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Puts met snelste tijd naar WK langebaan

UTRECHT - Op zijn favoriete onderdeel 50 meter vrij zwom voormalig wereldkampioen Jesse Puts op 10 april tijdens de Eindhoven Qualification Meet (EQM) zijn beste tijd van het jaar tot nu toe. Dat was
nodig omdat de verschillen gering waren. Slechts 0,09 seconden scheidde de top drie. Puts zegevierde op het sprintnummer in een tijd van 22,12 voor Thom de Boer (22,17) en Kenzo Simons (22,21).
De zwemmer uit Utrecht is zowel op de kortebaan als de langebaan houder van het Nederlands record op de 50 meter vrije slag. Op de kortebaan heeft hij ook de nationale toptijd op de 100 meter vrij
in zijn bezit. Puts is opgenomen in de nationale ploeg die deze zomer de Nederlandse vlag zal verdedigen op de WK langebaan in Boedapest en later het EK in Rome. Voor het WK langebaan, van 18
juni tot en met 3 juli in de Hongaarse hoofdstad, en het WK parazwemmen in Madeira, van 12 tot en met 18 juni, was de EQM de laatste kwalificatiemogelijkheid voor de Nederlandse zwemmers. De WK
langebaan zouden dit jaar aanvankelijk plaatsvinden in het Japanse Fukuoka, maar werden vanwege het corona gecanceld. Boedapest meldde zich vervolgens als alternatieve locatie. De WK omvatten
naast de strijd om de titels in het langebaanzwemmen ook open water, synchroonzwemmen, schoonspringen en waterpolo. De Nederlandse zwemtop moet sinds kort het stellen zonder de olympisch
kampioenen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Zij laten een gapend gat achter dat in de medaillespiegel gevoeld zal worden. Bondscoach Mark Faber raakte in Eindhoven niet in paniek.
‘Maar er is wel werk aan de winkel. We zijn ons goed bewust wat we moeten doen, dus daar gaan we mee aan de slag.’

NLroei hoofdredacteur
Femke Bol is klaar voor
Anne de Lange analyseert de buitenbaan

‘Graag een kunstgrasveld
en handhaving’

Utrechtse advocaat
adviseert ‘let op het spel!’

Copier ontwikkelt zich
verder bij Heerenveen

Hoe technisch directeur Hessel
Evertse werd getransformeerd van
goudhaantje naar aangeschoten
wild.

De 22-jarige Amersfoortse atlete
heeft met twee zilveren medailles
op de WK indoor haar visitekaartje
afgegeven.

De voorzitter van vv Schalkwijk
heeft voor zijn club tenminste één
wens op korte en een op langere
termijn.

Axel Beijersbergen van Henegouwen
illustreert dat toeschouwers ook een
rol hebben in hun eigen veiligheid
naast het veld.

De Utrechtse ijshockeyer Wessel
Copier wint met zijn club UNIS
Flyers de titel van de internationale
BeNe Liga.
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*www.audiozaal.com Nachtegaalstraat 72, bij de Maliebaan

AudioZaal
Dé HiFi zaak van Utrecht

Unieke en hoogwaardige
luidsprekers en platenspelers
voor een betaalbare prijs.

ADVIES & INSTALLATIE
VAN DUURZAME ENERGIE
OP MAAT BIJ U THUIS

Focal Aria

K2

Limited
Edition
WWW.NRGK.NL

|

INFO@NRGK.NL

|

06 50 20 12 74

Volautomaat €399,Platenspeler
Een originele volautomatische platenspeler uit het
Duitse Zwarte Woud is nu
leverbaar!
Schwarzwälder Kirschwasser

Hoogwerkerverhuurmontfoort
Voor bedrijf en particulier
Autohoogwerkers, aanhanghoogwerkers,
schaarhoogwerkers en spinhoogwerker.

Vakkundig
Veelzijdig

T: (+31) 6 27 26 51 07
E: info@hoogwerkerverhuurmontfoort.nl
W: www.hoogwerkerverhuurmontfoort.nl

Ook verhuu
r
met bedien
ing

!

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

Café
De Don
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Met afstand het
gezelligste
(en het enige) cafe
in De Meern
Meerndijk 18 De Meern
Telefoon: 030-6661251
www.cafededon.nl

RIJSCHOOL TAKTIEK

Daijiro
Tak

Van Arkel/Buffoon
Broeken
Kleur of denim

Trompstraat 19,
3454 XJ De Meern,
T 06 - 55 36 62 09

Lengte 30-32-34-36-38
Basic-jeans

Wil je kennismaken met Daijiro Tak en
meemaken hoe leuk en leerzaam een rijles
kan zijn? Meld je dan aan voor een GRATIS
en vrijblijvende proefles. Aanmelden kan via
de mail (info@rijschooltaktiek.nl) of door te
bellen/sms’en/whatsappen naar
06 - 55366209.
Kijk voor informatie over pakketten op:
www.rijschooltaktiek.nl

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

JCB keukenmontage

JCB montagebedrijf
Amerikalaan 81
3404 WX IJsselstein
Telefoon: 030-6875825
Mobiel: 0651898109
www.jcbkeukenmontage.nl

Veenendaal Di. t/m Zat.
06 – 23 82 22 74

Maarssen Tel. 0346 552403
niekdekruijf@ziggo.nl

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

Dakaanleg, dakonderhoud,
dakrenovatie, dakisolatie en
shingle daken
SPECIALIST IN:
ECB Kunststof, Lood &
Zinkwerken, shingles en
leiendakbedekking
0634259646 | www.broekdak.nl

Producent van de Beaumont
luchtbuksen.
Importeur en verdeler van o.a.
Daystate Airguns.
Ook voor Airsoft, outdoor etc.
Joppie’s Dump – Hilversum,
035-624 0143
Herenstraat 43-B, 1211CA,
info@airguns.nl

Elektro - Beveiliging - Communicatie

info@mict-techniek.nl

Overheerlijke asperges,
kersen, aardbeien en overig
seizoensfruit!

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

Het eerste waterpoloteam van UZSC (mannen) probeert hoge ogen te gooien in het KNZB-bekertoernooi nadat het in de reguliere competitie een enigszins teleurstellende zevende plaats behaalde.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Waterpoloërs nemen eerste horde in bekertoernooi

Zes weken volle bak voor UZSC
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Nadat de
waterpolomannen van UZSC de
reguliere competitie afsloten met
een zevende plaats, volgen er nu
weken waarin de ploeg zich volop
kan revancheren.

www.airguns.nl

IKEA & KVIK in de regio Utrecht

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
IKEA en KVIK
keukens.

2 stuks 45 euro

NieK de Kruijf
Timmer- en
Onderhoudsbedrijf

EVERARD MEYSTERWEG 46
AMERSFOORT
INFO@CAFETARIADESMOND.NL
0334659001

In het weekend van 8-10 april
deed de eerste kans zich voor met
de kwartfinale van het nationale
bekertoernooi. Het Utrechtse
UZSC nam het, in een dubbele
confrontatie, op tegen Polar Bears
uit Ede. Zaterdag was het eerste
duel in De Peppel in Ede waarna
zondagavond de return volgde in
Zwembad Krommerijn in Utrecht.
Het werd een spannende
ontmoeting. Zaterdag kwamen
de ploegen in Ede niet verder
dan 11-11. Na de eerste periode
stond het 2-7 in het voordeel van
de Utrechters. Daarna trok de
thuisploeg de boel recht. Een dag
later waren beide teams wederom
aan elkaar gewaagd. Lang leek
een puntendeling opnieuw het
hoogst haalbare, maar in UZSC
trok de winst op het allerlaatste
moment naar binnen. In dezelfde
kwartfinales bleef regiogenoot
ZPC Amersfoort overigens steken.
Op zaterdag werd het 14-9 tegen
De Zaan en een dag later kregen
de Amersfoorters met 10-17 klop.
De finales in Den Haag komen
nu een stuk dichterbij voor de
waterpolomannen. De halve
finales worden tussen 29 april
en 1 mei gespeeld waarin UZSC
zal uitkomen tegen Het Ravijn.
Zondag 8 mei zijn de finales. ‘De
beker kent een andere opzet dan
in voorgaande jaren aangezien het
toernooi meestal plaats vindt rond
de kerstperiode en oud/nieuw’,

geeft UZSC-coach Mike van den
Brink aan. Hij weet dat het er nu
op aankomt voor zijn ploeg. ‘Het is
een periode van zes weken pieken
met eerst de bekerwedstrijden en
daarna de play-offs van de gewone
competitie. Een haast onmogelijke
periode waarbij het lijntje
flinterdun is. Loop je bijvoorbeeld
tegen een blessure aan dan weet
je dat je van alles mist.’

Competitie

UZSC zal het de eerste periode
moeten stellen zonder
sterkhouder Luuk Gielen die begin
mei pas uit de USA terugkomt
naar Nederland. ‘Op dit moment
voelt het allemaal goed. De focus
is nu alleen op het bekertoernooi.
Het heeft geen zin om al vooruit
te kijken naar het vervolg van
de competitie aangezien die
pas wordt hervat wanneer het
bekertoernooi klaar is’, zei Van
den Brink in aanloop naar de
bekerwedstrijden tegen Polar
Bears.

'Een jong team zorgt voor
ups en downs, maar ook
voor veel leermomenten'
In het vervolg van de competitie
treft UZSC het als nummer twee
geëindigde Het Ravijn. De ploeg
waartegen UZSC in de competitie
twee keer gelijk speelde.
Mogelijkheden zijn er dus wel
degelijk voor UZSC. Mike van den
Brink sprak voor het seizoen al uit
dat zijn doel is om het beste uit
zijn spelers te willen halen en dat
hij eigen jeugd een kans geeft. ‘Dat
je een jong team hebt, dat zorgt
voor ups en downs maar ook voor
veel leermomenten. Het seizoen
begint eigenlijk nu pas. Je kunt

wel eerste worden na de reguliere
competitie maar wanneer je
er daarna uitvliegt, dan heb je
er niets aan. Het is zaak om er
nu te staan wanneer het moet
gebeuren.’
De coach legt de lat bij iedere
training hoog en stopt er graag
een wedstrijdelement in. ‘Door
middel van het nabootsen van
wedstrijden waarbij de ploeg
beloond wordt die wint en de
verliezer, in een trainingspartij,
bijvoorbeeld zes banen vlinderslag
moet doen. Het moet gewoon
allemaal top zijn zodat we er staan
wanneer het moet. Het kan zijn
dat je als speler in een wedstrijd
moe wordt, maar we mogen niet
verslappen. Tegenstanders die
met veel druk spelen, daar moeten
we ons tegen wapenen. Die
moeten we op een andere manier
aanpakken dan een tegenstander
die dat niet doet.’
Op de vraag wanneer Van den
Brink, die zelf jarenlang speler was
van het eerste team van UZSC,
tevreden is na het seizoen, hoeft
hij niet lang na te denken. ‘Ik heb
nooit onder stoelen op banken
gestoken dat ik voor de prijzen
wil gaan bij UZSC. Daar ben ik
sportman voor, ik wil kampioen
worden. Dat moet je ook willen
en daar moet je ook vanuit gaan.
Doe je dat niet, dan wordt het
wel heel lastig.’ Van den Brink wil
dan ook van het eigen systeem
uitgaan. ‘Dat moet tegen iedere
tegenstander bestendig zijn en
anders moet er altijd een Plan B
zijn. Het wordt een pittige periode,
ook mentaal. Daarom is het is het
goed om het zo klein mogelijk
voor jezelf te houden en niet te
filosoferen over hoe het kan zijn.
Nu moet het gebeuren.

Vrouwen

Ook de vrouwen van UZSC wisten
een ronde verder te komen in het
bekertoernooi door (op doelsaldo)
te winnen van Widex Donk. De
competitie zit er echter al op voor
het team. De halve finale van de
play-offs, nadat UZSC als derde
was geëindigd in de reguliere
competitie, was het eindstation.
‘Dat was wel teleurstellend
aangezien je toch altijd voor de
titel gaat. Dat had de kers op de
taart moeten worden dit seizoen’,
geef Danique Lauritsen aan. De
25-jarige aanvoerder, die al ruim
tien jaar bij UZSC speelt nadat zij
in haar woonplaats Gorinchem
ooit begon met waterpolo,
geeft aan dat het af en toe te
wisselvallig was. ‘We hebben een
goed en ambitieus team maar
ook een jong team dat af en toe
wat ervaring mist. We hebben
er met zijn allen keihard voor
gevochten en wanneer je dan die
schaal niet wint, dan ben je toch
teleurgesteld. De titel is altijd het
doel’, geeft ze aan.

'Ik ben wel iemand die
er altijd voor honderd
procent voor wil gaan'
Lauritsen vertrekt binnenkort
richting Hawaï om een bruiloft
bij te wonen en kan niet bij de
halve finale zijn. ‘Ik train zoveel
mogelijk mee en wanneer de
nood aan de man is dan ben ik er.
Maar de volgende bekerrondes
ben ik er niet bij. Dat heb ik
uiteraard bijtijds aangegeven.’ ‘In
het bekertoernooi mogen geen
speelsters uit het tweede en derde
team meedoen wanneer zij voor
dat team al bekerwedstrijden

hebben gespeeld. Vrouwen 2 en 3
van UZSC spelen tegen elkaar de
bekerfinale maar het blijft jammer
dat er niemand van hen dus bij
ons kan meedoen wanneer het
nodig mocht zijn. Andere ploegen
hebben daar uiteraard ook mee te
maken dus het is afwachten hoe
het gaat.’
Ook voor komend seizoen is dat
het geval wat betreft Danique
Lauritsen wanneer de vraag
langskomt of ze door zal gaan.
‘Daar hebben we de zomerperiode
voor’, lacht ze. ‘Ik werk momenteel
bij een adviesbureau voor 32 uur
in de week en ben wel iemand die
er altijd honderd procent voor wil
gaan. De komende tijd maar even
kijken en nadenken hoe dat in te
vullen valt. Eerst maar eens die
bekerwedstrijden spelen’, kijkt ze
vooruit.
Wanneer haar wordt gevraagd
naar mooie momenten met
UZSC dan is het enthousiasme in
haar stem direct merkbaar. ‘Wij
hebben hele bijzondere Europese
wedstrijden gespeeld zoals bij
Olympiakos in Griekenland. Dat
was wel heel vet. Wij speelden
daar in een soort fabriekshal
nadat daar eerder al een
voetbalwedstrijd was gespeeld.
De fanatieke aanhang en toch
ook de sigarettenlucht zorgden
voor een bijzondere entourage.’
Ook de wedstrijden van ruim
twee jaar terug waar UZSC de Top
8 bereikte van de Europa Cup,
waren bijzonder. ‘Uiteindelijk
was dat misschien wel de
grootste teleurstelling in mijn
waterpolo carrière omdat het
toernooi vanwege de maatregelen
niet werd uitgespeeld. Ja, die
Europese wedstrijden blijven heel
bijzonder.’
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Ook binnen roeiwereld sprake van ‘onveilige topsportcultuur’

U-Track en AV Phoenix zetten medaillewinnaars in het zonnetje

Van goudhaantje naar aangeschoten wild

‘Als atleet moet je ook over geld
beschikken om richting de top te gaan’

De in Utrecht woonachtige Sjoerd Hamburger had
in 2004 als beginnend skiffeur een droomdebuut.
Bij zijn allereerste wedstrijd over twee kilometer
versloeg hij Dirk Lippits. Die routinier zou datzelfde
jaar als solist voor Nederland naar de Olympische
Spelen gaan. Als kersvers bondsbestuurder –
november ’21 aangetreden – is van een gedroomd
debuut geen sprake. Eerder lijkt Hamburger in een
nachtmerrie te zijn beland. Want de roeisport staat
sinds vrijdagavond 8 april in het bedenkelijke rijtje
van turnen, triatlon en hockey. Oftewel topsporten
waarbij sprake zou zijn van ongewenst gedrag.
Maar er is toch een parallel met zijn skiffdebuut.
Hamburger trekt zich nog steeds niets aan van
gevestigde reputaties.

ANALYSE
Door Anne de Lange
UTRECHT - Op 8 april schorste
topsportcommissaris Hamburger
niemand minder dan Technisch
Directeur Hessel Evertse. Hij was
hét goudhaantje binnen de club van
olympische sportdirecteuren.
Want wat waren de roeiers in
Tokio succesvol. Maar er zat
kennelijk ook een inktzwarte
keerzijde aan de recordoogst
van vijf behaalde medailles. Er
waren klachten van roeiers over
de sociale omgangsvormen
binnen de toenmalige vloot waar
bondssponsor Aegon trots haar
naam aan gaf. Hamburger kwam
het via een evaluatie ter ore en hij
gelastte direct een onderzoek naar
het topsportklimaat. De voormalige
voorzitter van NL Sporter nam
daarvoor het onderzoeksbureau
in de arm dat ook de triatlonbond
had doorgelicht, de firma Fijbes.
Uit het onderzoek blijkt: er zou zijn
geïntimideerd en gekwetst. Die
conclusie trok Fijbes uit gesprekken
met acht roeiers (mannen en/of
vrouwen), zo meldt Trouw.
‘Uit het rapport blijkt dat er een
topsportcultuur is ontstaan waarin
kwetsing en intimidatie te veel
ruimte kregen. Dit kon bovendien
onvoldoende bespreekbaar
worden gemaakt’, schrijft de bond.
Hamburger, die aan de Utrechtse
roeivereniging Orca verbonden is,
zwijgt dit weekeinde inhoudelijk. Hij
zou aan privacyregels zijn gebonden.
Evertse noch de acht roeiers hebben
toestemming gegeven om zaken
nader toe te lichten, zo gaf de bond
gisteravond aan. De geschorste TD
zit waarschijnlijk thuis, hij leest zijn
appjes, maar reageert er niet op.

‘Lekken is vertrekken’
En dat is niet echt iets voor

Evertse. Hij is doorgaans goed
bereikbaar, staat vierkant voor
zijn TeamNLroeien, geeft meestal
overal (een lang) antwoord op,
laat zijn irritatie ook blijken als
er in zijn beleving te nadrukkelijk
wordt doorgevraagd, of zijn (soms)
onnavolgbare redeneringen worden
bekritiseerd. Maar hij laat ook
zien een antenne te hebben voor
sociale omgangsvormen. NLroei
confronteerde hem eind vorig jaar
met een intimiderende uitspraak die
hij volgens redactionele bronnen
van NLroei ten overstaan van een
aantal topsporters had gedaan:
‘lekken is vertrekken’.
Evertse reageerde daarop
openhartig. ‘Het klopt dat ik dit in
november 2018 gezegd heb. Dat
was in het kader van de evaluatie,
analyse en strategisch plan richting
Linz en Tokio wat we op basis van
‘kansen en uitdagingen’ van zowel
het individu – atleten en ook staf -,
als van de nummers bij de heren met
elkaar gemaakt hadden. Het bevatte
zowel persoonlijke informatie (waar
kunnen we elkaar beter maken?)
als bedrijfsinformatie. Met de snel
ontwikkelende waarden en normen
op het vlak van integriteit kun je
je nu afvragen of dat wel oké was
hoe ik dat zei. Ik heb daar toen van
de ruim 40 atleten en hun coaches
geen feedback op gehad. Ik zal daar
scherper in moeten zijn en we gaan
er afspraken over maken,’ mailde de
technisch directeur daarover.
De context waarin kwetsing
en intimidatie volgens de
Fijbesrapportage zou hebben
plaatsgevonden is echter vooralsnog
onbekend. De equipe is er begin
april zonder nadere toelichting
over geïnformeerd. Voor een aantal
stafleden komt deze onheilstijding
als de bekende donderslag op
een wolkeloze lentedag. Ook zij
weten niet meer dan er in het
persbericht staat. Het lijkt er volgens

minder door blessures die ik had
maar ik ben er altijd in blijven
geloven. Dat ik onlangs toch aan
de start mocht verschijnen bij
de wereldkampioenschappen in
Belgrado, dat maakte me blij.’ De
moeder van Seedo, tevens aanwezig
in de zaal, zette de oud trainer van
haar dochter die zo veel betekend
heeft in de beginjaren van diens
carrière nog even in het zonnetje:
‘Juul stimuleert iedereen om te gaan
sporten en hij is er ook voor het
gezin. Hij haalde N’ketia altijd op, als
alleenstaande moeder heb ik daar
heel veel aan gehad en nog steeds.’

Talenten
Skiffeur Sjoerd Hamburger, op de foto vlak na zijn debuut, nam in november 2021 plaats in het bestuur van de nationale
roeibond KNRB. Hij woont in Utrecht en is sinds zijn studententijd verbonden aan roeivereniging Orca.
Foto: Sybrand Treffers
hen op dat Evertse vooral in zijn
schoenen krijgt geschoven dat de
klachteninfrastructuur haperde.
‘Helaas blijkt dat er ook eerder
signalen door atleten zijn afgegeven.
Binnen de topsportcultuur is er
onvoldoende gelegenheid geweest
om eerdere signalen op de juiste
tafel terecht te laten komen,
waardoor er onvoldoende opvolging
is gegeven,’ schreef de KNRB
daarover.

Kop van Jut

eerder een journalistiek onderzoek
naar misstanden binnen de
roeiwereld. Hieruit kwamen geen
wantoestanden boven water die
direct kunnen worden gerelateerd
aan de olympische armada of
andere ploegen die voor Tokio in
de race waren. Natuurlijk bereiken
niet alle klachten en misstanden de
NLroeiredactie. Uiteraard borrelen
er geruchten en/of roddels over de
topsportafdeling naar boven, maar
die publiceert NLroei niet.

De staf – bestaande uit coaches,
(para)medici, fysiologen et cetera
– lijkt naast Evertse de kop van
Jut. Althans, zo voelt het bij een
aantal. ‘Er zijn al maatregelen
aangekondigd, zonder dat wij
zijn gehoord, worden wij ook
nog betrokken?’ En ‘zolang niet
duidelijk is wat er nou precies mis
is gegaan, is elk staflid min of meer
verdacht’, klonk het uit de hoek van
het begeleidende team. Men krijgt
uiteraard wist-jij-ervan?-vragen.
Het is onvermijdelijk dat er rond de
Amsterdamse Bosbaan driftig wordt
gespeculeerd. Begrijpelijkerwijs
wordt er nu met andere ogen
gekeken naar het ontslag van
mannencoach Mark Emke, de
demotie van vrouwencoach Josy
Verdonkschot, maar ook naar de
Holland Acht, die het antivoorbeeld
lijkt te zijn van de aanname dat sport
zou verbroederen.

Geweld

Monitor

Maar Evertse opereert (of
opereerde) niet autonoom. Hij
valt onder de algemeen directeur
en de topsportcommissaris.
Chris IJsbrandy – de voorganger
van Hamburger – was ook al
tamelijk laconiek ten aanzien
van de geweldpleger. Een
antecedentenonderzoek deed
de toenmalige commissaris
indertijd niet. Na een goed gesprek
verwachtte hij geen recidive. Dat
bleek dus een misvatting.

