Lofoten 9, 3524 EN, Utrecht | redactie@utrechtsesportkrant.nl | bezorging 030-2932516 | 6e jaargang uitgave 5 | 27 mei 2022 | utrechtsesportkrant.nl

Een voetnoot in de historie, maar wel een hele mooie
UTRECHT - Het is een datum die eigenlijk iedere Utrechter moeiteloos zou moeten kunnen opzeggen: 2 juni 1122. Dat is de dag dat Utrecht stadsrechten kreeg van keizer Hendrik V, alweer 900 jaar
geleden. Hoewel sport in die lange geschiedenis slechts een kleine rol is toebedeeld, willen we in deze krant het 900-jarig bestaan van de Domstad niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Is USV Hercules – van 22 april 1882 – de oudste outdoor sportvereniging van de stad, gesport werd er al ruim voor die tijd. In deze editie noemen we terloops het jaartal 1673, als besloten wordt tot de
aanleg van een Maliebaan, nabij het centrum. Maar we staan elders in deze krant langer stil bij het jaartal 1730 als het Gilde der Smeden een eigen kolfbaan gaat bespelen in het St. Eloyen Gasthuis.
Aanvankelijk op een onoverdekte baan, vanaf 1761 overdekt. En nog altijd wordt de sport aan de Boterstraat in hartje stad gespeeld door de broeders van St. Eloyen.
We nemen u mee naar het prachtige pand, dat slechts eenmaal per jaar voor het publiek wordt ontsloten en verhalen voor één keer over de geschiedenis van een stapel stenen. De al dan niet
ambitieuze, presterende clubs of sporters en sportsters komen, zoals u dat van ons gewend bent, op de overige pagina’s ruimschoots aan bod.
Het St. Eloyen Gasthuis is de oudst bekende overdekte indoorsportlocatie van de stad Utrecht. Dat feit, en de pracht van het pand, rechtvaardigen naar onze bescheiden mening, de keuze voor wat een
ongebruikelijke keuze voor deze voorpaginafoto. De marginale sport kolf (ook wel colf) mag dan een voetnoot zijn in de sporthistorie van de stad, maar het is wel een hele mooie. Met dank ook aan het
St. Eloyen Gasthuis. Leest u verder op pagina 19. De foto’s zijn van onze fotograaf Bart Weerdenburg.
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‘The wanderers’ streken in 2019
neer in Zeist, maar vanwege
nieuwbouwplannen, moet de
cricketclub ook daar wijken.

De oud-Veenendaler wordt begeerd
door meerdere WorldTourploegen
sinds zijn monumentale triomf in
Parijs-Roubaix.

De vereniging, maar ook de
geldschieters, moesten de nodige
inspanningen verrichten om in de
eredivisie uit te komen.

Schaakclub promoveert voor
het eerst in haar bestaan naar
meesterklasse; de hoogste afdeling
in de Nederlandse schaakwereld.

De Utrechtse club wil laten
zien dat je zowel de breedte als
selectieteams inspiratie en kwaliteit
kunt bieden.
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ALL-IN LIVE COOKING
& BUFFETTEN RESTAURANT
Heerlijk gezellig onbeperkt genieten
met je familie, vrienden en/of collega’s
van onze all-in zelfbediening Live Cooking & Buffetten
voor een vaste prijs
SUSHI - WOK - TEPPANYAKI - STEAK HOUSE - BAKERY - SALADS
ITALIAN - SEAFOOD - DESSERTS - AND MORE...
Zondag 5 Juni - 1e Pinksterdag
OPEN
Maandag 6 Juni - 2e Pinksterdag
OPEN
Dinsdag 7 Juni - GESLOTEN
Zondag 19 JUNI - Vaderdag
OPEN

Wij zoeken per direct personeel!
vanaf 16 jaar
- Bedieningsmedewerker(s)
- Keuken kok(s) / hulp(en)
- Spoelkeuken (hulp) medewerker(s)
Stuur je cv naar finecookingvianen@gmail.com

Wereldrestaurant FINE COOKING - VIANEN - LIVE COOKING & BUFFETTEN RESTAURANT
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10 - 4131 PN Vianen | 0347 - 76 70 81 | www.finecooking.nl
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Uw dak als nieuw
tegen lage kosten!

