar de
toekomst’ deden we niet. Het was
goed zoals het was.
Pim van Esschoten.