De firma Fijbes is niet de
enige onderzoeker. De
vertrouwenspersonen van de KNRB
rapporteerden bijvoorbeeld deze
zaterdag aan de ledenvergadering
dat er afgelopen jaar dertig
meldingen zijn binnengekomen.
Dat gaat om de complete
sport, het betreft niet alleen de
topsportafdeling.
Naar aanleiding van de onthullingen
over de turnsport deed NLroei zelf

Na diepgaand onderzoek is wel
meerdere malen het functioneren
van de (inmiddels voormalige)
voorzitter van de atletencommissie
aan de orde gesteld. Die zou eerst
fysiek en later verbaal geweld
hebben gepleegd. Het heeft niet
direct iets met het olympisch
team te maken, maar toch lijkt
de houding van de roeibond in
deze kwestie symptomatisch voor
een sport waarin ruimte is voor
ongewenst gedrag. Er wordt tamelijk
vergevingsgezind omgegaan
met een geweldpleger. Want ook
een aantal roeiers en coaches
voelde zich bij hem niet veilig
toen hij inmiddels door Evertse
was benoemd tot bondscoach
voor de talenten tot 23 jaar. Een
onafhankelijk onderzoek vond de
technisch directeur vorig jaar echter
niet nodig.

Geraakt

Het slachtoffer – nota bene coach
van een latere vice-olympisch
kampioen – hoorde op een enkel
contact met Evertse na, niets van de
roeibond. Dit keer bekommert de
KNRB zich wel om slachtoffers. ‘Ten
eerste betreurt het ons enorm dat
dit binnen ons topsportprogramma
mogelijk is geweest. Dat moet voor
de getroffen atleten een zeer nare
ervaring zijn. Ik dank de atleten
daarom voor hun moed en openheid
en het delen van hun ervaringen.
De signalen hebben mij en de
andere bestuurders zeer geraakt’ zei
bondsvoorzitter Rutger Arisz.
Saillant detail: Arisz kwam als
Ajaxdirecteur zelf in opspraak
na ongewenst gedrag. Hij
was later verbolgen over de
Telegraafpublicaties. Het incident
en de publiciteit leidden mede tot
zijn vertrek bij de beursgenoteerde
voetbalclub. Nu werpt het
bestuur-Arisz Evertse voor de
(publicitaire) bus. Nader onderzoek
is aangekondigd. De schorsing van
Evertse kon kennelijk niet wachten.
‘Dit was de juiste interventie op het
juiste moment, meer kan ik er niet
over zeggen’, zei Hamburger tegen
Trouw.

Grill

Het lot van Evertse lijkt bezegeld, in
recordtijd werd hij getransformeerd
van goudhaantje naar aangeschoten
wild. Het is de vraag of er niet
alleen nader wordt gerechercheerd
naar Evertse, maar de complete
topsportafdeling tegen het licht
wordt gehouden, en daar horen
de verantwoordelijke bestuurders
ook bij. Al was het alleen al om
onschuldigen vrij te pleiten, is het
gewenst dat de roeibond meer
openheid geeft.
Anne de Lange is hoofdredacteur
van nlroei.nl

N’ketia Seedo arriveert in haar gesponsorde auto bij de persconferentie van haar club U-Track en wisselt snel even van schoeisel.
Foto’s: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Eind maart werden
bij Utrechtse atletiekvereniging
U-Track meerdere atleten in het
zonnetje gezet nadat zij tijdens de
Nederlandse kampioenschappen
Indoor Atletiek een medaille hadden
gewonnen.
Dat deed U-Track in samenwerking
met AV Phoenix tijdens een heuse
persconferentie met als stralend
middelpunt U-Track atlete N’ketia
Seedo die zowel bij de NK Senioren
als de NK Junioren de titel pakte
op de 60meter. ‘Ik train weliswaar
veel op Papendal maar ik wil graag
laten zien waar ik vandaan kom. Dat
doe ik via social media maar ook
door hier naar de baan in Utrecht
te komen wanneer dat kan’, zegt de
18-jarige Seedo.
Met de auto waar het talent mee
aan kwam rijden, de afbeelding
van haar zelf erop met de tekst
‘sprintster’ onder haar naam op het
achterraampje, trekt ze sowieso
al de aandacht. Iets waar N’ketia
Seedo best aan heeft moeten
wennen, maar aangezien de nog
jonge Utrechtse inmiddels al heel
wat jaren meedraait in de top van
Nederland zit ze er tijdens het
vragenuurtje aan de atletiekbaan
Maarschalkerweerd ontspannen
bij. Met naast haar andere jonge
talenten en atleten die bij de NK
Masters gouden, zilveren en bronzen
medailles wonnen. Uitgerekend Juul

Acton, die Seedo als jong talent al
onder zijn hoede nam, zat naast zijn
pupil. Acton kreeg net als de andere
sporters die een plek op de kruk
hadden ingenomen, bloemen voor
zijn prestatie. Hij snelde namelijk
naar het zilver op de 60 meter in de
categorie M65. ‘Er zitten hier ook
nog veel talenten voor ons’, zei hij
al wijzend naar een aantal jonge
talenten die maar wat graag in de
voetsporen willen treden van idolen
als N’ketia Seedo en de eveneens
18-jarige William Knol die bij de NK
Junioren de zilveren medaille won
op de 3.000 meter en de bronzen
medaille op de 800 meter. ‘Er zijn
veel toptalenten. Die zie ik ook op
de school waar ik ze train maar
in heel Utrecht wordt ingezet op
talentontwikkeling en dat is alleen
maar goed.’
Daar haakte William Knol op in:
‘Het is een mooi voorbeeld van hoe
wij door onze prestaties weer een
voorbeeld kunnen zijn waardoor
anderen ook gaan sporten. Super
om hen te kunnen inspireren.’

Tijdens de persconferentie was
ook ruimte voor anekdotes,
herinneringen en verhalen die door
de verenigingen heen lopen. Ook
ervaringen tijdens de coronaperiode
werden gedeeld: ‘Tijdens het
thuiswerken konden we niet binnen
trainen dus mochten we de strijd
aangaan met moeder natuur en
daar zijn we allemaal sneller van
geworden’ aldus Van Zoelen. Daarbij
noemt hij speciaal de belangrijke
rol van de trainers in Utrecht. Steve
Schouten, die namens AV Phoenix
tweede werd op de 60 meter bij de

Mannen 40: ‘Atletiek is een sport
die, ook in een tijd dat er minder
mogelijk was, goed vol te houden
was. Zeker wanneer je wist dat er
technisch nogal wat te verbeteren
viel.’ De hulp en adviezen die de
atleten daarbij kregen, waren erg
belangrijk voor ze.
N’ketia Seedo knikt bij het verhaal
van Steve Schouten waarna de
microfoon haar kant op gaat.
‘Dat mensen in je geloven, dat is
de grootste motivatie. Het ging
bij mij in de afgelopen twee jaar

De verenigingen ambiëren de
komende jaren nog veel meer
talenten bij de grote toernooien aan
de start te zien verschijnen. Joris van
Zoelen: ‘Via Talent center willen wij
talenten helpen met alles wat een
trainer niet doet. Zoals informatie
geven over educatie, voeding,
materiaalkeuze en zoals gezegd een
aantal topatleten hierheen halen om
hun verhaal te vertellen. Zij kunnen
andere atleten weer inspireren zodat
die zowel op sportief als mentaal
gebied kunnen groeien.’
Door zichtbaar te zijn binnen en
buiten de club kunnen deze weer
partners aantrekken die mogelijk
willen investeren. ‘Als atleet moet
je ook over geld beschikken om
richting de top te gaan.’ William
Knol wordt daarbij als voorbeeld
genoemd waarna de 18-jarige
atleet zijn kleding laat zien met
een aantal sponsornamen erop.
‘Hij is de goede weg ingeslagen
en weet bedrijven aan zich te
binden en talenten te inspireren.’
De Utrechtse atletiekverenigingen
zien dat heel graag ook bij andere
leden terug.

Trainers

Joris van Zoelen, die bij de Mannen
45 zowel brons won op de 60 meter
als de 200 meter: ‘Door zichtbaarder
te zijn binnen de vereniging en de
verbinding te maken tussen onze
topatleten en talenten zetten we
de sport echt neer. Het zou goed
zijn om mensen die actief zijn op
Papendal hier bij U-Track uit te
nodigen om hun verhaal te vertellen.
Dat stimuleert enorm.’

Persconferentie van U-Track en Phoenix met onder meer geheel rechts Juul Acton en links naast hem N’ketia Seedo.
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Dutchgolfclubfitter

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

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.
www.dwwdriebergen.nl

VASTGOED BEMIDDELAAR
Verhuur, verkoop en beheer van woningen
en appartementen in de regio Utrecht
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Rui Maria Freitas is voor de duvel niet bang

WEGENBOUW
WATERBOUW
GRONDWERKEN
SLOOPWERKEN

Na één proeftraining werd de jonge Rui Maria
Freitas door Rugby Club Eemland liefdevol aan
de borst gedrukt. Met de razendsnelle fullback
uit Lissabon doen de Amersfoortse rugbyers dit
seizoen een serieuze gooi naar de landstitel in
de ereklasse. Freitas (21) heeft er geloof in. ‘Er zit
goede agressie in de ploeg.’

MILIEUTECHNIEK

Dion`s Timmerwerk

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

www.antondegildetuinen.nl
info@antondegildetuinen.nl

06 - 21491919

Hoofdvestiging:
Ambachtweg 1, 3831 KA Leusden
Postbus 52, 3830 AB Leusden
Tel. (033) 49 41 538
Fax (033) 49 45 966

De kleine en razendsnelle Rui Maria Freitas (met roze cap) groeide op bij het Portugese Clube de Rugby São Miguel waarmee hij promoveerde. Aansluitend vertrok hij naar het Amersfoortse Eemland.
Foto: Filipe Monte.

Nevenvestiging:
Postbus 62, 3900 AB
Veenendaal
Tel. (0318) 51 91 21
Fax (0318) 51 79 76

Door Marcel Koch

www.vanschoonhoveninfra.nl

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag
09.00-12.30
Woensdag 09.00-12.30
Donderdag 09.00-12.30
Vrijdag
09.00-12.30
Zaterdag
09.00-17.00
Zondag
gesloten

13.30-18.00
13.30-18.00
13.30-18.00
13.30-18.00

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

AMERSFOORT - Het is
donderdagavond. Normaliter
een trainingsavond voor de
Amersfoortse ereklasser. Maar niet
vandaag, want maart roert zijn
staart. De weersvoorspellingen zijn
dermate onheilspellend - er worden
hevige sneeuwstormen verwacht
- dat de beoogde trainingssessie
op het opengelegen sportpark
Bokkeduinen uit voorzorg is afgelast.
Toch komt bij het vallen van de
avond Rui Maria Freitas in zijn
felrode bestelbus van hoofdsponsor
SkyNet behendig het smalle
parkeerterrein van de Amersfoortse
rugbyclub opgereden. Niet alleen
om de afspraak met de verslaggever
na te komen, maar ook om straks
na het gesprek linea recta de
sportschool – gelegen pal naast de
accommodatie van RC Eemland – in
te duiken om aan zijn fysieke fitheid
te werken. Had hij niet liever een

avondje vrij gehad? No way, reageert
Freitas goedgehumeurd. ‘Ik kom net
terug van een forse enkelblessure
die me twee maanden aan de kant
heeft gehouden, dus conditioneel en
fysiek heb ik een achterstand in te
halen. Zeker nu we in de beslissend
fase van de competitie zitten, wil
ik topfit zijn. Elke wedstrijd wordt
een finale. Elke wedstrijd moet ik er
staan – ja, dat eis ik van mezelf.’

Prestatiedrang

Een dag eerder had Eemlandcaptain Jorg Koch (26) aan de
telefoon al hoog opgegeven
over Freitas’ instelling en ijzeren
wedstrijdmentaliteit. ‘Rui is enorm
gefocust op het rugby. Hij doet er
alles aan om een betere rugbyer
te worden. In het verleden hebben
we geregeld jongens uit het
buitenland gehad die meer voor
de lol en gezelligheid kwamen dan
voor het sportieve gedeelte, maar
Rui is uit ander hout gesneden.
Hij heeft prestatiedrang, heeft oog

voor het teambelang en voelt zich
daadwerkelijk betrokken bij de club.’
Op de eerste training was volgens
flanker Koch al overduidelijk
zichtbaar dat Rui een meerwaarde
voor de ploeg zou kunnen worden.
Aan felheid en pit bij de Portugees
van 1.73 cm geen gebrek. ‘Daarbij
is hij snel, behendig en kan goed
tackelen. En hoewel hij klein van
stuk is, is hij voor de duvel niet bang,
echt een bikkel. Maar los daarvan
is het ook nog eens een leuke gozer
die uitstekend in de groep past. Een
teamspeler pur sang.
Heb je in het spelershuis in Baarn
met hem afgesproken? Nou, dan zou
ik maar met een lege maag gaan,
want die gasten daar kunnen heel
goed koken, vooral onze Georgiërs
sloven zich graag uit in de keuken.
Ik heb daar met wat jongens uit
ons team al geregeld een hapje
meegegeten.’
(Aanvankelijk was inderdaad de
afspraak om Freitas te ontmoeten
in het spelershuis van RC Eemland
in Baarn, waar de club haar
buitenlandse spelers waaronder
de twee Georgiërs huisvest, maar
te elfder ure werd de ontmoeting
verplaatst naar het clubhuis van
Eemland, MK).

Ervaring

Als we Freitas in het knusse clubhuis
van Eemland met de lofzang van zijn
captain confronteren, verschijnt er

een brede glimlach op zijn gezicht.
‘Ik heb het hier ook zo ontzettend
naar mijn zin. Ik ben door de club
geweldig opgevangen. Ze spreken
hier liefkozend over de Yellow Family
en dat straalt de club ook zeker uit:
Eemland voelt voor mij inmiddels
als familie. Ga maar na: de club heeft
woonruimte voor geregeld, ik werk
bij de sponsor, rijd in een auto van
de sponsor en ik ben in een team
terecht gekomen waar iedereen
elkaar het licht in de ogen gunt en
keihard werkt. Feitelijk ben ik in een
warm bad terechtgekomen.’
Wat hem evenzeer aanspreekt, is dat
de Amersfoortse club, geleid door
voorzitter Michiel Campagne (tevens
eigenaar hoofdsponsor SkyNet) ook
daadwerkelijk de vurige ambitie
heeft uitgesproken om structureel
in de top 4 van de ereklasse te
spelen. ‘Als sportman spreekt mij
dat enorm aan. Hiervoor ben ik ook
naar Eemland gekomen. Ik heb dan
ook nog geen moment spijt gehad
dat ik mijn oude, vertrouwde Club
de Rugby São Miquel, waar hij ik
vanaf mijn kinds af van speelde, heb
ingeruild voor Eemland.’
En natuurlijk, geeft Freitas
openhartig aan, heeft hij in begin
momenten van heimwee gekend en
zat hij weleens in zak en as. ‘Maar
goed, ik ben zelf de initiatiefnemer
van dit avontuur, ik wilde per se
een keer naar het buitenland.
Waarom? Omdat ik benieuwd ben
hoe ver ik kan reiken als rugbyer.

Waar ligt mijn plafond? Ik ben nog
jong en afgelopen zomer deed de
mogelijkheid zich voor om eens
buiten Portugal te spelen. Ik dacht:
nu moet ik de gok wagen.’

Poolshoogte

Freitas vertelt dat hij drie opties
had. Hij kon terecht bij een club in
Frankrijk, in Duitsland, maar koos
uiteindelijk voor het geelzwarte
shirt van RC Eemland. Maar niet
eerder dan dat hij samen met zijn
vader poolshoogte was komen
nemen in Amersfoort. Dat was
begin augustus vorig jaar. ‘Aan de
gesprekken met voorzitter Michiel
Campagne had ik een goed gevoel
overgehouden, maar ik wilde toch
wel even met mijn eigen ogen zien
in wat voor een omgeving ik terecht
zou komen. Want al met al, vond ik
het best spannend om de stap naar
het buitenland te maken, zo in mijn
eentje.’
Maar zie: eenmaal voet op sportpark
Bokkeduinen en na welgeteld één
training, én na een sightseeingtoer
met een aantal spelers door
Amersfoort viel de talentvolle
Portugees als een blok voor de
charmes van de Yellow Family. ‘Als
we nu ook nog eens de landstitel
winnen, kan mijn seizoen niet meer
stuk’, aldus Freitas.
Inmiddels is het buiten hard gaan
sneeuwen.
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FC Utrecht speelt op 2 oktober 1985 Europa Cup II-wedstrijd in Oekraïne

Hoe Ton de Kruijk heksenketel van Kiev tot zwijgen brengt
was niet geplaatst zodat er een
sterke opponent uit de loting moest
komen. Dat gebeurde ook: Dynamo
Kiev. FC Utrecht had het niet slechter
kunnen treffen.

Ton de Kruijk scoort 0-1 in Kiev uit een voorzet van Gerrit Plomp, maar het zou uiteindelijk 4-1 worden.
Foto: archief Hans van Echtelt.
Door Hans van Echtelt
UTRECHT - Het is woensdag 2
oktober 1985 en in Kiev heerst
voetbalkoorts. Er zijn ruim 100.000
toeschouwers naar het Republican
Stadium gekomen om de stedelijke
voetbaltrots Dynamo in actie te zien

tegen FC Utrecht. De heenwedstrijd
was op 18 september verrassend
door de formatie van Nol de Ruiter
gewonnen met 2-1 via treffers van
John van Loen en Gert Kruys.
Maar toen werd al duidelijk dat
Dynamo Kiev onder leiding van

coach Valeri Lobanovsky een
wonderploeg had met tal van
spelers die in de Russische selectie
waren opgenomen. Sterspeler was
Oleg Blogkin die nog eens tot beste
speler van Europa uitgeroepen zou
worden. En FC Utrecht? De ploeg
had Europees voetbal gehaald maar

Nol de Ruiter sprak voor de return
de volgende woorden. ‘Als we in
het begin een doelpuntje kunnen
meepikken, hebben we misschien
een kansje.’ De eerste voorspelling
kwam uit. Het was Ton de Kruijk die
binnen een kwartier een voorzet
van Gerrit Plomp met een machtige
kopstoot tot openingstreffer
promoveerde. De Kruijk: ‘Wat er
toen gebeurde, zal ik nooit meer
vergeten. Dat overvolle stadion, die
heksenketel verstomde op slag. En
we waren nog zo onder de indruk
geraakt bij het intrappen, want
natuurlijk waren we nog nooit in
een stadion geweest met meer dan
100.000 toeschouwers. Volgens mij
mocht een deel van het publiek die
dag zelfs voor niets naar binnen om
de thuisploeg te steunen. Maar die
heb ik toch maar mooi eventjes stil
gekregen.’

Gedenkwaardig

Door het recente oorlogsdrama rond
Kiev zijn de beelden uit 1985 weer

nadrukkelijk omhooggekomen bij
de sensationele doelpuntenmaker
van destijds. De Kruijk: ‘Ja, dat is
natuurlijk onvermijdelijk. Onze
bustocht van het vliegveld naar
het stadion, ik herinner me vooral
grauwe en donkere huizen, erg
drukke straten en ook veel politie
op de been. Maar volgens mij had
dat te maken met de komst van een
voetbalploeg. Maar de sfeer van
toen valt in geen enkel opzicht te
vergelijken met wat daar nu helaas
aan de hand is.’
Ton de Kruijk (66) ziet zijn goal in
Kiev als het hoogtepunt van zijn
loopbaan, niet zijn mooiste maar
wel de meest gedenkwaardige
van de vijftig goals die hij in dienst
van FC Utrecht scoorde. ‘Ook al
hebben we daar kansloos met
4-1 verloren. Dynamo Kiev was
minstens twee maten te groot voor
ons. Bovendien hadden we ook
nog eens een partijdige Turkse
scheidsrechter tegen, die Kiev op
belangrijke momenten een handje
hielp. Achteraf denk ik zelfs dat hij
omgekocht was, dat lag er te dik
bovenop. Maar die lui hadden er ook
nog zes of acht kunnen maken, met
4-1 kwamen we er nog genadig af.’

PASPOORT: TON DE KRUIJK

BELANOV (61): VAN VOETBALSTER TOT FRONTSOLDAAT

Ton de Kruijk is inmiddels met pensioen maar speelt nog wekelijks
volleyvoetbal met voormalige collega’s. Hij volgt de prestaties van het
huidige FC Utrecht op de voet omdat hij na gestopt te zijn vanaf 2009
nog jarenlang elftalleider is geweest.

UTRECHT – Het Dynamo Kiev
dat op woensdag 2 oktober 1985
aantrad tegen FC Utrecht was een
waar sterrenelftal. Grote namen
als Mykhaylov en Yaremchuk
stonden in het veld tegenover
de Domstedelingen. Ook Igor
Belanov werd opgesteld door
coach Valeri Lobanovsky. Dezelfde
Belanov die ook bij de EK finale in
1988 tegenover Nederland in het
veld stond (en de penalty door
Hans van Breukelen gekeerd zag
worden) en in 1986 de eervolle
Ballon d'Or kreeg uitgereikt.

Geboortedatum: 27-11-1955
Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen
Beroep: wijkagent Vleuterweide/Leidsche Rijn
Clubs: DWSV, FC Utrecht, CDW, Elinkwijk
FC Utrecht: 11 seizoenen, van 1977 - 1988
Aantal duels: 289. Jan Willem van Ede (411), Leo van Veen (367) en
Jean-Paul de Jong (352) speelden meer wedstrijden voor FC Utrecht
Aantal doelpunten: 50. De Kruijk staat daarmee gedeeld vierde met
Michael Mols, maar dus achter Leo van Veen (146), Dirk Kuijt (51) en
John van Loen (51).
Europa: 11x met FC Utrecht, doelpunten tegen Eintracht Frankfurt
(penalty), Hamburger SV (penalty) en Dynamo Kiev.
Erelijst: twee bekerfinales met FC Utrecht, speler Nederlands
Politieteam.
Bijzonderheid: elftalleider FC Utrecht vanaf 1 juli 2009

ADVERTEREN

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

Sinds enkele weken is de
voormalig sterspeler om een
andere reden in het nieuws. De in
Odessa geboren Oekraïner heeft

de wapens opgepakt en vecht aan
de kant van Oekraïne in de oorlog
tegen zijn voormalige moederland.
Op zijn Facebook-pagina plaatste
Belanov begin april foto's, met
de tekst: ‘Geweldige moed en
onuitputtelijke vechtlust! Dit alles
en nog veel meer kenmerkt onze
strijders van het leger. Wij staan
achter je! Vrede voor Oekraïne,
en Glorie voor iedereen die de
bezetters confronteert, die brutaal
kwamen om onze aarde en onze
Vrije, Heldhaftige Mensen te
vernietigen! We geloven in onze
overwinning! Glorie aan Oekraïne!’
Hoe het momenteel met de
61-jarige Belanov is, is onbekend.
Het roemruchte team van Dynamo

Kiev zou in 1986 overigens de
Europa Cup I winnen door in de
finale Atletico Madrid met 3-0 weg
te spelen.