KEN JIJ DE ECHTE SMAAK VAN
GROENTE UIT DE MOESTUIN?

Nee?
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Zwerftocht van Centurions CC duurt voort, maar er is hoop

035-2400206 info@dak-dokter.nl www.dak-dokter.nl
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Schrijf je dan in voor een wekelijkse
groentetas vol verse groente!
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Cricketen op een belabberd veld

K

het cricket – nemen de spelers zelf
alles mee van huis.

DE GROENTEPLAATS
VERS – VOEDZAAM – VOL VAN SMAAK

www.degroenteplaats.nl

Gereinigd

Kantoor / Showroom Laarderweg 5, 1402 BA Bussum
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Hondentrimsalon

Mon Ami

verbouw • renovatie • oderhoud

Achtersloot 78
3401 NX IJselstein

Kwaliteit is
onze reclame!!

Redding?

Reiniging en coating van dakpannen en gevels
aannemersbedrijf

tel. 0348-551329
www.bergstrabv.nl

Gecoat

Bij Kris Kringle Chocolaterie kunt u terecht
voor lekkerste bonbons en snoepgoed.
Ook voor relatie geschenken kunnen wij
mooie unieke items creëren.
Kris Kringle Chocolaterie
Troosterhof 29, 3571 NC Utrecht
0650478400/info@kriskringle.nl

Tel.
Fax.
Mob.
E-mail

: 030 - 687 70 34
: 030 - 687 71 47
: 06 - 53 714 039
: info@firmapeek.nl

Boomstede 411
3608 BE Maarssenbroek
Tel. 0346-561393
www.hondentrimsalonmonami.nl
Enkele bestuursleden van Centurions CC (vlnr) op de 'akker' van Sportpark Dijnselburg: Jnanesh Kolli (penningmeester), Aziz Fayizi (voorzitter), Bobby Jainarain
(algemene zaken), Sharad Donga (technische zaken) en Uday Jainarain (erelid).
Foto: Robert Jan van der Horst/Utrechtse Sportkrant.
Door Robert Jan van der Horst

Schoonheids- en
pedicurepraktijk

Désirée

Overheerlijke asperges,
kersen, aardbeien en overig
seizoensfruit!

Scholte v.o.f.
Voor al uw
spuitwerk van muren
tot plafonds....

voor verzorging op maat!
Geuzenland 68
Houten
Tel. 030-6362188

www.airguns.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

Niet langer zoeken
maar bel ons!!

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

Tel: 06 284 284 52

RIJSCHOOL TAKTIEK

Daijiro
Tak

Accommodatie

Centurions CC is echter niet zomaar
een clubje. Het neemt inmiddels
met drie seniorenelftallen deel
aan de competitie. ‘En er staan
cricketers, ook jeugd, te trappelen
om lid te worden’, aldus de immer
enthousiaste Jainarain. Ook
prestatief gaat het de club voor de
wind. Haast ongemerkt schoof het
door op de ranglijsten. En inmiddels
komt het uit in de hoofdklasse, het
tweede niveau in Nederland, slechts
een treetje lager dan Kampong, de

Utrechtse topklasser. ‘Als we een
stabiele club zijn met ons eigen
onderkomen, spelen met een paar
jaar ook in de topklasse’, klinkt het
enigszins baldadig.
Om eerst in de hoofdklasse uit te
mogen komen, speelde Centurions
CC vorig jaar een promotiewedstrijd
tegen Ghausia. De hekkensluiter
van de hoofdklasse weigerde echter
in eerste instantie om dat duel te
spelen, vanwege de staat van de
accommodatie. Waarop het duel
alsnog werd gespeeld in Rotterdam
bij Punjab. Centurions won, maar zit
desondanks nog steeds opgescheept
met de belabberde accommodatie
in Zeist.
Eigenlijk cricket het met het tweede
en derde elftal in een openbaar
park. De grasmat is hobbelig en de
regelmatig opstuitende, harde bal
waarmee wordt gespeeld, levert
dus een gevaar op voor de spelers.
Eigenlijk onverantwoord gevaarlijk.
Van Kampong werd eerder deze
maand een wals gehuurd om de
pitch – de strook gravel waarop de
batsmen en de wickets staan – te
egaliseren.