Amersfoortse atlete keert met twee zilveren medailles terug van WK indoor

Femke Bol klaar voor de buitenbaan

In 2021 liet Femke Bol (midden) imponerende tijden zien en hield het hele seizoen haar vorm vast, zowel op haar
favoriete onderdeel 400m horden als op de 200m en de estafette.
Foto: FBK Games.
Van onze redactie
AMERSFOORT - Femke Bol begint
met veel vertrouwen aan het
outdoorseizoen. De 22-jarige
atlete uit Amersfoort heeft met
twee zilveren medailles op de WK
indoor haar visitekaartje afgegeven.
Topontmoetingen in de Diamond
League moeten de komende
maanden haar vorm verder
aanscherpen. Bol zal dit seizoen op
Hollandse bodem acte de présence
geven bij de 41ste editie van de FBK
Games in Hengelo waar ze op 6 juni
uitkomt op de 400 meter horden.
De wereldkampioenschappen in juli
en de Europese kampioenschappen

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.

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.

geks. De Amersfoortse struikelde
vlak voor de finish in een poging
de Jamaicaanse Stephenie Ann
McPherson nog te achterhalen en
klapte voorover op de baan. De
buikschuiver had geen gevolgen,
al zat in het Nederlandse kamp de
schrik er wel even in. Meteen na haar
val zei Bol geen schade te hebben
opgelopen en dat bleek een dag
later.

Ongenaakbaar

Olympisch kampioen Shaunae
Miller-Uibo van de Bahama’s was
in de twee eerdere races niet voluit
gegaan, maar was in de finale
ongenaakbaar. Soeverein liep ze
naar de wereldtitel. Femke Bol lag

Schakel

De tweede zilveren plak behaalde
Bol op het estafettenummer.
Daarvoor moest ze wel heel diep
gaan. In de ochtenduren werd
de belangrijkste schakel van het
Nederlands team nog gespaard. Het
oranje kwartet bestaande uit Lieke

Klaver, Eveline Saalberg, Andrea
Bouma en Lisanne de Witte plaatste
zich als tweede in de serie voor de
finale, waarin Bouma vervangen
werd door Bol.
Nederland begon voortvarend.
Startloopster Lieke Klaver volbracht
haar 400 meter als snelste, maar
daarna leverden Eveline Saalberg en
Lisanne de Witte enkele plaatsen in.
Bol begon als slotloopster als vierde
aan haar race. Ze zette de jacht in
op het drietal voor zich, maar pas
na de laatste bocht had ze succes.
Ze zag een gaatje binnendoor en
de loopsters van Amerika en Polen
werden door de Nederlandse
wereldtopper gepasseerd. De tijd
van 3.28,57 was goed voor het zilver
achter wereldkampioen Jamaica.

Seedo

Voor N’ketia Seedo was het WK
snel voorbij. Al na één race kon de
18-jarige Utrechtse haar koffers
pakken voor de terugreis naar huis.
In Belgrado kwam ze in haar serie
van de 60 meter niet verder dan
een tijd van 7,30 seconde, wat een
honderdste te traag was voor een
plaats in de halve finale. Seedo werd
vijfde in haar serie. Waar ze op het
NK een paar weken geleden nog 7,25
had gelopen deed ze het in de Stark
Arena vijfhonderdsten langzamer
met 7,30. Bijna was dat nog genoeg
om als een van de beste verliezers
door te gaan. Wereldkampioen werd
Mujinga Kambundji uit Zwitserland
in een tijd van 6,96.

Open schaakkampioenschap van Utrecht beleeft eind mei 47e editie
open kampioenschap van Utrecht.
Het OKU kon in 2020 en 2021 niet
doorgaan vanwege de coronapandemie. Met een nieuwe sponsor
(het Utrechtse Berenschot) en een
nieuwe locatie in Papendorp houdt
de organiserende evereniging Paul
Keres een traditie in ere.

Ihor Belanov.

Foto: Football.ua

Foto: Felix Mittermeier.
Van onze redactie

VORMGEVING
Aldo Elfrink, Thomas Elfrink (artdirector)

in augustus zijn voor Bol de
belangrijkste evenementen dit jaar.
Dan treft ze ongetwijfeld ook Sydney
McLauglin en Dalilah Muhammad,
die haar in Tokio nog te snel af
waren in de olympische finale van
de 400 meter horden.
Beide Amerikaansen waren niet
present in Belgrado op de WK
indoor, waar het hordennummer
vanwege de kortere baan niet tot het
programma behoort.
Bol kwam op haar gemak door
de series van de 400 meter.
Alsof ze bezig was aan haar
warming-up, zo liep de Europees
indoorkampioene de snelste tijd van
alle deelneemsters.
In de halve finale gebeurde iets

na de eerste ronde van 200 meter
tweede en die positie hield ze vast
voor de aanstormende McPerson.
Goud kwam geen moment binnen
handbereik, maar de hoop daarop
had ze nooit opgegeven, verklaarde
ze voor de camera van de NOS. ‘Pas
wanneer ik over de finish ben, ben ik
tevreden met zilver. Daarvoor geef ik
het nooit op.’
De vorig jaar op het wereldtoneel
doorgebroken atlete had geleerd van
de race in de halve eindstrijd toen
ze vooral op tactisch gebied werd
afgetroefd door McPherson. ‘Het is
een harde les geweest. Ik was heel
boos op mezelf. Dat heb ik gebruikt
voor de finale. Het was een goede
wake-up call, ik was superscherp
vandaag.’
De grote glimlach sprak verder
boekdelen. ‘Ik heb denk ik echt een
hele goede race neergezet en om van
de olympisch kampioen te verliezen,
is niet het ergste wat er is.’
Een aardig detail was dat Bol enkele
weken daarvoor op het NK de beste
jaarprestatie gerealiseerd had met
50,30, een honderdste sneller dan
de winnende tijde van Shaunae
Miller-Uibo.

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.

UTRECHT - Schakers in Nederland
kunnen het laatste weekeinde
van mei weer aan de bak in het

De Utrechtse schaakclub staat zelf
op het punt een mijlpaal te bereiken.
Na zeven speelronden is het
kampioenschap in de eerste klasse
bijna een feit. In dat geval zal Paul
Keres voor het eerst in de historie
naar de meesterklasse promoveren.
Er staan nog twee wedstrijden op

het programma, op 23 april en op 21
mei. Paul Keres schoof Philidor 1847
uit Leeuwarden met 6,5-3,5 aan de
kant. Jan Breukelman, David van
Kerkhof, Niels Ondersteijn en Paul
Hommerson kregen de felicitaties
van hun tegenstander.
In de andere eerste klasse houdt
het tweede team van Paul Keres
goed stand in de subtop, al was het
gelijkspel (5-5) tegen de nummer
laatst Blerick zwaarbevochten. PK-2
kreeg nog wel een punt in de schoot
geworpen omdat een Utrechter
geen tegenstander had. Jan Jaap
Jansse en Dirk Floor voegden daar
hele punten aan toe en dat was

genoeg om de drie nederlagen te
compenseren.
De hoogste spelende club in de
regio Utrecht is En Passant. De club
uit Bunschoten/Spakenburg staat
in de meesterklasse derde met een
achterstand van twee punten op
koploper Apeldoorn. Van Den Bosch
werd met 6,5-3,5 gewonnen dankzij
winstpartijen van Manuel Bosboom,
Sergey Fedorchuk, Paul Velten,
Vojtech Plat en Jan Willem van de
Griendt.
Amersfoort heeft het zwaar in de
tweede klasse en de 4,5-3,5 zege op
Kennemer Combinatie-2 was dan
ook zeer welkom. Henrik Porte, Tim

Doornse bridger Simon de Wijs grijpt net naast wereldtitel
Van onze redactie
UTRECHT - Geen tweede wereldtitel
voor bridger Simon de Wijs uit
Doorn. In de finale van de Bermuda
Bowl, het WK voor landenteams,
kreeg TeamNL Bridge Open klop
van Zwitserland, al was het verschil
minimaal (167-164). In de slotfase
kwamen er nog genoeg kansen om
die marge weg te poetsen, maar
die werden niet gegrepen. Voor
Nederland speelden Simon de Wijs-

Bauke Muller, Ricco van ProoijenLouk Verhees en Joris van LankveldBerend van den Bos.
De hele finale bleven de twee teams
dicht bij elkaar. Dan weer nam
Zwitserland een kleine voorsprong,
dan weer had Nederland de leiding.
Het bleef tot het eind enorm
spannend omdat de Nederlanders
Sjoert Brink-Bas Drijver die voor
Zwitserland uitkwamen, een lastige
beslissing hadden op het voorlaatste
spel. Was die fout geweest dan was

het goud naar Nederland gegaan.
In het Italiaanse Salsomaggiore
was in de finale vaak sprake van
hoogstaand bridge, maar ook
eigenaardige missers. Muller-De Wijs
smaakten het genoegen de grootste
score van de finale te boeken. Ze
speelden een tegenstander liefst
8 gedoubleerd down, wat 2000
punten opleverde. Nederland had de
round robin afgesloten als tweede.
In de kwartfinale bleek Italië een
taaie opponent, pas in de laatste

bloedstollende zitting nam oranje
afstand. In de halve finale ging het
veel beter tegen Noorwegen dat na
een onoverbrugbare achterstand
voortijdig opgaf.
Het open Nederlands team is tot
dusver tweemaal wereldkampioen
geworden, in 1993 en in 2011.
Tweemaal ook ging de finale verloren.

Simon de Wijs.
Foto: CC BY-SA 2.0/Flickr.

Grutte en Peter Reedijk dwongen
hun opponent tot overgave.
SSC 1922 doet het iets beter
op hetzelfde niveau, maar na
de flitsende start had er meer
ingezeten. Nu was Philidor Leiden
met 5-3 te sterk. Alleen Reynir
Helgason had succes bij het team
uit Soest. Veenendaal lijkt de titel
in de derde klasse nauwelijks nog
te kunnen ontgaan. Het team is na
zeven ontmoetingen nog zonder
puntverlies.
Nummer twee Oud Zuylen Utrecht
heeft vier wedstrijdpunten minder.

Utrechtse Sportkrant vrijdag 15 april 2022 11

•
•
•
•
•

Binnen- en buitenschilderwerk
Wandafwerking
Glas plaatsen
Spuitwerk
Folie wrappen

In de serie ‘Kromme Rijnclubs’ is het deze maand de beurt aan vv Schalkwijk. Hoe gaat het met de club die
z'n wedstrijden speelt op Sportpark Blokhoven? We spreken uitgebreid met de voorzitter (pagina 13) en kijken
hoe het de club vergaat in de ‘strijd’ om de Hans van Echtelt Cup (pagina 15). Maar we beginnen met een
terugblik. Waarover mijmert de naamgever van deze lokale competitie-in-een-competitie als hij aan de club
uit zijn woonplaats denkt?

Schalkwijk
T 030 - 601 1278
E info@bvdw-schilders.nl
I www.bvdw-schilders.nl
Voor info over de mogelijkheden van De Wiese, neem contact op met: Jolanda Verbree of Ria Kolfschoten
De wiese 2 3998 MD Schalkwijk 030-601 10 50 info@dewieseschalkwijk.nl

•

•

•

Schalkwijkse jongen helpt FC Utrecht Europa in
voort tijd brengt Leo van Veen de
spanning een beetje terug door een
tegentreffer te scoren. Maar dat is
niet genoeg. In wanhoop haalt Han
Berger de Schalkwijker Ton Gruters
van de bank.

www.dewieseschalkwijk.nl

Uw praktijk voor
paarden en
gezelschapsdieren.
24u

(030) 601 1238

Pothuizerweg 9a | 3998 NB Schalkwijk

dapkrommerijnstreek.nl

Het tweede elftal van FC Utrecht in 1980, met gehurkt derde van links Ton Gruters. Geheel links staand Jan Wouters en
gehurkt Gert Kruys.
Foto: archief Hans van Echtelt.

Loerikseweg 17
3991 AA Houten
030 637 23 32

info@vanderzeearchitekten.nl
www.vanderzeearchitekten.nl

Door Hans van Echtelt
SCHALKWIJK - Hij herinnert
zich 11 mei 1980 nog al te goed.
Schalkwijker Ton Gruters zit die
zondag op de reservebank bij

het duel tussen PEC Zwolle en FC
Utrecht. Een belangrijke wedstrijd
want er staat Europees voetbal
op het spel voor de bezoekers,
een gelijkspel is nodig om dit
verlengstuk af te dwingen.

Maar het ziet er lange tijd niet naar
uit dat het gewenste resultaat
afgedwongen kan worden. Via twee
treffers van Ron Jans, de huidige
trainer van FC Twente, staat het
2-0 voor PEC Zwolle. Een kwartier

Een noodgreep met gevolgen.
Want luttele minuten voordat
scheidsrechter Hennie Weerink zal
affluiten, gebeurt het wonder. Bij
het allereerste balcontact knalt de
dan 20-jarige Gruters de bal met een
streep langs de kansloze doelman
Bert van Geffen. De debutant uit het
tweede elftal krijgt prompt de hele
spelersgroep om zijn nek, er rennen
ook tal van enthousiaste fans het
veld in. Het Wonder van Zwolle heeft
gestalte gekregen.
Zelf was ik er destijds getuige van
hoe Ton in Zwolle de polonaise
leidde in de uitgelaten Utrechtse
kleedkamer. De jonge speler
die zijn opleiding genoot in
zijn geboortedorp Schalkwijk,
kwam daarna nooit meer in de

basisopstelling voor van FC Utrecht
maar hem viel toch maar mooi enige
‘eeuwige roem’ ten deel via die 2-2
van 11 mei 1980. Hij ging daarna
gewoon weer terug naar het tweede
elftal waarin spelers als Jan Wouters,
Frans Adelaar, Ben Schubert, Jan
van den Akker en Gert Kruys later
wel naar de hoofdmacht zouden
doorstoten. En ook ging ook weer
gewoon met zijn brommertje vanuit
Schalkwijk naar de trainingen in
Utrecht. Europees voetbal of niet.

‘Hoogtepunten? Natuurlijk die kopgoals van Beau’
SCHALKWIJK - Vraagje aan
Rik van den Ven, de 33-jarige
aanvoerder van Schalkwijk.
‘Wat zijn de hoogtepunten van
de afgelopen jaren in het shirt
van jouw club?’ Dan heeft hij het
niet over een promotie of een
kampioenschap. Maar dan roept
hij twee memorabele momenten in
herinnering waaraan hij een aandeel
mocht hebben. ‘Dat zijn natuurlijk
die twee kopdoelpunten van onze
doelman Beau Sluijk, tegen Odijk
en Domstad/Majella. Heel bijzonder
dat een keeper scoort en al helemaal

twee keer in hetzelfde seizoen.
Zoiets is volgens mij uniek in het
amateurvoetbal. En beide keren
mocht ik de hoekschop nemen
waaruit Beau scoorde.’
Intussen speelt Beau Sluijk in het
derde team, de 37-jarige doelman
is aan het afbouwen. Maar zover
is Rik nog niet. ‘Nee, ik heb eerder
aangekondigd dat ik lager wilde
gaan spelen. Maar ook bij een
degradatie naar de vijfde klasse,
blijf ik de selectie trouw. We staan
er slecht voor en er degraderen

liefst vier clubs aan het einde van dit
seizoen. Waarschijnlijk zal daarbij
zijn zodat we die leuke Kromme
Rijn-indeling dan gaan missen. Maar
eerlijk gezegd wil ik wel ook weer
eens een paar keer op rij winnen,
ook al is dat dan maar in de vijfde
klasse.’

Schalkwijk-doelman wordt
besprongen door aanvoerder Rik
van den Ven en andere teamgenoten
na zijn sensationele kopgoal in de
laatste minuut tegen Odijk.
Foto: Hans van Echtelt.

Roy Kelder keert ‘ooit’ weer terug naar Schalkwijk
Door Hans van Echtelt

www.stevez.eu

HOUTEN - Het is op een
zonovergoten zaterdag dat eind
april het duel FC Delta Sports
tegen Loosdrecht wordt gespeeld.
Mijn bezoek aan sportpark De
Kruisboog geldt voormalige
Schalkwijk-speler Roy Kelder die
nu de kleuren van de Houtense
club verdedigt. Na een uitstapje
naar Hercules is Roy weer ‘dichter
bij huis’ zoals hij het zelf uitdrukt.

Roy Kelder. Foto: SV Delta Sports.

We praten na afloop in de
sfeervolle Houtense kantine (er

is immer met 1-0 gewonnen) na
met de topscorer van FC Delta
Sports die ondanks een lange
reeks blessures toch weer aardig
op schot is geraakt. ‘Ja, dat
heeft me wel achtervolgd maar
gelukkig ben ik nu weer lekker
aan het voetballen.’ Roy heeft een
ernstige nekblessure te kampen
gehad en liep ook nog eens een
enkelblessure op tijdens de
training bij Delta.
Kelder maakte in zijn loopbaan
het onmogelijke waar. Hij stapte
vrijwel moeiteloos over van

vijfde klasser Schalkwijk naar
de toenmalige eerste klasser
Hercules. Met de Utrechtse club
maakte hij de opmars mee naar de
topklasse van het amateurvoetbal.
Heel veel Schalkwijkers stonden
destijds langs de lijn in de
kampioenswedstrijd tegen Quick
‘20, in welke confrontatie hij ook
nog eens een wonderschoon
doelpunt maakte. ‘Ja, dat was een
prachtige middag met allemaal
bekenden langs lijn’, zo glimlacht
hij bij deze terugblik.
De kans bestaat dat Roy tal van

bekenden op korte termijn ook
weer terugziet op het voetbalveld,
want hij is vast van plan om ‘op
termijn’ weer naar zijn oude club
Schalkwijk terug te keren. ‘Dat zal
zeker gaan gebeuren, al weet ik
nog niet wanneer precies. Ik ben
intussen de dertig gepasseerd
en het zal dan ook niet meer
het eerste elftal worden waar ik
destijds drie jaar in heb gespeeld.
Ik denk meer aan het derde waar
een aantal jongens lopen met wie
ik vroeger heb samengespeeld.’
Dan zal de cirkel voor Roy Kelder
weer rond zijn.

SPAR LAKERVELD AL 9 JAAR EEN
BEGRIP IN SCHALKWIJK.
SPAR LAKERVELD AL 9 JAAR EEN
BEGRIP
SCHALKWIJK.
VOOR
AL UWINDAGELIJKSE
BOOD-

SCHALKWIJK

Het oorspronkelijke bakhuis naast boerderij
Helena Hoeve is omgebouwd tot 3 luxe
vakantieappartementen (2pers.). De
appartementen zijn volledig ingericht en
zelfvoorzienend. Helena Hoeve Logies is
geschikt als vakantie-verblijf, maar ook
voor een tijdelijke bewoning tijdens uw
verbouwing of verhuizing.
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SCHAPPEN STAAN WE IEDERE DAG

VOOR AL UW DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN STAAN
WEER VOOR UW KLAAR.
WE IEDERE DAG WEER VOOR UW KLAAR.

SIEM KUIJER

REPARATIE EN ONDERHOUD
Jonkheer Ramweg 12
3998 JP SCHALKWIJK
info@fietsfixkuijer.nl
www.fietsfixkuijer.nl
06-41841293

VOLG ONS OP

NIEUW: ONLINE BESTELLEN VIA WWW.SPAR.NL

NIEUW: ONLINEsparlakerveld@despar.info
BESTELLEN
VIA WWW.SPAR.NL
SPAR Lakerveld 030-6011069
sparlakerveld@despar.info

SPAR Lakerveld 030-6011069

HELENAHOEVELOGIES.NL

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Di. van 9:00 tot 17:00
Wo van 9:00 tot 21:00
Do van 10:30 tot 21:30
Vrij van 9:00 tot 17:00
Za van 8:00 tot 14:00

Stokman Hoveniers

advies|aanleg|onderhoud

Wassen | Knippen | Föhnen
Stylen | Verven
Bruidskapsels | Hairextension

Uw wens is onze uitdaging!

Lagedijk 24
3998 KB Schalkwijk
Telefoon: (+31)6 - 10 20 61 81

www.stokmanhoveniers.nl
info@stokmanhoveniers.nl
KVK nummer 81046367

De accommodatie van vv Schalkwijk in vogelvlucht.

Foto's: vv Schalkwijk.

Voorzitter Ton Vernooij hoopt dat vv Schalkwijk in de vierde klasse I blijft

‘Het is duidelijk dat we een prestatief mindere periode doormaken’
Team

Voorzitter Ton Vernooij.
Produktie & Afhaaladres - Veluwehaven 57 - 3433 PW Nieuwegein - 030-293 16 08
tamminga.nl

GEZOND EN FIT
DE ZOMER IN ?
CLUB PIAZZA SPORTS

Lekdijk 46, 3998 NJ Schalkwijk, T: 030 - 299 31 67

EXCLUSIEF SPORTCENTRUM

Piazza Sports ● Kruisboog 4 ● 3994 AE Houten ● Telefoon: 030 - 637 72 23
●

E-mail: receptie@piazzasports.nl ● www.piazzasports.nl

Adv. USK 15-04-2022.indd 1
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Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Tenminste twee wensen
heeft voetbalvoorzitter Ton Vernooij
(54) van vv Schalkwijk. Eén voor
de korte termijn en één voor iets
verder weg. Het zou prettig zijn
als het eerste elftal zich weet te
handhaven in de vierde klasse I
van het zaterdagvoetbal. Als hij
verder in de toekomst kijkt, zou een
kunstgrasveld welkom zijn.
Te beginnen bij het vlaggenschip van
de dorpsclub. Vernooij: ‘We staan
er niet best voor, dat klopt. Maar
we krijgen nog een aantal ploegen
die ook in de onderste regionen
verkeren. Ik hoop dat het lukt om
ons te handhaven. We hebben een
vijf-jarenplan, dus raken niet in
paniek. We weten wat er aan komt.
Begin dit seizoen is bijna de gehele
A1-junioren overgeheveld naar de
electie, we hebben dus een hele
jonge, maar wel talentvolle, groep.’

Vernooij beseft dat het enige tijd
kost om de jeugd in te passen en
ervaring te laten opdoen. ‘Ze werken
keihard en verdienen het niet om
zo laag te staan. Nee, ik ben niet
bang dat het team uit elkaar valt als
we zouden degraderen. Het is een
heel hechte groep, die blijft wel bij
elkaar. In die vijf jaar van ons plan
zou het mooi zijn als we een keer
kampioen worden, maar ik hoop
dan wel dat we dat niet van de
vijfde klasse worden, maar van de
vierde. Bovendien, je moet nog maar
afwachten of je na een degradatie
direct weer terug kunt keren op het
oude niveau.’
Daar komt nog bij, het zou zonde
zijn als vv Schalkwijk de afdeling
moet verlaten waarin het dit
seizoen wedstrijden speelt tegen
streekgenoten als ’t Goy, SVF,
Aurora, Bunnik ’73 en Odijk. En er
ook nog eens een klassement wordt
opgemaakt van die onderlinge duels,
de Hans van Echtelt Cup. Daarin laat
vv Schalkwijk in elk geval nog – bij
het ter perse gaan van dit nummer,
althans - SVF onder zich. In de vierde
klasse I is DVSA hekkensluiter en
wordt wellicht op Super Saturday
16 april meer duidelijk. Dan is het
DVSA (14 e plaats) – Schalkwijk
(13e) en SVF (11e) – Oranje Wit (Elst,
12e). Vernooij, desondanks: ‘Het is
gewoon een hele leuke poule, zowel
voor de spelers als de toeschouwers.
Maar het is duidelijk dat we
een prestatief mindere periode
doormaken.’

Posities

Voor zijn positie hoeft trainer Marco
Tangelder, kind van de club en
ex-eerste elftalspeler, echter niet te
vrezen. Wat de uitslagen ook zijn.
Geen paniekvoetbal derhalve bij de
blauw-witten. Vernooij: ‘We hebben
de intentie om voor die periode
van vijf jaar met elkaar in zee te
gaan. Maar getekend is er niets. Het
‘contract’ wordt telkens geëvalueerd
en verlengd.’
Ook de ‘verbintenis’ van Vernooij,
sinds 1 januari logistiek manager
bij Jean Heybroek – onder meer
leverancier van apparatuur voor
het professioneel onderhouden
van golfbanen, openbaar- en
particulier groen, recreatie- en
sportterreinen in Houten – is recent
verlengd. Waar veruit de meesten
van zijn voorgangers één of twee
termijnen van drie jaar elk aan het
roer stonden van vv Schalkwijk, is
Vernooij onlangs begonnen aan zijn
derde cyclus. ‘Misschien dat het na
negen jaar tijd wordt voor een ander
persoon. Iemand die anders tegen
zaken aankijkt.’

Binding

Clubliefde en ondernemingszin,
dat is wat Vernooij bindt met vv
Schalkwijk. ‘Ik heb tot mijn 16e
gevoetbald op Sportpark Blokhoven.
Ik ben toen gestopt om bij een
loonbedrijf te gaan werken. Op de
trekker. Er is hier in de omgeving
veel agrarische activiteit en in het
dorp is er veel agrarische knowhow.

Als voetballer was ik toch ook
geen hoogvlieger, ik blonk niet
uit in balvaardigheid. Ik was een
verdediger, zag graag het spel op me
afkomen. Ook later ben ik niet meer
gaan sporten, achteraf heb ik daar
wel een beetje spijt van gehad. Maar
nu ben ik nog leider van het enige
senioren vrouwenteam.’
Pas toen een neefje van Vernooij bij
vv Schalkwijk ging voetballen, werd
hij weer actief voor de club. ‘Vanaf
diens eerste wedstrijd tot en met de
O19 ben ik met hem ‘meegelopen’. Ik
ben twaalf jaar zijn leider geweest.
Toen hij overging naar de senioren
had ik plotseling wat tijd over.
Aangezien ik het heel leuk vind om
dingen te doen, kwamen ze bij mij
terecht.’
Vernooij is praktisch ingesteld,
kan goed luisteren en zijn mening
ondergeschikt maken aan die van
anderen. Althans, dat is het profiel
dat hij van zichzelf schetst. ‘Maar
ik moet zeggen dat vv Schalkwijk,
dat een vrij constant ledental van
350 heeft, geen moeilijke vereniging
is om te besturen. De leden zijn
overigens ongeveer gelijkelijk
verdeeld over jeugd en senioren.'

Jubileum

Is vv Schalkwijk makkelijk te
besturen, vervelend was alleen de
coronaperiode van de afgelopen
twee jaar, iets waar natuurlijk
veel verenigingen mee te kampen
hadden. Alleen viel het 75-jarig
bestaan van de club – opgericht op 1

mei 1946 – middenin de pandemie.
Vernooij: ‘We hadden een heel
programma gemaakt. Spijtig was
alleen dat telkens de maatregelen
van overheidswege veranderden.
Dan kon dit niet en dat wel; er waren
teveel onzekerheden. Uiteindelijk
hebben we zelf de knoop
doorgehakt, het hele programma
geschrapt en de zaak zo goed als
mogelijk omgegooid. We hebben
uiteindelijk een digitale pub-quiz
gehouden en dat was een groot
succes. Evenals de jubileumloterij.
Van de trekking, vanuit het
clubhuis, hebben we een filmpje
op YouTube gezet. Uiteindelijk
heeft de loterij ons nog bijna 4000
euro opgeleverd. Een deel van dat
bedrag hebben we onder meer
besteed aan voetbaldoeltjes voor
de jeugd. Het restant hebben we
gereserveerd voor onderhoud aan
de accommodatie.’
En dat brengt ons bij de wens van
Vernooij voor de langere termijn.
‘Een kunstgrasveld, dat zou mooi
zijn’, klinkt het resoluut. ‘Voor
de wedstrijden hebben we nu
twee natuurgrasvelden tot onze
beschikking. Maar als het stevig
regent, ligt het hele programma
eruit. Waar andere verenigingen
wel hun wedstrijden door kunnen
laten gaan. Laatst ook weer, een
inhaalwedstrijd van het eerste elftal
op dinsdagavond. Op maandag
begon het te regenen en dan kun je
de klok erop gelijk zetten. De consuls
zijn er maar druk mee.’

SCHEVERS

BOUWMATERIALEN | HOUT | KEUKENS | TEGELS | SANITAIR

SCHALKWIJK
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www.schevers-schalkwijk.nl
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Spanning boven- en onderin ranglijst om Hans van Echtelt Cup

Schalkwijk stunt tegen DEV in reguliere competitie
Van onze redactie
UTRECHT – vv Schalkwijk mag dan
in de KNVB vierde klasse I, poule
west 1 en ook om de Hans van
Echtelt Cup in de onderste regionen
spelen, het wist recentelijk wel
titelkandidaat DEV op een 2-2 te
trakteren. De thuisclub had zelfs
nog met 2-0 voorgestaan, maar
DEV kon aangemoedigd door de in
Doorn woonachtige supporter Kees
Jansma toch de 2-2 nog afdwingen.

MULDER
HOUTEN

030-6371725
www.mulder-houten.nl

T (030) 600 7040 | www.bouwcenternieuwegein.nl | Mobilisatiedok 10 Nieuwegein
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Kom weer in beweging bij FysioWorkshop Houten

Gezond en fit willen we allemaal zijn. Komt u
minder in beweging sinds het corona tijdperk?
Heeft u wellicht klachten ontwikkeld door veel
thuis te werken? U mist misschien uw dagelijkse
fietsritje naar het werk? Bij FysioWorkshop op de
Kruisboog 16 in Houten, kunt u de draad weer
oppakken samen met de fysiotherapeut, op een
verantwoorde manier.
Fysiofitness is voor iedereen.
Mensen kunnen hier komen
zonder medische aanleiding.
Misschien wilt u meer bewegen
om bijvoorbeeld klachten te
voorkomen of om de conditie
te verbeteren. Middels een
fysiofitness abonnement kunt u

trainen onder de begeleiding
van een fysiotherapeut in een
kleinschalige setting. Iedereen
oefent aan de hand van een op
hem of haar afgestemd schema.
Wij hebben de deskundigheid en
ervaring in huis om iedereen op
elk niveau te begeleiden met een

persoonlijk trainingsschema.

Niet alleen overdag maar ook
’s avonds en op zaterdag zijn
we geopend voor fysiofitness.
Maandag tot en met donderdag
tot 21.30 uur, vrijdag tot 19.00
uur en op zaterdag van 9.00 –
12.00 uur.
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dagelijkse fietsritje naar het werk? Bij FysioWorkshop op de
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Meer informatie vind
030-6390204.
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met de fysiotherapeut, op een verantwoorde manier.
Door het monitoren van het aantal
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dat de oefenblokken nooit te druk
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De eerste derby om de Hans van Echtelt Cup werd op 25 september 2021
gespeeld door Schalkwijk en Bunnik. Het zou 1-1 worden waarmee beide clubs
een eerste punt in de ranglijst mochten noteren.
Foto: Baukje van Hout.

Schalkwijk verdedigde sterk en daar
wist de club uit Doorn niet goed mee
om te gaan. Het team in het blauwwitte tenue profiteerde van de keren
dat DEV balverlies leed en enigszins
tegen de verhouding in stond het al
snel 1-0. De Doornaren waren ook na
de rust meer in balbezit maar wisten

dit niet in doelpunten om te zetten.
Sterker: Schalkwijk liep uit naar 2-0.
Doorn scoorde in het tweede deel
van de tweede helft toch nog en vlak
voor tijd leek het zelfs nog te kunnen
winnen, maar de bal werd niet goed
geraakt door de DEV-speler die op
zoek ging naar de zege.
Waar de keeper van Schalkwijk
gedurende de wedstrijd alert
reageerde, kreeg de keeper van
DEV slechts drie moeilijke ballen
waar er twee van in gingen. Een
mooi resultaat voor de club die zijn
thuiswedstrijden aan Sportpark
Blokhoven speelt.
Dit resultaat kan de degradatie
zorgen van Schalkwijk echter niet
wegnemen. In de competitie laat
het alleen DVSA (Amerongen) achter
zich dat nog geen wedstrijd wist te

winnen. Maar ook Oranje Wit (Elst)
en SVF verkeren in de gevarenzone.
In de competitie-in-een-competitie,
wat de Hans van Echtelt Cup feitelijk
is, doet Schalkwijk het iets beter:
daar laat het vooralsnog SVF achter
zich.

Bovenin

Nadat Odijk de inhaalwedstrijd
tegen directe concurrent ’t Goy
met 3-2 wist te winnen is de
spanning aan de bovenkant van
de Kromme Rijncompetitie ten
top gestegen. ‘Een verdiende
zege’, zo concludeerde technisch
manager Peter Moens van ’t Goy de
voor hem teleurstellende uitslag.
‘Odijk toonde meer dan wij de
absolute winst om te winnen en
was doorlopend de bovenliggende
partij’.

Van Biljon en Briggs moeten runs toevoegen aan Kampong
Van onze redactie
UTRECHT – Kampong Cricket heeft
zich versterkt met twee buitenlandse
spelers. Pite van Biljon en Cole
Briggs komen de gelederen van
de Utrechtse club versterken. Met
het aantrekken van beide ‘imports’
hoopt Kampong in de topklasse
vooral meer runs aan het team toe te
voegen.
Met Van Biljon (35) keert een oude
bekende terug aan de Laan van
Maarschalkerweerd. De ZuidAfrikaan kwam in 2011 en 2012 twee
seizoenen uit voor Kampong. ‘In
die tien jaar na zijn vertrek bij ons
heeft Pite zich verder ontwikkeld’,
aldus voorzitter Guido Cramer.
‘Hij is international voor zijn land
geworden en is een zeer goede
batsman.’
Dat laatste kan ook gezegd worden
van de Nieuw-Zeelander Briggs (24).
Cramer: ‘Cole kwam in Auckland
uit op het hoogste niveau en is

uiteraard in een andere fase van
zijn ontwikkeling als cricketer dan
Van Biljon. Maar we hebben er
vertrouwen in dat beiden kunnen
bijdragen aan het versterken van
onze battingside.’
En daar was het Kampong om
te doen, zo liet Cramer na de
promotie eind augustus 2021 naar
de topklasse, het hoogste niveau in
Nederland, al weten. ‘Als je naar de
cijfers kijkt dan stonden we vorig jaar
wat bowlen betreft op één en twee.
Ook het fielden was uitstekend.
Maar aan bat kwamen we nog iets
tekort. Met het aantrekken van Van
Biljon en Briggs willen we team
zoveel mogelijk de kans geven zich
verder te ontwikkelen; je wilt ook
niet in je eerste seizoen onderaan
bungelen.’ Tegenover de komst
van Briggs en Van Biljon staat het
vertrek van Adriaan Verbeek. Hij gaat
spelen voor ACC. ‘Omdat Adriaan
in Amsterdam gaat studeren’, aldus
Cramer.

Opzet

De topklasse kent overigens een
andere opzet dan in 2021 en is
opgesplitst in twee poules: A en B.
Kampong komt uit in Poule A en treft
daarin ACC, HBS, Sparta 1888, HCC
en Punjab. In Poule B zijn Excelsior
’20, VCC, VRA, Salland, Dosti en VOC
ingedeeld.
De competitieopzet voor de
topklasse is als volgt:
• Fase 1: volledige competitie in
beide poules (10 wedstrijden per
team).
• Top 3-teams van beide poules
gaan naar de top-poule (totaal
6 teams), onderste 3 teams naar
bottom-poule waar dan ook 6
teams in zitten.
• In juni en juli worden T20wedstrijden gespeeld.
• Fase 2: uit en thuiswedstrijden
gespeeld tegen de 3 elftallen
waar, in Fase 1, niet tegen
gespeeld is. De punten van de
wedstrijden van teams waar

Het cricketteam van Kampong dat in augustus 2021 promoveerde naar de
topklasse.
Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.

•
•

wel tegen gespeeld is in fase 1
worden meegenomen naar fase 2
(6 wedstrijden per team).
Kampioenschap: halve finales
(3x); Finale
Degradatie: de nummer 11 en
12 na de play-off degraderen
automatisch. Er komt een
play-off wedstrijd tussen de
nummer 10 en de winnaar van de
Hoofdklasse. Winnaar blijft/gaat
naar Topklasse 2023.

Kampong opent het seizoen op 23
april met een uitwedstrijd tegen
Punjab, de regerend landskampioen.
Ook in de tweede competitieronde
speelt Kampong buitenshuis: op 30
april bij HBS. Het eerste thuisduel op
Sportpark Maarschalkerweerd staat
voor zondag 1 mei geprogrammeerd.
Dan komt HCC op bezoek in Utrecht.
Nieuw dit seizoen is dat allle duels
van de topklasse via een live-stream
zijn te bekijken.

Utrechtse rolmodellen laten voordelen van fietsen zien
UTRECHT – Sport- en beweegorganisatie
SportUtrecht laat met een nieuwe
campagne inwoners van de stad ontdekken
hoe de fiets je verder brengt. Het doel van
de campagne is zoveel mogelijk Utrechters
op de fiets te krijgen. Want sporten
en bewegen is, volgens SportUtrecht,
essentieel voor een gezond en gelukkig
leven. De campagne richt zich op jongeren
(12-18 jaar), ouderen en vrouwen met een
migratieachtergrond.
‘De fiets is hét laagdrempelige middel om
in beweging te komen en te blijven. Veel
Utrechters kennen de voordelen van de
fiets al. Het maakt en houdt je gezond, het
is duurzaam, fijn om te doen en het houdt
onze stad en regio bereikbaar. In onze
fietsstad werken we er samen met onze
partners aan om inwoners kennis te laten
maken met de voordelen die fietsen je
brengt. Juist voor inwoners die de kansen

van de fiets nog niet of onvoldoende
kennen, hebben we een gevarieerd aanbod
met fietslessen en fietseducatie,’ aldus
Laurens Hitman, programmamanager
fietsstimulering bij SportUtrecht.

Rolmodellen

Sophi (40 jaar), inwoonster Voordorp, vertelt
hoe de fiets haar verder brengt: ‘Ik heb
leren fietsen in Iran. Ik groeide op toen er
oorlog was, maar na de oorlog heeft mijn
vader een fiets voor mij gekocht. Fietsen is
verboden voor vrouwen in Iran. Dus toen
ik twaalf werd, moest ik stoppen. In 2009
kwam ik naar Nederland en heb ik het
weer opgepakt. Fietsen is mijn dagelijkse
beweging.’
Ook Murat (16 jaar) , DJ uit Overvecht, en
tevens rolmodel voor jongeren in Utrecht,
vertelt over zijn motivatie om de fiets te
pakken. ‘Met de fiets kom ik makkelijk in het
centrum. Ik kan iedere kant op die ik wil,

zonder dat ik problemen heb met parkeren.
Ik hoef niet vaak te stoppen voor een
stoplicht en ben daardoor veel sneller op de
plek waar ik wil zijn.’
SportUtrecht wil Utrechters die om diverse
redenen nog niet bewust zijn van de
voordelen van de fiets inspireren om vaker
op de fiets te springen. De verhalen van de
rolmodellen uit de wijken dragen hieraan bij.

Activiteiten

SportUtrecht streeft ernaar om bewegen
een vaste waarde te laten zijn in het leven
van iedere Utrechter. En voor wie dit minder
vanzelfsprekend is, hebben ze een specifiek
aanbod. Zo worden er op acht plekken
in de stad fietslessen georganiseerd voor
volwassenen en zijn er activiteiten die
ouderen helpen zo lang mogelijk te kunnen
laten fietsen.
sportutrecht.nl/fietsen

Werken én leren bij Lomans

Utrechtse Sportkrant vrijdag 15 april 2022 17

Ronde van Hoevelaken terug op regionale wielerkalender
De wielerronde is een initiatief
van de gebroeders Gijsbert-Jan
en Gerhard van de Pol. ‘Het viel
ons op dat er nog steeds met
zoveel passie over de nostalgische
Klaverbladronde van Hoevelaken
gesproken werd. Dat vraagt toch
eigenlijk om een vervolg, was
de logische gedachte die bij ons
opkwam.’
Gijsbert-Jan: ‘Natuurlijk kunnen
we dit niet alleen. Daarom
hebben we contact gezocht met
Wielervereniging Eemland uit
Amersfoort om te kijken of zij een
samenwerking zouden zien zitten. Er
werd gelijk enthousiast gereageerd
en de eerste proefrondjes over het
parcours hebben we gereden. Zij
zullen de kar van de Wielerronde
van Hoevelaken gaan trekken. De
winkeliers pakken alle feestelijke
activiteiten eromheen op en de
horeca ondernemers het culinaire
deel.’
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Lomans is totaalinstallateur en een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat. Voor de klas van september 2022 zoeken
wij weer toppers! Wij bieden opleidingen aan in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, Smart Buildings en Safety &
Security met een volwaardig MBO diploma vanaf niveau 2, 3 en 4.
Lomans Academy - Amersfoort & Capelle a/d IJssel
• Opleiding tot echte vakspecialist (MBO niveau 2,3 en 4)
• Geen saaie lesdagen; leren in een praktijkomgeving
• Ervaren vakdocenten
• 4 dagen werken + 1 dag theorie (5 dagen betaald!)
• Aantrekkelijk salaris en eigen laptop

Hulp

Ronde van Hoevelaken op archiefbeeld.
Van onze redactie
HOEVELAKEN – In de jaren tachtig
van de vorige eeuw kwamen
wielerprofs als Joop Zoetemelk,
Gerrie Knetemann en Hennie
Kuiper naar Hoevelaken voor de
roemruchte Klaverbladronde. Dit
jaar wordt het criterium door het
dorp nieuw leven ingeblazen.
De jongeren zal het waarschijnlijk
weinig zeggen, maar voor de

JOIN THE TEAM!

KOM TE WERKEN IN EEN
GEZELLIG EN DYNAMISCH TEAM.
WIL JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
STUUR JE CV & MOTIVATIE BRIEF NAAR:
UTRECHT@LYLEANDSCOTT.COM
OF LOOP GERUST BINNEN !

ouderen is het pure nostalgie. De
Wielerronde van Hoevelaken was
jarenlang een mooi spektakel in de
Gelderse plaats, net over de grens
bij Amersfoort. Het hele dorp liep
uit toen profwielrenners en tal
van bekende Nederlanders aan de
start verschenen. De enthousiaste
verhalen inspireerden de broers
Gijsbert-Jan van de Pol en Gerhard
van de Pol om te kijken of er genoeg
animo is om de legendarische

Klaverbladronde weer nieuw leven
in te blazen en terug te laten komen
in het dorp.

Eemland

Op 17 september prijkt hij weer
op de kalender, als is de ronde
wat bescheidener van opzet dan
destijds. Wielervereniging Eemland
tekent voor de sportieve organisatie.
Niet toevallig is voorzitter Bas van
der Peet van de Amersfoortse club

zelf afkomstig uit Hoevelaken.
‘Als alle vergunningen rond zijn
kunnen we het programma
definitief maken. We denken voor
het wielergedeelte aan een starttijd
begin van de middag en een eindtijd
van 19.00 uur.’ Er wordt gedacht
aan een stepwedstrijd dan wel een
dikke bandenrace voor kinderen,
een wedstrijd voor de lokale
bevolking en een koers voor KNWUlicentiehouders.

VV Utrecht trekt drie speelsters van Zwolle aan voor nieuwe seizoen
Van onze redactie

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
ASSISTENT STORE MANAGER.
WIL JIJ WERKEN VOOR EEN ICONISCH
MERK, EN BEN JIJ MODE GERICHT?

Foto: historischhoevelaken.nl

Het streven is om ’s avonds na
afloop van het koersen een bruisend
feest te houden in Hoevelaken. Van
der Peet: ‘Tijdens de Wielerronde
is er in het dorp van alles te doen
voor jong en oud. En na 19.00 uur
natuurlijk een groot feest in het dorp
met culinaire omlijsting door onze
horeca. Dat feestje hebben we met
z’n allen wel verdiend en al helemaal
de lokale horeca.’ De organisatie
zoekt naar lokale ondernemers die
ieder met € 500,- meedoen. ‘De vele
hekken langs het parcours mogen
onbeperkt vol worden gehangen
met hun spandoeken en tijdens
de Wielerronde zetten we ze in het
zonnetje. Voor en door Hoevelaken.
Samen doen we het. Mooi dorps.’
Vrijwilligers mogen zich ook melden,
want er zijn veel handjes nodig om
de dag tot een succes te maken.

UTRECHT - Ondanks dat Booleans/
VV Utrecht op maandag 18 april nog
de nationale bekerfinale speelt, zijn
de voorbereidingen voor het seizoen
2022/2023 al in volle gang.
Vanwege het vertrek van drie
speelsters uit de huidige selectie, is
gezocht naar nieuwe volleybalsters
om het team weer compleet te
maken. Bjorna Gras, Iris Reinders
en Marly Bak versterken volgend
seizoen de selectie van Ali
Moghaddasian. Gras, Reinders en
Bak komen alle drie over van Regio
Zwolle Volleybal.
Gras (26), geboren in Gouda en is
daar ooit begonnen met volleybal
bij VollinGo. Na VCN, PDK Huizen
en Regio Zwolle Volleybal sluit ze
komend jaar aan bij de selectie van
Booleans/VVUtrecht. Afgelopen jaar
maakte ze bij Zwolle met succes
de overstap van de libero-positie
naar de positie als passer-loper.
‘Tijdens het beachvolleyballen

merkte ik hoe leuk ik het aanvallen
vond. De overstap is goed bevallen
en ik ontwikkel mij graag verder.'
Komend jaar ligt haar focus,
naast volleybal, ook op haar
baan als kinderergotherapeut bij
revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Gras verwacht dat ze dit mooi
kan combineren. ‘Utrecht is een
prachtige club, ik kijk heel erg uit
naar het ervaren van dit clubgevoel.’

Diagonaal

Reinders (27) speelt nu bij Zwolle als
passende diagonaal. Bij Booleans/
VVUtrecht zal zij uitkomen op de
diagonaal-positie. In haar zoektocht
naar een nieuwe uitdaging komt
ze al snel bij Utrecht terecht.
Ze kiest voor Utrecht om zo het
volleybal te combineren met haar
werk bij Zwolle sportservice en het
Jeugdfonds sport.
Bak (26) komt oorspronkelijk van
VC Spaarnestad. Na haar seizoen bij
US kiest ze voor Zwolle, waar alles
in het teken staat van volleybal. ‘Ik

woon in Haarlem en ga daar vanaf
juni ook werken. Dat is lastig te
combineren met volleyballen in
Zwolle. Maar ik vind volleyballen op
niveau nog te leuk.’ Via speelsters uit
de beachvolleybal wereld komt ze
al snel bij VV Utrecht terecht. ‘Ik ken
al een aantal meiden uit het team.
Ik kijk er naar uit om leuke potjes
te spelen, met een goed team in
combinatie met de gezelligheid waar
VV Utrecht om bekend staat. Samen
met de club gaan we er zeker iets
moois van maken.’
Zeer recent werd bekend gemaakt
dat Denise de Kant de overstap van
Sliedrecht maakt om de selectie
2022/23 te complementeren.
Lisa Harmsen, Mira Innemee en
Jolien Sinnema vertrekken om
verschillende redenen bij de
Utrechtse vrouwen. Sinnema
vanwege haar zwangerschap en
Harmsen vanwege een verhuizing.
Van links naar rechts: Bjorna Gras,
Iris Reinders en Marly Bak.
Foto: VV Utrecht.

Innemee wil een jaar afstand nemen
en gaat zich richten op haar studie.
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Achtbaan Selma Poutsma eindigt met bronzen plak

Bert Jacobs weer ‘tot leven gebracht’
RECENSIE
Door Hans van Echtelt
ZANDVOORT - Het was een
mooie nostalgische bijeenkomst,
de presentatie van de biografie
van Bert Jacobs (1941-1999).
Met wedstrijdbeelden op de
achtergrond en interviews uit
zijn trainersperiode zag het boek
‘HotseKnotsBegoniaVoetbal’
het levenslicht. De twee auteurs
Michiel Kraijkamp en Ferry Reurink
vertelden in de kantine van SV
Zandvoort over hun ervaring bij het
tot stand komen van de biografie.
De biografie vertelt het verhaal over
zijn jeugd in Zandvoort en over zijn
rijke voetbalcarrière, die begon als
speler van Zandvoortmeeuwen
en HFC Haarlem, waar hij drie
profduels speelde. ‘Opvallend was
hoeveel mensen uit de sportwereld
graag hun verhaal wilden vertellen.
En ook opmerkelijk was voor ons
het beeld over een trainer die met
zijn aanpak z’n tijd ver vooruit
was. Jacobs staat vaak bekend als
een clown die de gekste dingen
uithaalde in trainingskampen
en tijdens wedstrijden maar hij
was ook gewoon een heel goede
coach.’ Co Adriaanse, Leo van Veen,
Han Berger en Marco Cabo waren
namens FC Utrecht op het complex
in Zandvoort aanwezig om dit
betoog te ondersteunen. Ook Marcel

Brands, Louis van Gaal, Erik ten Hag
en Alfred Schreuder werkten mee
aan het boek.

FC Utrecht

Bert Jacobs was de man die
Adriaanse in 1970 naar Galgenwaard
haalde als enige aankoop van de
fusieclub. ‘Bert kende me uit de tijd
dat we samen bij De Volewijckers
actief waren, hij als trainer en ik als
verdediger. Ik was op vakantie in
Spanje en hoorde daar dat ik in de
belangstelling stond van FC Utrecht.
Toen is het balletje gaan rollen. En
voor ik het wist, voetbalde ik bij
Jacobs in Galgenwaard.’
Bert Jacobs kwam in 1970 over van
Velox met welke club hij aan de
Koningsweg opmerkelijk succesvol
was. Topen bij de kersverse
fusieclub achtereenvolgens
Lászlo Zalai en Evert Mur niet de
nieuwe trainer werden, kreeg de
jonge Jacobs zijn kans. ‘Ik was
uitgenodigd voor een gesprek
en dacht dat het ging om mijn
kinderbijslagformulier te tekenen,’
zo leidde hij de aandacht van
de journalisten af. Maar het
was serieus, de ‘rooie’ moest
Galgenwaard weer tot leven
brengen.
En dat gebeurde meteen in de
allereerste thuiswedstrijd tegen
Go Ahead, een klinkende 4-1-zege.
Jacobs bouwt het team rond Jan
Groenendijk, de boomlange spits

die van Elinkwijk is overgekomen
waar hij topscorer was. Tegen
Feyenoord scoorde Groenendijk een
week eerder al binnen een kwartier
waarna hij uit de wedstrijd werd
geschopt door het krachtdadige
duo Israel-Laseroms. Jacobs
verloor met 4-1 maar weigerde in
De Kuip defensief te spelen. ‘Je
ingraven doe je maar op het strand,’
was zijn adagium. En daarmee
rekende hij meteen resoluut af met
de behoudende speelwijze van
voorganger DOS.

bij Roda JC, Willem II, Seiko SA,
Sparta, Fortuna, Vitesse, Gijon,
Volendam en RKC aan bod. Maar

Nederlandse ploeg was Poutsma
weken geleden neergestreken in
Calgary toen ze positief testte op
corona. TeamNL bevond zich in
Canada ter voorbereiding op de WK
shorttrack in Montreal. De titelstrijd
stond aanvankelijk gepland voor
half maart maar was vanwege de
pandemie en de oorlog in Oekraïne
uitgesteld.

voor Utrechtse voetbalfans is zijn
periode in Galgenwaard de meest
onvergetelijke.

Quarantaine

Baanbrekend

Van onze redactie

Naast zijn kwajongensstreken
was de geboren Zandvoorter
een begenadigd trainer met een
succesvolle formule: duidelijk zijn,
een goede veldbezetting en de
poppetjes op de juiste plaats zetten.
Spelers gingen voor hem door het
vuur en roemen zijn vakmanschap,
eerlijkheid en humor. Nog steeds is
hij recordhouder met het hoogste
aantal gecoachte Eredivisiewedstrijden: 741.

UTRECHT - Welgeteld vijftien
minuten kreeg Selma Poutsma
om even voeling te krijgen met
het ijs van de piste in Montreal.
Twee dagen later ontving de

zijn en Poutsma weer negatief testte
mocht ze alsnog meedoen.
Of liever gezegd, moest ze meedoen
want anders konden de Nederlandse
vrouwen hun wereldtitel van 2021
niet verdedigen op de relay. Met de

Betrokkenen te weinig onderdeel van besluitvorming
Van onze redactie

Voor het Utrechtse voetbal is de
periode-Jacobs baanbrekend
geweest. Na de periode ‘DOS kan
niets, zelfs niet degraderen’ kwam
er een kwajongen in dienst die
Galgenwaard weer liet genieten. En
die ook geen blad voor de mond
nam als er slecht gevoetbald werd,
‘Hotseknotsbegoniavoetbal’ luidde
zijn karakteristieke analyse dan. In
het boek komen ook zijn prestaties

Inclusief sporten en bewegen voor
mensen met een beperking

Hotseknotsbegoniavoetbal - Voetbalhumor van Zandvoort tot
Hongkong
Auteurs: Michiel Kraijkamp en Ferry Reurink
Uitgever: Staantribune Media
Paperback, 340 pagina’s, 22,50 euro

Landschap en betekenissen

Caroline van Lindert
Maxine de Jonge

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant april 2022

UTRECHT - Mensen met een
beperking worden nog te weinig
betrokken bij beleid over en
organisatie van inclusief sport en
bewegen voor deze groep. Dat
blijkt uit monitoronderzoek van
het Utrechtse Mulier Instituut.
Organisaties in het beleids- en
organisatielandschap van de
gehandicaptensport onderkennen
dat zij nog te weinig kennis hebben
van de wensen en behoeften van
mensen met een beperking. Zij
vinden het belangrijk om meer
ervaringsdeskundigheid in te zetten

bij het streven naar een inclusieve
sport- en beweegomgeving.
TK Netwerk
Dit landschap is, op nationaal,
provinciaal en lokaal niveau,
redelijk afgebakend. Organisaties
(her)kennen elkaar en zijn deels
van elkaar afhankelijk in het
streven naar eigen en gezamenlijke
doelen. Tegelijk hebben partijen
in het netwerk behoefte aan meer
afstemming, betere samenwerking
en een heldere taak- en rolverdeling
en verdeling van middelen. Volgens
betrokkenen in het landschap moet
inclusief sporten en bewegen voor
mensen met een beperking aan de

volgende principes voldoen: gelijke
kansen/gelijkwaardigheid; volledig
participeren (erbij horen, welkom
zijn, meedoen); (erkenning van)
autonomie en onafhankelijkheid
(vrije keuze); (actieve)
betrokkenheid (sociale rollen en
posities); toegankelijkheid/zonder
drempels; erkennen en waarderen
van diversiteit en normaliseren van
beperkingen.

Randvoorwaarden

Voor een inclusieve sport- en
beweegomgeving voor mensen
met een beperking gelden
volgens betrokkenen de volgende

randvoorwaarden: toegankelijkheid
(fysiek, sociaal, praktisch); aanbod
(kwalitatief goed) en een deskundig
kader. Qua rollen van betrokkenen
in het landschap wordt gedacht
aan samenwerking (in een
netwerkstructuur); bewustwording
bij organisaties over (het belang
van) inclusief sporten bewegen; en
betrokkenheid van mensen met een
beperking bij de organisatie van
sport en bewegen.
Lees voor meer bevindingen de
rapportage ‘Inclusief sporten
en bewegen voor mensen met
een beperking. Landschap en
betekenissen.’

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 onderwerpen waar iedereen van kan leren. Deze keer een zaak uit de praktijk waar menig
toeschouwer van een amateurvoetbalwedstrijd wel eens mee te maken heeft gehad. Doe er uw voordeel mee.

Van links naar rechts:
1 Utrechtse zwemmer, voormalig wereldkampioen 50 meter vrije slag (Jesse) - 4 Utrechtse sprintster van
U-Track (N’ketia) - 8 Utrechtse waterpoloclub, hoopt op finaleplaats bij het nationale bekertoernooi 11 vogel - 12 voorwendsel - 13 aanwijzend voornaamwoord - 14 in Odessa geboren voetballer die nu aan
Oekraīense kant tegen zijn vaderland vecht (Ihor) - 16 won brons met de aflossingsploeg tijdens de WK
shorttrack in Montreal (Selma) - 18 bijwoord - 19 alfanumeriek - 20 voorzetsel - 22 bakboord 23 zoon van Zeus - 25 voormalig trainer van FC Utrecht waarvan de biografie (HotseKnotsBegoniaVoetbal)
is verschenen (Bert) - 29 noot - 30 ons inziens - 32 denkbeeld - 33 sportbond waar #metoo toch niet aan
voorbijging - 35 vergankelijk - 38 zangstuk - 40 Japans bordspel - 41 Europese taal - 43 roem - 45 de dato
- 46 24-jarige Nieuw-Zeelandse aanwinst voor Kampong Cricket (Cole) - 48 Universiteit Maastricht 49 naderhand - 51 persoonlijk voornaamwoord - 53 hij schoot in 1980 FC Utrecht naar Europees voetbal
(Ton) - 56 21-jarige Portugese aanwinst voor Rugby Club Eemland (Rui Maria) - 60 reeks - 61 voorzetsel 62 voordat - 64 landbouwwerktuig - 65 internationaal standaardboeknummer - 67 voorzitter van
hockeyclub MHC Fletiomare (Jeroen) - 69 werkplaats - 72 vogelnaam - 74 topscorer FC Delta Sports Houten
(Roy) - 75 geslacht - 76 merkteken op maten en gewichten.

Toeschouwers, zet uw helmen op!
SPORT EN RECHT
Door Axel Beijersbergen van
Henegouwen

Van boven naar beneden:
1 volwassen wordend kind - 2 melkklier - 3 ten langen laatste - 4 Sloveniē (op auto’s) - 5 tot barstens toe
gevuld - 6 getijde - 7 inzinking - 8 op stap - 9 telwoord - 10 wanorde - 12 in het jaar - 13 stad in de Verenigde
Arabische Emiraten - 15 zoogdier - 17 object - 21 zwart paard - 23 houding - 24 schoeisel - 26 politieke partij
- 27 sterk ijzerhoudende grond - 28 twee - 29 knevel - 31 hetzelfde - 33 Russische staatsveiligheidsdienst 34 jong dier - 36 verbrandingsrest - 37 senior - 39 woonplaats - 42 land bewerken - 44 oude lengtemaat 47 Internationale Schaatsunie - 48 klein kind - 50 liefkozing - 51 Franse rivier - 52 slee - 53 Europeaan 54 jong takje - 55 metaal - 56 broos - 57 Nederlandse ijshockeykampioen met Den Haag (Justin) - 58 ver (in
samenstellingen) - 59 Turks bevelhebber - 63 vogelproduct - 66 Amersfoortse atlete die tweemaal zilver
won bij het WK indoor (Femke) - 68 haarkrul - 70 Haarlemse nieuwe speelster bij Booleans/VV Utrecht
(Marly) - 71 lidwoord - 73 noot.
Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 12 mei naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak kans
op een gesigneerde uitgave van het boek Hotseknotsbegoniavoetbal van Michiel Kraijkamp en Ferry
Reurink.
WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 18 maart j.l. was “FEMKE BOL”.
De prijswinnaar is J. Lawalata uit Leusden. Gefeliciteerd! U heeft het boek ‘Dik Tevreden, 65 jaar
sporttekeningen’ van Jan Ferwerda en Ruud Gosse gewonnen. Deze wordt bij u thuisbezorgd.

Utrechtse een bronzen medaille
met de aflossingsploeg. Het was het
eindpunt van een achtbaan waarin
ze was beland nadat vlak voor
de WK shorttrack bij haar corona
was geconstateerd. Toen later ook
Suzanne Schulting besmet bleek te

De Utrechtse ging een week in
Calgary in quarantaine en vloog
daarna terug naar Nederland.
Eenmaal geland op Schiphol kwam
er een telefoontje van de andere
kant van de oceaan: Suzanne voelde
zich niet lekker, zou Selma, bij een
negatieve test, weer terug kunnen
vliegen? Dat deed de 22-jarige
shorttrackster en eenmaal op vaste
bodem bleek Schulting inderdaad
getroffen door corona.

Zonder specifieke voorbereiding
deed Poutsma zaterdag in de
halve finale wat ze kon. Het was
voldoende om Nederland winst in
de serie te bezorgen. In de finale
leken Xandra Velzeboer, Yara van
Kerkhof, Selma Poutsma en Rianne
de Vries op zilver af te stevenen
achter Canada. Velzeboer deed
nog een ultieme poging langs de
Canadese te glippen, maar dat lukte
niet. Sterker, Zuid-Korea kwam
met een flitsende versnelling nog
buitenom en greep op het laatste
moment de wereldtitel. Het zilver
was voor Canada en het brons voor
Nederland.
Individueel maakte de pas 20-jarige
Velzeboer, die ooit in Utrecht trainde
bij SkateUnited RTC Midden, de
meeste indruk van de Nederlandse
ploeg. Ze won goud op de 500 meter
en pakte brons op de 1000m en in
het eindklassement.
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UTRECHT – Op 13 oktober
2018 vond op een van de vele
voetbalvelden die Nederland rijk
is een voetbalwedstrijd plaats
tussen twee jeugdelftallen. Tijdens
de eerste helft nam de aanvoerder
van het thuisteam een hoge bal
aan en dat ging niet helemaal naar
wens. Hij kon de bal onvoldoende
controleren en heeft vervolgens
de bal in de stuit over de zijlijn van
het veld getrapt. Het voetballertje
stond op dat moment in het veld
in de omgeving van de middellijn,
ongeveer vijf tot tien meter van de
zijlijn.
Een van de toeschouwers is door
die bal rechtstreeks hard tegen

het hoofd getroffen, vervolgens op
een betonnen plaat gevallen en
even buiten bewustzijn geweest.
Een trauma-arts die per helikopter
ter plaatse is gekomen heeft
eerste hulp verleend, waarna de
toeschouwer is overgebracht naar
het ziekenhuis.

Schade

Het slachtoffer heeft zes dagen
in het ziekenhuis gelegen en
heeft sinds het ongeval last van
doofheid aan het rechteroor,
evenwichtsstoornissen,
duizeligheid en cognitieve
klachten. Ook heeft het slachtoffer
sinds het ongeval geen reuk en
smaak meer. Hij brengt zijn zaak
voor de rechter en vordert aan
materiele en immateriële schade
een bedrag van € 100.000,-.
De kernvraag is of de speler
onrechtmatig heeft gehandeld

en aansprakelijk is voor het
welzijn van de toeschouwer.
Tot een bepaalde hoogte mag
namelijk van een speler verwacht
worden dat deze gevaarlijke,
slecht gecoördineerde, verkeerd
getimede of onvoldoende
doordachte handelingen vertoont
in het veld. Pas als de speler
onzorgvuldig of opzettelijk
gehandeld heeft, komt het
strafrecht in beeld.
De rechter bepaalde dat aangezien
voetbal een contactsport is en
in een wedstrijdsituatie grotere

OPROEP
risico’s genomen worden dan
buiten de lijnen, en er bovendien
geen sprake was van opzettelijk
handelen. De toeschouwers
moeten, net als de spelers binnen
de lijnen, ook risico’s accepteren
die aan deze sport kleven.
Bovendien, zo oordeelde de
Rechtbank, zorgen de spannende
aanval- en verdedigingsacties
juist voor spektakel en dus
voor aantrekkelijkheid voor
toeschouwers. Met andere
woorden: houd ook buiten de
lijnen uw ogen op de bal.

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.

Collard Schaatssport
Mississippidreef 151
3565 CE Utrecht

UW PARTNER
IN VISUELE
COMMUNICATIE

030 2612 853
info@collard-schaatssport.nl
www.collard-schaatssport.nl

graphic invention 030 6666 526 www.graphicinvention.nl

Het juiste adres voor al uw
schaats- en skate producten
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IJCU Dragons U15 zaterdag 26 maart voor de verloren finale tegen Den Haag.

Het Nieuwe Achterom 1
4185 PA Est

Tel: +31 (0) 345 569641
info@groda.nl
www.groda.nl

IJCU Dragons groeit stapje voor stapje
Door Robert Jan van der Horst

www.obgo.nl

Nootweg 43a
1231 CR
Loosdrecht
Tel: 035-5825919

info@obgo.nl

06-30385244

Meenthof 22
1241 CP
Kortenhoef
Tel: 035-544673

Bij Praktijk Chiropractie Kramer staat al meer dan 35 jaar een deskundig,
vriendelijk en doelgericht team voor u klaar. Steeds meer mensen ontdekken
de positieve en snelle resultaten van chiropractie. Wij zien alle klachten die
betrekking hebben op het bewegingsapparaat. Van bijvoorbeeld nekpijn, rugpijn
en bekkeninstabiliteit tot tennisarm, frozen shoulder en huilbaby.
Chiropractie is voor alle leeftijden geschikt. Van ouderen tot baby’s. Ons doel
is om iedereen weer goed en pijnvrij te laten bewegen. Onze chiropractoren
zijn universitair opgeleid en voortdurend ‘in beweging’ om voor u de nieuwste
technieken toe te kunnen passen en u snel en professioneel te helpen.

Chiropractie Kramer
Amsterdamsestraatweg 725
3555 HG Utrecht

030-2439535
info@chiropractie-kramer.nl
www.chiropractie-kramer.nl

Foto: Alexander Gorelin.

UTRECHT – Waar het eerste team
van IJCU Dragons zaterdagavond 26
maart de ijshal van schaatscentrum
De Vechtsebanen op z’n kop zette,
was de U15 van de Utrechtse
ijshockeyvereniging ’s ochtends om
10.00 uur in Tilburg in betrekkelijke
stilte aan z’n kampioenswedstrijd
tegen Den Haag begonnen. En
waar het vlaggenschip won, ging
de toekomst met 8-4 ten onder.
‘Finalestress’, denkt Anneke
Harmsen moeder van Sebastiaan
Janssen, de nummer 34 van IJCU
U15. ‘Zeker als je bedenkt dat we het
hele seizoen verder geen wedstrijd
hebben verloren. Jammer.’
Na twee periodes gelijke tred te
hebben gehouden met Den Haag
in Tilburg, ging het in het derde
part mis. Hoe anders hadden
spelers en de zeer betrokken
ouders dat gewild. En dat na zoveel
inspanningen en kameraadschap.
Het bracht Harmsen op het idee
onze redactie al op 16 maart te
tippen over dit – toen nog- op
handen zijnde duel. ‘Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.’

Basis

Outdoor-en legerkleding
Schietsport en gereedschap
Amsterdamsestraatweg 953
3555HR Utrecht
www.snuffeldump.nl

030-2445377

Sylvana Gramberg, teammanager,
moeder van de wegens een blessure
afwezige Santi van der Bruggen
(‘heel sneu dat hij er uitgerekend
deze wedstrijd niet bij kan zijn’),
en wat al niet meer, hoeft niet lang
na te denken over deze uitspraak
van haar collega-moeder. ‘De U15
is de basis van de toekomst van
IJCU Dragons’, klinkt het zonder een
spoortje twijfel. ‘Daarnaast is het
een heel hecht collectief, waar de
leeftijden enigszins uit elkaar lopen.
Maar het is geweldig om te zien.
Deze groep is vanaf het moment dat
ze begonnen, op 4-5-jarige leeftijd,
grotendeels bij elkaar. Ik zit er nu

zelf een jaar of acht bij. En ijshockey
is een geweldige sport, er zit alles
in. Het leukst eigenlijk is de periode
dat ze nog heel jong zijn, dat ze
nog nauwelijks weten waar ze mee
bezig zijn en nauwelijks boven de
boarding uit komen, maar dat besef
je pas later.’
Ouders van ijshockeyende kinderen
zijn eigenlijk geen normale ouders.
Alles hebben ze er voor over hun
kroost hun favoriete sport te laten
beoefenen. Niet alleen ligt niet
elke ijsbaan naast de deur, ook de
contributie (dit seizoen 950 euro)
moet worden opgehoest. Gramberg:
‘En dan rijden we nog tweemaal
per week naar Dordrecht voor
een extra training en hebben zelfs
in Antwerpen ijs gehuurd. Twee
keer trainen is in deze leeftijdsfase
eigenlijk niet genoeg om spelers
zich kwalitatief te laten ontwikkelen.
Het is ons in de moeilijke coronatijd
gelukt om het team bij elkaar
te houden. Dat is al best een
prestatie. We wonen aan de rand
van het Veldhuizen Park in Leidsche
Rijn. Dan kwamen de spelers en
speelsters van U15 driemaal per
week hier naar toe en gingen we in
het park trainen.’

Zomerijs

Nu het seizoen is afgelopen kunnen
ze terecht op het ‘zomerijs’ van
De Vechtsebanen en die kosten
komen ook nog eens bovenop de
contributie. Het maakt het voor
sommige minder draagkrachtige
ouders moeilijk om hun hun kind
mee te laten doen, realiseert
Gramberg zich. ‘Ik hoop dat we dat
onderling kunnen oplossen.’
Voorzitter Marco van Doorn, wiens
dochter Robin zaterdagochtend
eveneens vanwege een blessure
niet van de partij kon zijn bij de
U15, maar diens zoon Jesse wel,
onderschrijft grotendeels de

woorden van Gramberg. Daarnaast
heeft hij oog voor ‘het grotere
geheel’. ‘Het is geen geheim dat de
contributie fors is’, erkent Van Doorn,
sinds zes, zeven, acht jaar aan het
roer bij IJCU Dragons. ‘Ik weet het
eigenlijk zelf niet precies.’
Negen verschillende mailboxen en
een tasje met papieren, dat is wat
Van Doorn bij zijn aantreden kreeg
overhandigd. Natuurlijk, ook hij
weet dat het ijshockey financiële
offers vraagt van gezinnen. En er is
de mogelijkheid om subsidie of een
tegemoetkoming van de kosten voor
de contributie aan te vragen. ‘En in
individuele gevallen help ik ook wel
met het invullen van de papieren,
maar eigenlijk moeten de ouders dat
zelf doen. Onder meer via de U-pas,
Stichting Leergeld, het Paul Verweel
Fonds of het Sportfonds. Dat gaat
buiten de club om.’

Jeugdleden

Belangrijk voor de club, na een
grote aanwas vorig seizoen bij de
allerjongsten, is dat het ledental
van IJCU stabiel blijft, momenteel
zo rond de zeventig leden. Die zijn
ondergebracht – uitwisseling tussen
teams is mogelijk – in de U7, U9,
U11, U13, U15 en U17. Echter, IJCU
wil groeien. Van Doorn: ‘Er is grote
belangstelling voor het ijshockey
onder recreanten van alle leeftijden.
Maar je kunt een jongen of meisje
van veertien die nog nooit heeft
geijshockeyd niet laten instromen in
een team waarvan de leden al zeven
of acht jaar ijshockeyen. Voor die
extra vraag hebben we gewoonweg
niet genoeg ijs tot onze beschikking.’
‘Van scratch’, is door Van Doorn
c.s. de afgelopen jaren structuur
aangebracht in de club. Zo zijn er
met Margreth Baas en Natasha
Schouten twee Jeugdcoördinatoren
aangesteld. Van Doorn: ‘Hun taak
is te netwerken op de tribune. Ze

begeleiden de ouders. Voor velen
is ijshockey een nieuwe sport.
Zodra de kinderen op het ijs staan,
ben je ze kwijt. Die vinden het een
geweldige sport. Maar wat kunnen
en mogen de ouders verwachten
van de club? Hoe betrek je vaders
en moeders bij de wedstrijden? Hoe
trek je ze over de streep om lid te
worden van IJCU? Daar proberen de
twee Coördinatoren een antwoord
op te vinden.’
Tot zijn tevredenheid constateert
Van Doorn dat IJCU Dragons
een gezonde vereniging is.
‘Zowel financieel (‘we hoeven de
contributie volgend jaar niet te
verhogen’) als sportief. Net als U15
verloor ook U17 z’n finalewedstrijd.
Maar ik denk dat we er best goed
opstaan. We merken toch dat er bij
IJCU een bijzondere sfeer hangt. Bij
ons zijn de teams meer een eenheid,
de spelers en ouders zijn in de loop
der jaren naar elkaar toegegroeid.
Waar het bij andere clubs toch meer
individueel is.’

Wensenlijstje

Met competitiedeelname in zes
leeftijdscategorieën is de sportieve
piramide nog niet compleet, weet
Van Doorn. ‘We zouden ook graag
een U21 willen hebben. Dat is beter
voor de doorstroming naar het
eerste team.’ Toch zijn er nog meer
wensen waaraan Van Doorn en
zijn bestuursleden in de toekomst
hopen te voldoen. IJCU Dragons
kent nu een stichtingsvorm, maar
Van Doorn wil graag toe naar
een Verenigingsvorm. ‘Om de
betrokkenheid van de leden bij de
club te begroten. ‘Nu benoemen we
onszelf en hebben de leden eigenlijk
niets te zeggen. We denken dat dat
niet goed is.’
Tevens zou Van Doorn graag zien
dat er bij de Jeugd een Technische
Commissie komt. ‘We hebben al een

stap gemaakt met de aanstelling van
Chad van den Burg als hoofdtrainer
van de jeugd. Hij heeft alle teams
onder zijn hoede en bepaalt nu
ook wie waar speelt. Er is er nu dus
één die alles beslist. Dat geeft altijd
gezeur.’
Een Technische Commissie zou
voor de interne selectie en indeling
het geëigende orgaan zijn, zo is
Van Doorn van mening. ‘En die
moet dan niet bestaan uit vaders
of moeders van spelende kinderen.
We zijn zo’n kleine club en wat
voor mij geldt, geldt ook voor hen.
Bijna iedereen heeft belangen.
Om het selectieproces helemaal
zuiver te houden, zou je Technische
Commissie moeten hebben die
volstrekt onafhankelijk is. Ik heb
nog altijd de hoop dat we een aantal
mannen van Vintage Utrecht (oudeerste teamspelers die recreatief
hockeyen, red.) daarvoor kunnen
strikken.’

Toekomst

Gestaag groeit IJCU Dragons. Zowel
op als buiten het ijs. Zowel met
het eerste team als met de jeugd.
‘Het gaat steeds beter’, is Van
Doorn van mening. Zo neemt ook
de publieke belangstelling voor
de snelste teamsport ter wereld
toe, zo blijkt uit de laatste duels
die de hoofdmacht speelde. ‘Een
verheugende ontwikkeling. En we
zien ook een groep supporters die
verder geen ijshockeyverleden
hebben bij de club.’
Terug naar de woorden van Sylvana
Gramberg, moeder, teammanager
U15 en wat niet meer. ‘De U15 is de
basis van de toekomst.’ Van Doorn
is het daar gedeeltelijk mee eens.
‘We hebben zaterdag in de finale
verloren van grootmacht Den Haag.
Geen schande. Maar ik denk dat we
volgend seizoen nog sterker zijn dan
dit jaar.’

100.000 MENGKLEUREN
100.000 MENGKLEUREN
VAKKUNDIG
ADVIES
GRATIS
PARKEREN ADVIES
VAKKUNDIG

TO PM E R K E N BO D E M PR I JZ E N

GRATIS PARKEREN

www.allesvoordeairco.nl

TO PM E R K E N BO D E M PR I JZ E N

100.000 MENGKLEUREN
VAKKUNDIG ADVIES
GRATIS PARKEREN

MA-VR 8 - 18 UUR
DO
8 - 20 UUR
ZA
8 - 17 UUR

BO D E M PR I JZ E N

MA-VR 8 - 18 UUR
DO
8 - 20 UUR
ZA
8 - 17 UUR

TO PM E R K E N BO D E M PR I JZ E N

Utrechtse Sportkrant vrijdag 15 april 2022 23

Wessel Copier ontwikkelt zich verder bij Heerenveen
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Aanvaller Wessel Copier (derde van rechts) op De Vechtsebanen in de wedstrijd om de Nederlandse titel tegen Den
Haag.
Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
Door Robert Jan van der Horst
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UTRECHT – De laatste klap was voor
Wessel Copier. En die is meestal een
daalder waard. Ofwel, vrij vertaald:
De Utrechtse ijshockeyer Justin
Evers mag met Den Haag dan wel
Nederlands kampioen zijn geworden
en de beker hebben veroverd, maar
plaatsgenoot Wessel Copier (spelend
voor Heerenveen) tilde eind maart
het zilverwerk omhoog dat behoort
bij het behalen van de titel van de
BeNe Liga.
Heerenveen moest in de finale van
de grensoverschrijdende competitie
alles uit de kast halen om Luik te
kloppen, maar in het derde duel om
de titel werd op Belgische bodem
voor een volgepakte ijsbaan de
thuisclub teruggewezen. Copier:
‘De bekerfinale en het duel om de
Nederlandse titel – gespeeld op
De Vechtsebanen in Utrecht – ging
om één gewonnen wedstrijd. Den
Haag won beide. Maar voor het

RuithERstEl & vERvanging • BlindEREn •
kaliBREREn sEnsoREn • inlEREn motoR
managEmEnt • BEklEding REpaRatiE •
cosmEtisch schadEhERstEl (spot REpaiR) •
uitdEukEn zondER spuitEn •
vERhuuR (BEstEl) auto’s)

Autoschadebedrijf Rosenboom in De Meern/Utrecht behoort tot de Schadenet franchise
organisatie, een kwalitatief hoogstaande groep ondernemers in autoschadeherstel. Zo
genieten wij van de voordelen van een schadeketen zonder daarbij onze eigen zelfstandigheid
en flexibiliteit te verliezen. Bovendien zijn wij zo een serieuze partner voor verzekeringen,
leasemaatschappijen en natuurlijk de particulier.

De Vechtsebanen

Met Copier is één de vijf spelers
genoemd die hun opleiding
genoten op De Vechtsebanen en
nu op het hoogste niveau spelen
elders in Nederland. Hij is telg uit
een gekende ijshockeyfamilie.
Grootvader Joop was materiaalman
toen de Utrechtse ijshockeyclub
IJCU in 1991 en 1992 landskampioen
werd, diens broer Ruud speelde voor
IJCU. Net als John en Bert, de zoons
van Joop. John is dan weer de vader
van Wessel, maar ook zijn neef Nika,
zoon van Bert en inmiddels gestopt,
verdedigde de Utrechtse kleuren.
Wessel Copier: ‘Ik ben de enige
Copier die buiten de stad gespeeld
heeft en nog speelt. Alle anderen

zijn uitsluitend op De Vechtsebanen
actief geweest. Desondanks is de
naam Copier wel een bekende in het
Nederlandse ijshockey. Vaak vragen
mensen me of ik toevallig die of die
Copier ken.’
Al op driejarige leeftijd stond Wessel
Copier (24) op schaatsen. ‘Wat wil
je ook met zo’n familie, je hebt geen
keus.’ Hij speelde in Utrecht onder
meer samen met Vince van de Kraak,
Justus Bos, Indy Bontan en Nigel
Zwiers. Op een later moment in zijn
loopbaan maakte hij kennis met
coach Stefan Collard. Allen zijn nu
actief in of voor het huidige eerste
team van IJCU Dragons dat net geen
kampioen werd van de eerste divisie.

Nijmegen

Twaalf jaar speelde Copier voor
IJCU, waarna de fysiotherapeut
(opleiding aan de Hogeschool
Utrecht) vertrok naar Nijmegen. Een
beslissing die vooral had te maken
met zijn toekomstperspectief als
ijshockeyer. ‘Als je 15 bent, kijk je

over te brengen, hoewel ik nog
best jong ben. Maar ik heb toch al
veel wedstrijden op het hoogste
niveau gespeeld. Ook zet coach
Mike Nason me steeds vaker op
het ijs bij powerplay en/of penaltykilling, belangrijke momenten in een
ijshockeywedstrijd. Een teken dat ik
op de goede weg ben.’
De Utrechtse aanvaller weet dat hij,
net als Justin Evers en mogelijk alle
anderen, een keer terug zal keren
als ijshockeyer in de Domstad. Maar
dat zal niet het geval zijn zolang het
niveauverschil tussen IJCU en de
BeNe Liga nog zo groot is of zolang
hij geen andere eisen stelt aan
het ijshockey. ‘Ik zie dat IJCU zich
de laatste jaren goed ontwikkelt,
dat is prima. En ik vond het ook
bijzonder om de finale om het
landskampioenschap in Utrecht
te spelen. Het voelde alleen een
beetje vreemd dat ik nota bene op
De Vechtsebanen, mijn thuishal, niet
mét of tégen IJCU speelde.’

Niveau

Medio 2021 werd Copier, die
namens Nederland uitkwam op vijf
WK’s (U18 en U20), aangetrokken
door Heerenveen. Daar speelde
hij het afgelopen seizoen op een
nog hoger niveau en kon hij zich
het zojuist afgesloten seizoen
verder ontwikkelen. Met zijn groei
als speler werd ook zijn rol in het
team steeds belangrijker. Waar
dat uit blijkt? Ik word bijvoorbeeld
in één lijn gezet met twee jonge
jongens om mijn ervaring op hen

Wessel Copier. Foto: Heerenveen.

NUMMER 15
UTRECHT – Aanvaller Wessel
Copier speelt bij Heerenveen met
rugnummer 15. Toeval of bijgeloof?
Vooral met dat laatste is de sport
immers vergeven. ‘Nee, niets van
dat alles’, zegt Copier. ‘Het is een
eerbetoon aan mijn vader (John

Copier, red.) die vroeger bij IJCU
eveneens met rugnummer 15
hockeyde. En toen dat nummer
een keer niet beschikbaar was, heb
ik met rugnummer 51 gespeeld;
dezelfde cijfers alleen in een andere
volgorde.’

IJshockeycoach Stefan Collard maakt balans op: ‘Hopen op hoge gunfactor’
verloren finaleserie tegen Nijmegen
om het kampioenschap van de
eerste divisie. ‘We zijn er zo dichtbij
geweest.’

(E) voertuigentotaalservice

Strijkviertel 7
3454 PG De Meern
Tel. 030-6661690
rosenboom@schadenet.nl
www.schadenetrosenboom.nl

kampioenschap van de BeNe Liga
hebben we een kwartfinale, een
halve finale en een finale gespeld.
Bij elkaar zes wedstrijden. Dat telt
voor mij zwaarder. In de halve finale
klopten we overigens datzelfde Den
Haag twee keer.’

stiekem al een beetje vooruit. Niet
vreemd voor ijshockeyers van die
leeftijd. Bij het IJCU van toen zag
ik onvoldoende mogelijkheden om
mezelf te ontwikkelen en besloot
naar Nijmegen te gaan. Dat kwam
met het eerste team op het hoogste
niveau uit. Het was eigenlijk de
bedoeling dat ik in de jeugd ging
spelen, maar het draaide er op uit,
na een goede voorbereiding, dat
ik vast bij het eerste team zat en
af en toe bij de jeugd meespeelde.
Precies het omgekeerde dan waar ik
aanvankelijk voor was gekomen.’
Zeven jaar speelde Copier voor
Nijmegen. ‘Best een tijd.’ In 2020
maakte hij de overstap naar
Zoetermeer. ‘Ik heb daar in de
voorbereiding meegedraaid en
onder leiding van de inmiddels
overleden coach Alex Andjelic
precies twee oefenwedstrijden
gespeeld, waarvan één op De
Vechtsebanen tegen IJCU. Door de
corona lag de competitie lange tijd
stil en speelden Zoetermeer, en dus
ook ik, dat seizoen uiteindelijk geen
enkele competitiewedstrijd.’

Stefan Collard. Foto: Bart
Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – De vieze nasmaak
wegspoelen. Dat is wat IJCU
Dragons-coach Stefan Collard dezer
dagen probeert te doen na de

Vrijdag 1 april eindigde het
seizoen abrupt voor de Utrechtse
ijshockeyers die na twee duels in
de best-of-five al tegen een twee
nederlagen aankeken. ‘Toch denk
ik dat we het hebben laten liggen
in de eerste periode van de vierde,
en achteraf beslissende, wedstrijd’,
aldus coach Stefan Collard. ‘Aan
de andere kant ben ik trots op
het team omdat we ons in die
wedstrijd terugknokten na een 5-2
achterstand. Dat heb ik de spelers
ook verteld. Helaas viel het in de
verlenging voor ons de verkeerde
kant op. We zijn in elk geval strijdend
ten onder gegaan.’
Toch is Collard niet heel somber

gestemd. De totale vereniging IJCU
Dragons ontwikkelt zich stapje voor
stapje, de publieke belangstelling
neemt toe en daarmee ook die van
sponsoren. ‘Je ziet dat mensen
komen als je iets te bieden hebt en
dan maakt het niveau niet eens zo
heel veel uit. We hebben intern al
een voorzichtige bespreking gehad
en daarbij de intentie uitgesproken
dat zowel het bestuur als de
technische ook volgend seizoen met
elkaar door gaan.’
Analyserend, denkt Collard dat
vooral het gemis aan ervaring zijn
jonge selectie is opgebroken. ‘Als
ik kijk naar de wedstrijden die we
verloren hebben, dan is dat vooral
geweest van teams die over een
paar geroutineerde spelers konden
beschikken. We zullen kijken of we
daar nog wat winst kunnen behalen

naar volgend seizoen toe. Mogelijk
hebben we een goede gunfactor,
want te bieden hebben we, behalve
een goede sfeer en een vereniging
opbouw, eigenlijk niks. Alle jongens
van het team betalen gewoon hun
eigen contributie. En dat blijft ook zo.’

Winterstop

Veranderingen voorziet Collard
wel. In de eerste plaats in zijn
eigen selectie. ‘We zijn het seizoen
gestart met 25 man, plus drie
keepers. Toen mijn zoon Mike in
de winterstop naar Zoetermeer
vertrok, was dat 24, plus drie. Dat
was prima in de coronatijd, maar
het is eigenlijk te veel. Ik wil naar
20, plus 2. Ik verwacht overigens
dat deze groep grotendeels bij
elkaar blijft, behoudens misschien
een paar jongens die hun sport en
studie moeilijk met elkaar kunnen

combineren en lager willen gaan
spelen. Daarnaast hoop ik op
de komst van een Amerikaanse
ijshockeyer die in Utrecht komt
studeren en in zijn land op een
behoorlijk niveau heeft gespeeld.’
Daarnaast wijzigt
hoogstwaarschijnlijk de
competitieopzet. ‘Daar is een
eerste oriënterende bespreking
over geweest met clubs en bond. Er
word afgestapt, zo is het plan, op
het tweede niveau van Nederland
met een indeling in twee poules
(noord en zuid). Het wordt volgend
seizoen hoogstwaarschijnlijk één
afdeling van twaalf of dertien teams
die alle tegen elkaar uit een thuis
spelen, een volledige competitie
dus. Na die eerste ronde volgt dan
een opsplitsing. Ik denk dat dat een
goede zaak is.’

Utrechtse Sportkrant vrijdag 15 april 2022 25

Aanvalslustige Annemiek van Vleuten grijpt weer naast zege in Limburgse heuvels

Amstel Gold Race niet zwaar genoeg
hadden dan ook een shirt met lange
mouwen aangetrokken en reden
met beenstukken.
In de laatste veertig kilometer
roerden Ellen van Dijk en Floortje
Mackaij uit Woerden zich in de hoop
met een groepje weg te komen.
Steeds volgde echter weer rap een
samensmelting. Van Dijk probeerde
het op zeven kilometer voor de
finish nog eens, maar kreeg geen
meter ruimte.

Passage

Annemiek van Vleuten (links) wordt bij de Amstel Gold Race vierde achter Marta Cavalli, Demi Vollering en de Duitse
Liane Lippert.
Foto: Sprint Cycling Agency / Movistar Team.
Van onze redactie

OOK ADVERTEREN IN DEZE KRANT?
LAAT HET ONS WETEN:

VERKOOP@UTRECHTSESPORTKRANT.NL

UTRECHT - Het wordt steeds
lastiger voor de 39-jarige Annemiek
van Vleuten om de enige echte
Nederlandse klassieker op haar
palmares te krijgen. Na al een keer
tweede en tweemaal derde te zijn
geworden eindigde ze in de Amstel
Gold Race van 2022 als vierde. De
geboren Utrechtse was zonder
twijfel de meest aanvalslustige
renster van het hele peloton, maar

het lukte haar niet weg te komen.
‘Daar ben ik niet gefrustreerd
over, hoor. De Amstel is niet zwaar
genoeg voor mij. Dan ligt Luik me
beter.’
De vrouwen kregen in de zogeheten
Amstel Gold Race Ladies Editon
die voor de achtste keer gehouden
werd, negentien hellingen voor
de kiezen. Nieuw was dat het
prijzengeld gelijk getrokken was
met dat van de mannen. Voor

de winnares lag 16.000 euro
te wachten, een aanzienlijke
verbetering in vergelijking met
vorig jaar toen Marianne Vos met
een ‘fooi’ van 2.500 euro werd
afgescheept.
De weersomstandigheden waren
goed tijdens de Limburgse
klassieker. De rensters werden
vergezeld door een zonnetje, al
was het ’s morgens bij de start nog
behoorlijk fris. Sommigen, zoals
de latere winnares Marta Cavalli,

Er volgde een wapenstilstand tot
aan de voet van de Cauberg. Bij de
laatste passage van de bekendste
Nederlandse berg nam Van Vleuten
opnieuw het voortouw. Het lukte
haar echter niet iedereen te lossen,
zes rensters bleven in haar wiel.
Op de top van de Cauberg viel het
even stil en een slimme Cavalli rook
haar kans. Binnen een mum van
tijd had de Italiaanse vijftig meter.
Van Vleuten wilde niet nog eens het
vuile werk opknappen en liet het
over aan de Nederlandse ploeg SD
Worx, die met meerdere rensters
vooraan zat. Daar werd getwijfeld
en het gat met Cavalli kon niet meer
gedicht worden.
Demi Vollering won wel de sprint,
maar baalde. Weer tweede, net als
vorig jaar. Ze sloeg op het stuur
van frustratie in het besef dat dit
de gelegenheid was geweest om

te winnen. Van Vleuten had vrede
met haar vierde plek. ‘Ik denk niet
dat ik iets fout heb gedaan. Maar
de koers moet echt heel afmattend
zijn geweest wil ik een kans maken
in de finale. Dat in je eentje doen
is geen optie, maar ik ben er wel
vroeg aan begonnen. De Cauberg
is niet echt mijn klim, want hij
is best explosief en ik kwam dus
ook niet weg. Cavalli koos daarna
een heel goed moment voor haar
aanval,’ vertelt ze op haar website.
Ze had onderweg genoten van het
publiek. ‘Ik heb ontzettend vaak
mijn naam gehoord, super leuk al
die aanmoedigingen. Ik heb heerlijk
gekoerst, kan mezelf ook niets
verwijten.’
De kopvrouwe van het Spaanse
Movistar wacht nog steeds op haar
eerste grote succes in dit seizoen,
al won ze dan wel de Omloop Het
Nieuwsblad. Ze werd geklopt in de
Strade Bianche door Lotte Kopecky
en ook geklopt in de Ronde van
Vlaanderen, wederom door de
Belgische. In Luik-BastenakenLuik, op zondag 24 april, moet
het dan maar gebeuren. ‘Daar zal
ik weer tegen SD Worx aanlopen,
maar de klimmen zijn langer en
daar heb ik denk ik wat meer
kansen. De benen zijn goed in
ieder geval en het moet een keer
de goede kant op vallen.’

Marijn van den Berg beste Nederlander in Gent-Wevelgem
Van onze redactie
UTRECHT - Marijn van den Berg
heeft de afgelopen maanden als
neoprof ervaren dat wedstrijden
in de WorldTour toch wat anders
zijn dan de koersen die hij als
belofte reed. Het eerste seizoen
bij de Amerikaanse wielerformatie
Education First-EasyPost is vooral
een leerjaar voor de 22-jarige
allrounder uit De Meern, ooit in de
jeugd begonnen bij Het Stadion.
De jongere broer van Lars van
den Berg die zelf als prof rijdt bij

Groupama-FDJ mocht starten in
de UAE Tour in de Emiraten en
haalde na zeven enerverende dagen
heelhuids de eindstreep. Met als
beste resultaat een tiende plaats in
de door topsprinter Mark Cavendish
gewonnen etappe. Rondewinnaar
werd Tadej Pogacar die beschouwd
wordt als de beste renner van dit
moment.
De Sloveen was ook de sterkste in
de eendagskoers Strade Bianche
over de beruchte gravelpaden
in Toscane. Marijn van den Berg
was daar ook maar hij zal Pogacar
hooguit bij de start hebben gezien.

De Utrechter reed er in de eerste
plaats om karweitjes op te knappen
voor zijn ploeggenoten, maar wilde
toch ook zelf de finish halen en dat
lukte.

Hardheid

De E3 prijs Harelbeke, BruggeDe Panne, het waren koersen
waarin Van den Berg de nodige
hardheid opdeed. Als opmaat
naar de eerste echte Belgische
klassieker: Gent-Wevelgem.
Een koers waar je als kersverse
beroepsrenner verschillende malen
kunt overwegen om maar in de

remmen te knijpen. De afstand
van 250 kilometer is immers voor
veel jonge coureurs nog te ver.
Van den Berg had het lastig op
de Vlaamse heuvels, knokte zich
telkens terug en bleef tot het eind
goed meedraaien. Hij finishte als
beste Nederlander (23ste) op slechts
acht seconden van de winnaar. Dat
was de 21-jarige Biniam Girmay uit
Eritrea die geschiedenis schreef
door als eerste Afrikaan een
klassieker te winnen.
Van geheel ander kaliber is de
Amstel Gold Race. Met enorm veel

wielerfans langs de hellingen,
vooral op de Cauberg. Waar je als
jonge Nederlandse renner over
droomt. Van den Berg stond op
de oorspronkelijke startlijst, maar
zijn daadwerkelijke debuut zal
nog een jaartje moeten wachten.
Wellicht volgt dit seizoen een nog
mooiere vuurdoop: een grote ronde.
De Vuelta start op 19 augustus in
Utrecht met een ploegentijdrit door
de achtertuin van de renner uit
De Meern. De kans dat Marijn van
den Berg in de Vuelta-ploeg wordt
opgenomen is niet groot, maar valt
ook niet uit te sluiten.

WIELERBLOKJE
Dylan van Baarle

“Tennis op het mooiste tennispark van de Utrechtse Heuvelrug”
→ Je kunt het hele jaar buiten tennissen.
→ In de zomer kun je bij slecht weer gratis gebruik maken van de tennishal
→ Je krijgt korting op tennisles
→ Je hoeft geen bardienst te draaien.

HET BIJ
JE HAALT
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Tweede achter Mathieu van der Poel in de Ronde van
Vlaanderen. Het kan slechter. Bijna nog was Dylan van Baarle
winnaar geworden in de Vlaamse Hoogmis doordat de twee
koplopers Van der Poel en Tadej Pogacar in de finale aan het
pokeren waren. De oud-Veenendaler kwam met Valentin
Madouas in rap tempo dichterbij en sloot op een paar
honderd meter van de finish zelfs aan. Van der Poel leek zijn
eigen glazen ingegooid te hebben, maar hij perste er nog een
flitsend eindschot uit. Kind van de rekening werd Pogacar. De
Sloveense Tourwinnaar had de sterkste indruk gemaakt op de
Oude Kwaremont en de Paterberg, maar werd slechts vierde.
Na de tweede plaats op het WK dus opnieuw een aansprekend
resultaat voor de bescheiden Van Baarle. Had hij zelfs nog
gedacht aan de zege? ‘Niet echt, Mathieu was net te snel. Maar

deze plaats op het podium van de Ronde van Vlaanderen
betekent erg veel voor me.’

Lorena Wiebes
De teller staat voor Lorena Wiebes al weer op vier zeges dit
seizoen. De 23-jarige sprintster uit Mijdrecht was recent
succesvol in Nokere Koerse en de Scheldeprijs. Die laatste
had ze ook vorig jaar gewonnen en staat bekend als het
officieuze WK sprint. In regenachtige omstandigheden zorgde
de ploeg van Wiesbes, Team DSM, ervoor dat ontsnappingen
geneutraliseerd werden. Wiebes werd in stelling gebracht en
ze rondde het bekwaam af.
De laatste kilometer van Nokere Koerse zat Wiebes min of
meer alleen. Het deerde haar niet. Ze perste er op de kasseien
van de Nokereberg een sprint uit die de concurrentie deed

verbleken. Lotte Kopecky en Marta Bastianelli konden slechts
toekijken, meters achter de ontketende Mijdrechtse. In
Brugge-De Panne moest Wiebes na een hectische finale haar
meerdere erkennen in wereldkampioene Elisa Balsamo.

Lars van der Haar
Lars van der Haar blijft tot minstens eind 2024 rijden
voor Baloise Trek Lions. De 30-jarige Europees kampioen
veldrijden heeft zijn contract verlengd bij de Belgische
ploeg. De Woudenberger, die zijn seizoen iets inkortte voor
een operatie aan zijn knie, vindt dat hij met de Europese en
Nederlandse titel alsmede een wereldbekerzege (Tabor) een
van zijn mooiste jaren in de elitecategorie achter de rug heeft.
‘Ik haal voldoening uit het feit dat ik deze prestaties lever
tegen alweer een nieuwe generatie.’
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UTRECHT - Onlangs kreeg
karateka Lisa Wu te horen dat ze
is geselecteerd voor het Europees
jeugdkampioenschap karate dat zal
plaatsvinden in Praag. Historisch
nieuws voor zowel Lisa Wu als voor
Karate Team Utrecht.
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Karateka Lisa Wu naar EJK in Tsjechië

Door Roberto Cancian
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Lisa Wu: ‘Het enige wat ik van mezelf verwacht is dat ik alles geef en er alles aan zal doen in de voorbereiding en in de wedstrijd zelf om het beste van mezelf te laten zien’.
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Over een kleine twee maanden zal de
uit Het Zand afkomstige Lisa Wu in
actie komen in Sports Hall Holešovice
bij het EJK voor junioren (u18) op
het onderdeel Kata dat van 17 tot en
met 19 juni wordt gehouden. ‘Ik ben
superblij dat ik naar het Europees
kampioenschap mag. Daarvoor heb
ik meerdere meetmomenten gehad
zoals in Berlijn, in het Belgische
Luik, tijdens de Dutch open en het
Nederlands kampioenschap. Omdat
ik tijdens meerdere meetmomenten
op het podium ben gekomen, altijd
bij selectietrainingen aanwezig
ben geweest en daarbij mijzelf ook
heb ontwikkeld, ben ik uiteindelijk
geselecteerd’, geeft Lisa Wu aan.
Haar trainster, Sensei Lindsey
Weerdenburg van Karate Team
Utrecht, is net zo trots als Lisa zelf.
‘Dit is fantastisch en Lisa heeft het
ook zo verdiend. Bovendien is het
een historische gebeurtenis voor de
sportschool.’
Wu toonde een constant niveau
tijdens meerdere meetmomenten

Het beste podium voor amateurkunstenaars

over een langere periode in
Nederland en het buitenland. Ze
moest continue fit op de mat staan.
‘Daarbij moest er ook hard worden
doorgetraind, ook in de zomerstop.
Ze sturen je niet zomaar naar het EK.
Zelf ben ik jaren actief geweest op
zulke grote eindtoernooien. Het is
fantastisch dat er nu een leerling is,
die ik alles heb geleerd, Nederland
mag vertegenwoordigen’, aldus
Sensei Lindsey.

Verwachtingen

‘Natuurlijk wil ik voor een medaille
gaan maar de kans dat het ook lukt,
is klein. In Tsjechië sta ik straks tegen
de beste karateka’s van elk land en
net zoals bij het onderdeel Kumite
zijn er geen aparte gewichtsklassen.
Het is dus lastig om in te schatten
wat mijn kansen zijn. Ik heb geen
verwachtingen voor het Europees
kampioenschap. Het enige wat ik
van mezelf verwacht is dat ik alles
geef en er alles aan zal doen in de
voorbereiding en in de wedstrijd
zelf om het beste van mezelf te
laten zien’, zegt Lisa vastberaden.
Haar coach geeft aan dat ze altijd
moet inzetten om het podium te
halen. ‘We gaan gewoon voor een
medaille mentaliteit. De wedstrijden
hebben een tijdje stilgestaan
vanwege de coronamaatregelen
uiteraard. Het is zaak om vooral op
ons zelf te focussen en daarnaast de
concurrentie op de voet te volgen.

Samen met Lisa zal er een plan
opgesteld worden richting het EK om
daar te kunnen pieken op het juiste
moment. Dat doen we niet alleen
maar hiervoor gaan we samenwerken
met een fysiotherapeut, een
conditietrainer en letten we op de
juiste voeding en rust.’
Lisa vult aan dat ze naast de
extra trainingen, die ze onder
begeleiding doet van haar coach, ook
ondersteunende trainingen krijgt bij
Fysiotherapie Bodyproof. ‘In de tijd
voor het EK zal de trainingsintensiteit
nog meer omhoog gaan en nog
specifieker gericht zijn op het EK
hoe dichter we bij het toernooi zelf
komen.’

Aanloop

Lisa Wu weet dat het een drukke
periode is en zal blijven in aanloop
naar het EK. Daar doet ze het ook
voor en gaat alles voor aan de
kant. ‘De komende tijd wordt een
periode waarin het superbelangrijk
is dat ik samen met mijn coach en
sportbegeleider op school een goede
planning ga maken. Ik zit namelijk
ook in mijn examenjaar. Ik ben van
plan om meer te gaan trainen, vaker
in de week en meerdere keren op
een dag. Daarbij is belangrijk om zo
efficiënt mogelijk mijn trainingsuren
en mijn dag in te plannen.’
Wanneer je Lisa ziet en hoort praten
over haar sport, dan is het één en
al passie. Ze wil het optimale uit

haar sportcarrière halen en daar
schuift het talent veel voor aan de
kant. Daarnaast geeft zij ook zelf nog
training en is zij het voorbeeld voor
weer veel andere nog jonge talenten
die weer graag in haar voetsporen
willen treden.

wat trots. ‘Wij vinden het fantastisch
dat Lisa naar het EK gaat. Lisa en
haar coach Lindsey hebben samen
keihard gewerkt voor dit resultaat.
Dit is een mooie bekroning op hun
harde werk! Wij zijn sowieso trots’,
zeggen ze desgevraagd.

Hoe haar trainingsschema er
in de laatste weken uitziet voor
vertrek naar Tsjechië, dat plant ze
in goed overleg. Ik weet nog niet
of ik in juni aangepast ga trainen,
dat moet ik bespreken met coach
Lindsey. Ik denk dat ik met goede
begeleiding zeker sport en school kan
combineren. Het wordt zeker lastig,
maar met een goede planning lukt
het vast wel. Ik ga mijn best doen om
het zo goed mogelijk te combineren’,
zegt ze vastberaden.
Sensei Lindsey houdt dat ook goed
in de gaten. ‘Het wordt echt keihard
plannen, vervolgens ons aan het plan
houden, zorgen dat we topfit worden
en blessurevrij blijven.

Sensei Lindsey geeft aan dat het
altijd goed is om voor de medailles te
gaan. ‘Wij gaan naar het EK voor een
optimale prestatie met de gedachte
om een medaille te pakken. Hoe dat
in Tsjechië verloopt, is afhankelijk
van het moment. Het feit is dat alleen
de beste van een land mee mag doen,
zorgt ervoor dat de concurrentie
ontzettend hoog is. Op papier gezien
maken echte ‘karatelanden’ als
Turkije, Frankrijk, Italië en Spanje de
meeste kans op podiumplaatsen. Met
een optimale voorbereiding, waarbij
school en topsport goed samenvalt
en Lisa de perfecte vorm van de dag
kan bereiken, is er van alles mogelijk.
Je weet nooit hoe iets loopt op het
moment zelf.’

Kansen

Net als haar coach zijn ook de ouders
van Lisa Wu blij met het EK ticket
voor hun dochter. ‘Mijn omgeving
reageerde erg blij. Familie en
eigenlijk iedereen binnen de club
maar ook mijn trainingsmaatjes en
vrienden reageerden enthousiast.
Ze zijn heel erg blij voor me omdat
ze weten hoeveel ik ervoor doe’, legt
Lisa uit. Ook haar ouders zijn maar

Volgens de coach zijn
meerdere factoren daarbij van
doorslaggevende aard. ‘Zoals
een fijne loting, controle over de
spanning, de juiste vorm van de dag,
een beslissing die net jouw kant op
valt en daarbij hoe gaat alles op je
af gaat komen. Ik heb als coach het
volste vertrouwen dat Lisa een hele
goede performance kan neerzetten.’

VACATURES
Klaar voor de
volgende
stap?
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Campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ leeft ook in Vleuten/De Meern

‘Bij MHC Fletiomare zetten we al
geruime tijd in op sociale veiligheid’
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Zowel loondienst als op zzp basis mogelijk. Alleen of in koppel.
Zowel loondienst als op zzp basis mogelijk. Alleen of in koppel.

Both salaried and self-employed are possible. Single or in couple.
Both salaried and self-employed are possible. Single or in couple
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aanspreek over hoe en waar ze de
auto parkeren.’ Kriele loopt er niet
voor weg maar vraagt nadrukkelijk
de medewerking van eenieder.

Grote wade 23G
3439 NX Nieuwegein
06-47588197
info@schuitemaafbouw.nl
www.schuitemaafbouw.nl

Gezocht:

(vak)mensen met 2 rechterhanden
die van avontuur houden

Vacature Alert!
Ben jij op zoek naar een leuke maar vooral
uitdagende administratieve functie? Kan jij je
helemaal vastbijten in rapportages? Vind je het
leuk om bij een familiebedrijf te werken?
Wij zoeken een:

Parttime Administratief
duizendpoot (m/v)
Als administratieve duizendpoot ga je o.a.
performance rapportages maken voor diverse
klanten, heb je uitgebreid contact met klanten,
charters en uiteraard je collega's.
Wij zoeken iemand:
• MBO opleiding
• Ervaring met administratieve werkzaamheden
• 16 uur per week beschikbaar; werkuren in
overleg

Voor werkzaamheden in Frankrijk
en Hongarije zoek ik handige
(vak)mensen. Je reist met mij naar
klanten waar we bouwkundig werk gaan
doen, loodgieterswerk of timmerwerk.
Ook kunnen we gaan werken aan sanitair,
elektra of CV. Het gaat om Nederlanders

Kamp Buitenland Verbouwingen B.V.
Molenstraat 3, 3433 CN Nieuwegein
Telefoon : 0031 (0)6-13024310
E-mail : contact@kampbv.net
Website : www.kampbv.net

die hun (tweede) huis graag betrouwbaar
laten verbouwen. Meestal ben je na een
week weer terug in Nederland.
Belangstelling? Bel mij (Huub Kamp)
op 06 - 130 243 10 of mail naar contact@
kampbv.net (een vakopleiding is een pré)

Geboden wordt:
• Uitstekende beloning conform cao Beroepsgoederenvervoer
• Reiskostenvergoeding
• Elke dag vers fruit
• Korting op je sportschool abonnement
• Stoel massage
Wil je meer informatie over deze functie,
neem dan graag contact op met
Sharita Joeglal-Sewdoelare via:
s.joeglal@partsexpress.nl of bel naar
0347-750600
We vertellen je in een persoonlijk gesprek
graag meer over deze uitdagende functie.

Op zoek naar
werk met
toekomst?
Bekijk onze
vacatures

Kamp
buitenland
verbouwingen

BETROUWBAAR VERBOUWEN IN FRANKRIJK EN HONGARIJE

Taken:
• Opstellen van performance rapportages
• Verzorgen van correspondentie
• Bijhouden charterdossiers
• Opstellen charterovereenkomsten
• Uitvoeren tevredenheidsonderzoeken
• Emballagebeheer

.nl

Fletiomare voorzitter Jeroen Kriele benadrukt dat er veel goede en leuke activiteiten zijn en dat de onderlinge sfeer goed is. Zijn ogen sluiten voor eventuele
misstanden doet hij echter niet.
Foto: Roberto Cancian.
Door Roberto Cancian
UTRECHT – Bij hockeyclub MHC
Fletiomare is de kick-off van de
campagne ’Blijf je stil of praat je
erover?’, die SportUtrecht op 10
november 2021 organiseerde, een
absolute eyeopener geweest. ‘Wij
zijn geschrokken van de cijfers die
we tijdens de bijeenkomst hebben
gehoord. Daar werd ik zelf ook wel
even stil van’, geeft voorzitter Jeroen
Kriele aan.
Sinds 2018 is hij voorzitter van
de vereniging die haar thuisbasis
heeft op Sportpark Fletiomare
Novum. ‘Bij Fletiomare hebben
wij 2.200 leden waarvan 1.600
jeugdleden. Wanneer je dan hoort
dat één op de vijf te maken heeft
met grensoverschrijdend gedrag
dan zou je het bij ons over 400
gevallen hebben. Dat heeft mij wel

aan het denken gezet, ik schrok
er van. Ik vroeg mij af: zijn wij nou
zo goed bezig of horen wij niet
alles? Alertheid wordt er binnen
de hele vereniging gevraagd. De
oud-voetballer die bij de kick-off
zijn verhaal deed, die willen wij
hier ook graag uitnodigen om het
thema onder de aandacht te blijven
houden.’

Misstanden

‘Bij MHC Fletiomare zetten we al
geruime tijd in op sociale veiligheid
binnen de vereniging’, vervolgt
Kriele. ‘Wij hebben bijvoorbeeld al
ruim vijf jaar een commissie ‘Veilig
Sport Klimaat’. Als voorzitter wil ik
zoveel als mogelijk op het sportpark
aanwezig zijn zodat mensen mij
leren kennen maar vooral ook aan
kunnen spreken indien dat nodig
is. Dat geldt ook voor de andere
bestuursleden.’ Op de vraag of er

sprake is van misstanden bij de
club, wil hij reageren. ‘Wij hebben
wel eens te maken gehad met
ouders die zich misdroegen langs
de lijn tijdens een wedstrijd van hun
zoon of dochter. Ook ben ik eens
gebeld door een voorzitter van een
andere vereniging die iemand van
onze vereniging beschuldigde van
seksuele intimidatie. Er zouden
foto’s zijn gemaakt in de kleedkamer.
Dat nemen we uiteraard zeer
serieus, de betrokkenen hebben we
direct bij elkaar geroepen.

Intimidatie

Uiteindelijk was er geen sprake
van seksuele intimidatie. De coach
van het betreffende team heeft
een goede rol gespeeld door het
bespreekbaar te maken en heeft
er een paar dagen later nogmaals
met het team over gesproken.
Bij de vereniging die het meldde,

CAMPAGNE IN UTRECHT
UTRECHT – SportUtrecht vindt het
van groot belang dat sportclubs
in 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/socialeveiligheid

bleken ze zelf meerdere malen met
intimidatie te maken hebben gehad.
Zij wilden tijdig aan de bel trekken.
Een vervelende situatie maar goed
dat we het bespreekbaar konden
maken.’
Dat er bij Fletiomare een
vertrouwenscontactpersoon (VCP)
is, wordt ook steeds meer bekend
onder de leden. ‘De VCP belde mij
een tijd terug over een situatie dat
bepaalde kinderen negatief werden
beïnvloed door een volwassene.
Ouders maakten zich daar zorgen
over. De meneer waarover het
ging, heb ik uitgenodigd. Om zijn
kant van het verhaal te horen. Het
is goed om in gesprek te blijven
over van alles. Dat doen we ook
via onze commissie ‘Veilig Sport
Klimaat’. Zij zetten zich breed in en
zijn zichtbaar voor de leden. Deze
VSK ziet erop toe dat we elkaar met
respect behandelen. Zij hebben
een beleid opgesteld over hoe we
als club om moeten gaan met de
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een ander voorbeeld van VSK is een
actie rond fietsverlichting. Wij willen
dat kinderen veilig naar de club
komen en veilig naar huis gaan.’
Dat het niet altijd even makkelijk
is om mensen aan te spreken, die
even snel de auto parkeren om
hun kind af te zetten en dat niet
op een veilige manier doen, mag
duidelijk zijn. ‘Je wilt niet weten
hoe vaak ik op het sportpark word
uitgescholden wanneer ik mensen

Voorzitter Kriele benadrukt dat er
veel goede en leuke activiteiten zijn
en dat de onderlinge sfeer bij MHC
Fletiomare goed is. Zijn ogen sluiten
voor eventuele misstanden doet hij
echter niet. ‘Je gaat ervan uit dat
iedereen nee kan zeggen maar dat is
niet zo. Dat heb ik ook gezien tijdens
de kick-off van de campagne ‘Blijf
je stil of praat je erover?’. Binnen
Fletiomare gaan twee stagiaires
van de Hogeschool van Amsterdam
online onderzoek doen naar
intimidatie binnen de club. Daarbij
moet je wel nadenken aan wie je
dat vraagt. Kan dat bijvoorbeeld
aan een jongen of meisje van 12 jaar
worden gevraagd of zet je in op wat
oudere jongeren? Het is gewoon een
feit dat er nu meer aandacht voor
is dan twintig jaar terug en dat is
alleen maar goed. Een tegenpartij
heeft weleens gebeld over een te
fanatieke ouder van één van onze
teams. Navraag bij de coach levert
op dat de ouder inderdaad een
fanatieke supporter is die soms over
het lijntje kan gaan. We gaan dan
het gesprek met die ouder aan. Bij
zulke situaties val je toch wel even
stil hoor want het is tenslotte maar
een spelletje.’

Saamhorigheid

Jeroen Kriele geeft aan dat alle
trainers en horecapersoneel
vanaf 18 jaar en mensen die met
kwetsbare groepen werken, een
geldige VOG moeten hebben. ‘Dat
geldt ook voor bestuursleden.
Ook hebben we gekeken hoe om
te gaan met een groepsapp waar
zowel kinderen als ouders van een
team in zitten. Ouders moeten niet
onderling een geintje maken waarbij
jeugdcoaches van bijvoorbeeld 13
of 14 jaar ook meelezen. Daar mag
nooit sprake van zijn. Daar gaan
we in de toekomst afspraken over
maken.’
Al met al is Jeroen Kriele trots op
de vereniging. ‘Wij zijn allemaal
vrijwilligers en doen het naast
onze dagelijkse werkzaamheden.
Er zijn zes bestuursleden, diverse
commissies en een klein aantal
betaalde krachten die zorgen dat we
kunnen hockeyen. Ik ben trots op
alle mensen die het hockey mogelijk
maken. Veel mensen die wedstrijden
fluiten, naar uitwedstrijden rijden en
trainingsschema’s maken. Zonder
vrijwilligers is er geen vereniging.
Om de blaashal hier neer te zetten
hadden we tachtig man nodig; de
hal stond binnen een week. Dat zegt
veel over de saamhorigheid binnen
Fletiomare.’
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AGENDA

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

URBAN TRAIL

UTRECHT – Op Paasmaandag 18 april kunnen deelnemers
van de Utrecht Urban Trail rennend de Domtoren en de
treintoestellen in het Spoorwegmuseum verkennen. Tijdens
deze vijfde editie leidt het parcours de deelnemers door tal van
markante en iconische gebouwen in De Domstad.
Een KLM Urban Trail laat deelnemers gedurende 5 of 10
kilometer kennismaken met de vaak verborgen parels en
bijzondere bezienswaardigheden van een stad. Beide afstanden
starten en finishen in het Moreelsepark in Utrecht. Vanaf hier
lopen de deelnemers in hun eigen tempo door kerken, musea

VUELTA FIETSHUB

en theaters en langs tal van andere unieke locaties.
Dit jaar maakt ook de hoogste kerktoren van Nederland deel
uit van de route. Deelnemers rennen door zeven eeuwen
geschiedenis en trotseren de eerste 59 treden naar de
bijzondere Michaëlskapel. Andere blikvangers zijn onder andere
de Domkerk, het Spoorwegmuseum, de Gertrudiskathedraal,
TivoliVredenburg en het Centraal Museum. Na afloop van de
trail is er voor elke deelnemer een ontbijt en een medaille.

vueltafietshub.nl
utrechturbantrail.nl

IJSSELSTEINLOOP

ZOMERAVONDCUP
UTRECHT – Met een start op dinsdag 19 april organiseert
Hellas Utrecht voor de 40ste keer Hellas Utrecht het
hardloopevenement ZomerAvondCup door de groene longen
van de stad Utrecht. Op 19 april en dinsdag 10 mei is de start
vanaf Atletiekbaan Maarschalkerweerd. Op woensdag 25 mei
en woensdag 8 juni is de start vanaf Atletiekbaan Overvecht.
Deze jubileumeditie wordt ook dit keer geheel door vrijwilligers
georganiseerd. Vier avonden kan iedereen meedoen aan een
afstand van 5 km (minimum leeftijd 12 jr.) of 10 km (minimum
leeftijd 14 jr.). Deelnemers kunnen één avond meelopen, of
meedingen naar een plek in het klassement als er minimaal
drie van de vier avonden meegelopen wordt. Starttijden:
Runnersworld Utrecht 5 km 19.00 uur, 10 km 19.45 uur.
De afstanden zijn nagemeten en erkend door de Atletiekunie.
Na-inschrijving kan ter plaatse tot een half uur voor de start. Er

is een pinapparaat aanwezig.
zomeravondcup.nl

NETWERKBIJEENKOMST STICHTSE VECHT
MAARSSEN – Op woensdagavond 20 april van 19.00 – 21.30
uur organiseren de buurtsportcoaches aangepast sporten van
Team Sportservice provincie Utrecht de netwerkbijeenkomst
Sport Verbindt! in de regio Utrecht-West. Omdat een
goede verbinding en samenwerking tussen doelgroep en
professionals en tussen professionals onderling is enorm
belangrijk. De bijeenkomst is op in het gemeentehuis van
gemeente Stichtse Vecht (Endelhovenlaan 1). Tijdens de
bijeenkomst staan de praktische uitdagingen in het aangepast
sporten centraal. Loop je zelf binnen het aangepast sporten

ergens tegenaan?
Wil je successen en
ervaringen delen? Of
denk je graag mee?
Meld je dan aan.

IJSSELSTEIN – Op 4 juni zal de organisatie van de
IJsselsteinloop eindelijk weer lopers ontvangen. Na twee
jaar geen doorgang te hebben kunnen vinden wordt een
van de grootste loopevenementen van de regio midden
Nederland weer georganiseerd, dit keer op de zaterdag voor
Pinksteren. Er zijn drie verschillende loopafstanden te kiezen:
De Runnersworld Utrecht halve marathon, de Jumbo Ruben
Metselaar 10 km en de Body Business 5 km. Deze afstanden
zijn onderverdeeld in een heren- en damesklassement. Ook is
er een Rabobank Jeugdloop voor de groepen 3 t/m 8 van de
basisschool.
Bedrijventeams kunnen inschrijven voor het Terberg Totaal
Installaties bedrijvenklassement op de drie afstanden. Een
sportief teamevenement met als beloning een mooie teamfoto
en voor iedere loper een medaille en een IJsselsteinloophardloopshirt. Door mee te doen aan dit evenement
worden twee goede doelen gesteund: Stichting Semmy en
Dierenambulance IJsselstein. Individueel inschrijven kan tot
en met 18 mei 2022.

POLSBROEK - Op het uitgestelde gala (vanwege corona)
van de Polsstokbond Holland zijn de jaarprijzen van 2021
uitgereikt. De klassement winnaars hebben het geborduurde
leidersshirt ontvangen, met de eindstand van het klassement
daarop. Dit zijn: Senioren, Jaco de Groot (Kamerik), dames,
Demi Groothedde (Jaarsveld), junioren, Reinier Overbeek
(Benschop), jongens, Roy Velis (Benschop) en bij de meisjes,
Suzanne Mulder (Vlist).
Wouter van Midden (Vlist) bleef de medegenomineerden voor
bij de verzieking tot springer van het jaar, hij sprong afgelopen
seizoen zijn beste seizoen ooit en hij heeft zijn pr verbeterd
naar 21,42 meter. Maar Van Midden wist ook op het beste
moment van het seizoen te pieken; op het NK in Burgum.
Hij zette al vroeg in de wedstrijd de verste afstand neer. Hij
kreeg een kleine bronzen springer als herinnering aan deze
verkiezing.
Suzanne Mulder uit Vlist mag zich het talent van het jaar 2021
noemen, ze versloeg bij deze verkiezing clubgenoot Karsten
Klarenbeek (Vlist) en Lieke Stolwijk (Bodegraven). Mulder
ging als topfavoriet bij de meisjes het seizoen in. Ze miste het
erepodium gedurende het seizoen slechts twee keer en won
maar liefst 15 dagtitels.
De springers maken zich nu weer op voor het nieuwe seizoen,
de eerste wedstrijd in het ABZ De Samenwerking klassement
staat op 14 mei gepland.

AMERSFOORT WINT TIJDENS OPENING
DAY HONK- EN SOFTBALSEIZOEN

AMERSFOORT – Slechts twee van de geplande vier wedstrijden
konden tijdens de jaarlijkse Opening Day van de honkbal
hoofdklasse doorgaan vanwege het barre weer op 7 april. Quick
Amersfoort was een van de clubs die wel aan konden treden en
ze wonnen hun eerste drieluik meteen van Twins Oosterhout.
De hoofdklasse bestaat dit jaar niet uit acht, maar uit
negen teams. RCH Memorie Sieraden uit Heemstede is
de nieuwkomer, die als kampioen vanuit de eerste klasse

ZEISTER SLOT TOERNOOI

om de King Bowl-kronen van 2022. Omdat de edities van
2020 en 2021 werden afgelast vanwege het Corona virus zijn
alle reserveringen van de teams die zich voor 2020 hebben
aangemeld automatisch doorgeschoven naar dit jaar.
Voorafgaand aan de King Bowl zal er een officiële NFL Flag/
NAIA-voetbalshowcase voor vrouwen flag football zijn. Deze
demonstratie wordt gehouden op vrijdag 29 april en staat open
voor alle vrouwelijke spelers. Deelnemers worden gescout
en kunnen een beurs aangeboden krijgen om flag football te
spelen op een NAIA-college in de VS.

ZEIST - Op 4, 5 en 6 juni
organiseert Phoenix het
Zeister Slot Tournament.
Op dit toonaangevende
fast-pitch softbal voor
heren komen jaarlijks de
beste (nationale) teams ter
wereld tijdens Pinksteren/
Pinksteren naar Zeist om hun
vaardigheden te testen, hun
strategie aan te scherpen
en in vorm te komen voor
aanstaande Europese of
Wereldkampioenschappen.

kingbowl@utrecht-dominators.nl

zeisterslottournament.com

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

WOUTER VAN MIDDEN
POLSSTOKVERSPRINGER VAN HET JAAR

ijsselsteinloop.nl
Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op
met Macy Hartman, regiocoördinator aangepast sporten via
mhartman@teamsportservice.nl

KING BOWL V

UTRECHT – Van 30 april tot en met 1 mei organiseert
American Football club Utrecht Dominators King Bowl: een van
de belangrijkste jaarlijkse 5 op 5 non-contact internationale
vlagvoetbaltoernooien in Europa. Deze editie komen 36
heren/mix- en 24 damesteams naar Utrecht om te strijden

UTRECHT – Op 14 mei lanceert SportUtrecht het
activatieprogramma “Vuelta Fietshub”. Een uniek concept
van SportUtrecht waarmee de stad wordt klaargestoomd
voor de Vuelta start in de zomer van 2022 in de Domstad. De
Vuelta Fietshub is een rondreizend minifestival waar allerlei
activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Op
het festivalterrein – dat vanaf mei tot juli gedurende negen
weken lang, iedere vrijdag en zaterdag te vinden is in een
andere Utrechtse wijk - is van alles te beleven. Van sportieve
activiteiten tot kunst, muziek en cultuur. Het centrale
middelpunt is een pumptrack, een mobiele BMX-baan van
gerecycled plastic waarover de deelnemers kunnen BMX-en,
steppen en skateboarden. Op de vrijdagen is er een speciaal
programma voor de Utrechtse basisscholen (groepen 7 en 8)
waarvoor scholen zich kunnen inschrijven.

SPORT KORT

Eindsignaal

Truus

promoveerde. Vanwege het oneven aantal teams en de wens
om de competitie voor alle teams attractiever en langer
spannend te houden, wordt dit jaar gespeeld binnen een
nieuwe competitieopzet. Hierbij is sprake van twee Wild Card
Games, waardoor ook de nummers vijf en zes uit de competitie
nog lang zicht hebben op deelname aan de play-offs.
Quick Amersfoort heeft een plek in de hoofdklasse. De nieuwe
hoofdcoach Marlon Frolijk durfde zich aan honkbalsoftbal.
nl niet aan een voorspelling te wagen. ‘Ga er maar vanuit dat
Quick Amersfoort in het komende seizoen voor verrassingen
gaat zorgen. Je moet ambitieus beginnen. Wij mikken op plek
4 – de play offs dus. En deze keer aan de goede kant van de
ranglijst.’
De wedstrijden in de hoofdklasse zijn ook dit jaar weer live te
bekijken. Fans kunnen daarvoor terecht op het nieuwe OTT
videoplatform Honkbalsoftbal.tv.

NOËL VAN ’T END NAAR EK JUDO IN SOFIA

ONFORTUINLIJK TRITON GEEN KANS BIJ
VARSITY
HOUTEN – Kent u het
verhaal van die twee honden
die vochten om een been
en de derde ging er mee
heen? Op het Amsterdam
Rijnkanaal tussen Houten
en Culemborg gebeurde iets
soortgelijks tijdens de Varsity. Roeiverenigingen Triton (Utrecht)
en Skøll (Amsterdam) waren de belangrijkste uitdagers van
het Amsterdamse Nereus in een -vooraf op papier- spannende
wedstrijd. Na een paar honderd meter kwamen Triton en Skøll
met elkaar in aanvaring waardoor de boten stil vielen. Er kon
wel een doorstart gemaakt worden, maar de twee uitdagers
zagen Nereus op afstand winnen van Laga (Delft) en Saurus
(Maastricht). Nereus won ook in 2021 en tekende dit jaar voor
de 45ste overwinning sinds de start van de Varsity.
Volgens juryvoorzitter Arjon Pals waren de protesten van Triton en
Skøll dat de wedstrijd door de kamprechter gestaakt had moeten
worden, ongegrond. Conclusie: Er hoefde niet overgeroeid te
worden. De beredenering was dat fouten van beide ploegen tot de
aanvaring leidden en beiden dan ook zouden zijn uitgesloten voor
de over te varen race. Dat had tot eenzelfde resultaat geleid. De
twee clubs konden zich niet vinden in deze conclusie en reageerde
bij monde van Tritonees Jacob van de Kerkhof: ‘Bizar’. Bij de
vrouwenvier won Nereus ook onbedreigd.

GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN
TRAIECTUM SPORTCAMPUS
HOUTEN - Van 29 april tot en met 1 mei zal Houtenaar Noël
van ’t End voor Team NL uitkomen op het EK Judo 2022 in
het Bulgaarse Sofia. Hij is samen met 16 andere judoka’s
geselecteerd door de JBN om voor Nederland aan te treden in
de Arena Armeec in de Bulgaarse hoofdstad.
De voormalig wereldkampioen Van ’t End zal uitkomen in zijn
categorie tot 90 kilogram. Ook Hooglander Jesper Smink komt
in deze klasse uit. Michael Korrel uit Vianen neemt het op in de
klasse tot 100 kilogram.
Het toernooi biedt verschillende debutanten een kans om zich
te laten zien op dit niveau.
Bij het laatste EK, april vorig jaar, veroverde Nederland in totaal
vier medailles. Sanne van Dijke werd in Portugal Europees
kampioene, Guusje Steenhuis en de inmiddels gestopte Henk
Grol veroverden zilver, en Sanne Vermeer nam een bronzen
plak mee naar huis.
De volledige vrouwen selectie bestaat uit Amber Gersjes (-48
kg); Pleuni Cornelisse (-57 kg); Geke van den Berg en Sanne
Vermeer (-63 kg); Sanne van Dijke en Hilde Jager (-70 kg);
Guusje Steenhuis en Natascha Ausma (-78 kg) en Marit Kamps
(+87 kg).
Bij de mannen zullen aantreden Tornike Tsjakadoea (-60 kg);
Frank de Wit (-81 kg); Noël van ’t End en Jesper Smink (-90 kg);
Michael Korrel en Simeon Catharina (100 kg); Roy Meyer en Jur
Spijkers (beiden +100 kg).
De reserves zijn Joanne van Lieshout (-63 kg) en Karen
Stevenson (-78 kg).

Het is allemaal vlakbij.
De zin uit de proloog van het boek
van historicus Jessica van Geel over
verzetsvrouw Truus van Lier grijpt je
al meteen bij de strot. Ze zal niet meer
loslaten. Van Lier niet, Van Geel niet.
Een slordige 35 jaar geleden werd in
Utrecht een straat genoemd naar de
rechtenstudente (en lid van UVSV), die
in september 1943 hoofdcommissaris
Kerlen doodschoot voor zijn woning
aan het Willemsplantsoen en een
maand later in concentratiekamp
Sachsenhausen werd gefusilleerd, 22
jaar oud. Opvallend weinig was destijds
over haar bekend. Wat ook opviel was
dat voor de Truus van Lierlaan een
weg werd uitgezocht in een tochtig en

verlaten stuk stad achter de Jaarbeurs.
In 2004 plantte Tommie Hendriks,
Utrechter met een warm hart voor
zijn stad, narcissenbollen in het talud
van de Catharijnesingel. Sindsdien
bloeien daar jaarlijks de letters
TRUUS. Binnenkort komt daar ook
een standbeeld van haar, nabij de
plek van de dodelijke schoten. En er
is het (aangrijpende, beklemmende
en ontroerende) boek van Jessica van
Geel. Ze schreef Truus van Lier tot leven.
Straks, op het Domplein op 4 mei, zal
ik weer mijn stille saluut brengen aan
Frank. Jaren geleden viel zijn vakantie
in de bossen bij Arnhem samen met de
kampen van mijn basketbalcluppie.

UTRECHT - Vanuit waterpoloclub UZSC is Hiske Zweers
betrokken bij Traiectum Sportcampus Utrecht, ‘de sportcampus
van de toekomst’ zoals de samenwerkende Utrechtse
verenigingen het omschrijven. ‘Donderdag 7 april jl. is er met
ruim vijftig mensen een bijeenkomst geweest waarin we met
de vijf verenigingen kijken hoe we alle voorzieningen zo goed
mogelijk samen kunnen gebruiken’, geeft Zweers aan. ‘Het
studielokaal dat we al hebben ingericht in het Van Lanschot
gebouw is al een mooie stap om sporters en coaches maximaal
te kunnen laten presteren. Het doel is dat we veel voorzieningen,
die we als vereniging hebben, samen kunnen gebruiken zodat
iedereen het beste uit zichzelf kan halen. De samenwerking met
scholen moet er op de lange termijn toe leiden dat trainingen
afgestemd kunnen worden zodat zoveel mogelijk sporters op
dezelfde tijd van dezelfde faciliteiten gebruik kunnen maken.
Ook dat er bijvoorbeeld op het gebied van voeding één en ander
afgestemd kan worden voor de optimale ontwikkeling van de
atleten en zo zijn er nog veel meer aspecten waar we op inzetten.
Iedere vereniging heeft zijn eigen identiteit, hoe vet is het om die
krachten te bundelen en de voorzieningen samen te gebruiken?’
beantwoordt Zweers haar eigen vraag.

Frank, every inch a gentleman met een
snorretje à la David Niven, bezocht er
jaarlijks zijn oude kameraden die op
het Airborne War Cemetery begraven
zijn. Parachutist Frank had het allemaal
overleefd, van Noord-Afrika, de opmars
in Italië en Normandië tot Market
Garden. Eerlijk gezegd vertelde hij
niet veel meer. Te moeilijk voor hem,
wellicht. Te bescheiden misschien.
Zo troffen we elkaar jaarlijks op de
camping. Tot ik het verband zag.
Dat onze kolderieke kampen, met
zo’n tachtig Utrechtse belhamels en
alle kattenkwaad, niets dan vrijheid
verbeeldden. Juist die vrijheid
waarvoor hij en zijn kameraden hadden
gestreden. Waren gesneuveld.

Die gedachte was er deze week
weer. Want wandelend over de Prins
Hendriklaan, langs de panden die
zo’n prominente rol in het verhaal
van Truus van Lier spelen, kom je als
vanzelf uit in het Wilhelminapark. Hier
draaft, zwoegt, bootcampt, voetbalt,
frisbeëet half oost-Utrecht zich fit.
Aan het einde van de middag worden
hier de flessen ontkurkt en de bbq’s
aangestoken. Allemaal jonge mensen,
studenten zoals Truus van Lier. Ze
vieren het leven. Alles in ‘vrolijkheid,
vrijheid en vreugde’, zoals in het
clublied van UVSV.
Het is zo verdomd dichtbij.
Pim van Esschoten.

AR T AN D M OR E

UITNODIGING

ART &
BUBBELS

XXL

LIVE ACTION PAINTING OP 17 APRIL
door MilanTheArtist en Menno Baars
DATUM:
VRIJDAG 15 APRIL
VAN 17:00 TOT 22:00 UUR
ZATERDAG 16, ZONDAG 17 EN
MAANDAG 18 APRIL
VAN 12:00 TOT 18:00 UUR

De kunst van het genieten

Eddie’s
Art

LOCATIE:
NIJVERHEIDSWEG 16A
TE UTRECHT

HS
Juweliers
Stuntprijzen voor uw goud.
Verkoop het nu!!

Sieraden/goud/horloges verkopen of verpanden, breng het naar
HS Juweliers Utrecht en pak uw geld. De hoogste prijs, het meeste geld...
U gaat met een glimlach bij ons de deur uit. Het eerste en grootste
pandjeshuis van Utrecht, de koffie staat klaar.
Dit alles bij WWW.HSJUWELIERS.nl.
Neem ook eens een kijkje op WWW.E-HORLOGES.NL.
Daar zijn verschillende topmerken te zien. Deze merken zijn ook
verkrijgbaar bij het filiaal in Maarssenbroek.
HS Juweliers, Amsterdamsestraatweg 320-L, 3551 CT Utrecht, tel. 030 – 24 44 414
HS Juweliers, Winkelcentrum Bisonspoor 2006, 3605 LA Maarssen, tel. 0346 – 55 23 10

WWW.HSJUWELIERS.NL

Wil je meer energie? Betere conditie? Dagelijkse boodschappen
met gemak tillen? Harder ﬁetsen op je mountainbike? Van je
rugpijn af? Een gestroomlijnd lichaam? Meer plezier in je leven?
We zijn allemaal doordrongen van
de noodzaak om goed voor ons
lichaam te zorgen. Maar hoe en
wanneer dan? Als het je al lukt om
naar een ﬁtness te gaan wat doe je
dan? Wat is een veilige en eﬀectieve
manier om ﬁt en sterk te worden?
En nog belangrijker... te blijven!
ﬁt20 biedt dé oplossing. Bij ﬁt20
train je altijd op afspraak met je
gecertiﬁceerde personal trainer
volgens de unieke en bewezen
ﬁt20 methode. Je hoeft niet om te
kleden in onze gekoelde ruimte
en geeft je lichaam een wekelijks
gezondheidsboost.
Sinds 1 januari 2022 is Dennis
Spillekom de nieuwe eigenaar van
ﬁt20 Nieuwegein. ¨Al jaren zie ik
als trainer bij ﬁt20 de geweldige
resultaten die mensen boeken

door te trainen bij ﬁt20. Het is
zó ontzettend belangrijk om aan
je spierkracht en gezondheid te
blijven werken, zeker op latere
leeftijd. Het maakt het leven op
allerlei manieren aangenamer als
je ﬁt en sterk bent en leuke dingen
kan blijven doen. Nu als nieuwe
eigenaar van ﬁt20 Nieuwegein wil
ik graag zoveel mogelijk mensen
helpen op weg naar een betere
gezondheid. Graag nodig ik jou
als lezer dan ook van harte uit
voor een gratis en vrijblijvende
kennismakingstraining, dan vertel
ik je alles over de ﬁt20 methode
en laat ik je het ervaren. Pas als je
het zelf ervaart weet je pas echt
wat het voor je kan betekenen.
Een kennismakingstraining is
gemakkelijk aan te vragen via onze
website. Tot snel!¨

ﬁt20 Nieuwegein
bel/mail naar 0307400030 of nieuwegein@ﬁt20.nl
www.ﬁt20nieuwegein.nl