Doordeweeks is het veld het
domein voor spelende jeugd én
cricketers van het nabij gelegen
opvangcentrum voor vluchtelingen
Kamp Zeist. ‘Daardoor hebben we
in het tweede team nu een zeer
talentvolle Pakistaanse bowler.
Dat is het enige voordeel van deze
plek. Die jongen kan de hele dag
cricketen in plaats van ergens rond
te hangen. Ook enkele van zijn
familieleden willen graag lid worden
van Centurions CC. Een betere
manier om mensen op te vangen en
contacten in de samenleving te laten
opdoen en te laten integreren, is er
eigenlijk niet.’
Niet alleen het veld is slecht
en gevaarlijk, maar ook het
onderkomen van Centurions CC
ontstijgt de basisbehoefte niet. Er
mag gebruik worden gemaakt van
de kleedkamers van SV Zeist, maar
dat is het dan ook wel. Er is geen
kantine, dus de club heeft geen
inkomsten, buiten de contributies.
De accommodatie nodigt niet uit,
dus ook de belangstelling van
sponsors blijft uit. Voor de tea en de
lunch – belangrijke onderdelen van

'RONDTREKKEND CIRCUS’ WELKOM BIJ OSM ’75 ATLETIEK EN RECREATIESPORT

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

ZEIST – De weg naar een zelfstandig
bestaan lijkt nog lang voor
Centurions CC. Onverantwoord lang
zelfs. De cricketclub – momenteel
spelend op Sportpark Dijnselburg
in Zeist – zit met de handen in het
haar. Er lijkt een oplossing op komst,
maar die zou dan wel snel gevonden
moeten worden. ‘Anders ben ik bang
dat onze leden niet langer kunnen
wachten en de club uit elkaar valt’,
aldus woordvoerder en bestuurslid
algemene zaken Bobby Jainarain,
wiens vader Unday erelid is.
De van de niet meer bestaande
cricketclub Nieuwegein afgesplitste
Centurions CC – met een cynische
ondertoon ook wel The Wanderers
(zwervers) genoemd - doet de
bijnaam alle eer aan. Onder de
vlag van HMS Cricket maakte het
een doorstart en vond het een plek
aan de Manitobadreef in Utrecht.
Het verhuisde vervolgens met de
100-jarige voetbalvereniging mee
naar de Zuilenselaan en vond medio
2019 uiteindelijk onderdak bij SV
Zeist op Dijnselburg.

Maar omdat er op Dijnselburg
nieuwbouwplannen zijn, moet
Centurions CC ook daar wijken.
Eigenlijk al in 2020, maar omdat
vanwege de coronapandemie veel
plannen zijn doorgeschoven, is
2022 toch echt het laatste seizoen
in Zeist. Dan staat de kleurrijke
club, die vooral bestaat uit Indiase,
Pakistaanse, Hindoestaanse en
Surinaamse spelers, en een geheel
eigen sportcultuur en beleving
heeft op straat. En waar kunnen de
zeventig leden dan naar toe? Maar er
gloort hoop.

Wellicht het belangrijkste is
nog wel dat het eerste team zijn
thuiswedstrijden vanwege de
staat van het veld en de magere
voorzieningen van de Bond niet op
Dijnselburg mag spelen. Jainarain:
‘Onze secretaris belt elke week
zijn vingers blauw om ergens in
Nederland met ons eerste terecht
te kunnen. We hebben onze
‘thuiswedstrijden’ al in Eindhoven,
Rotterdam en Amsterdam gespeeld.
We vragen ons af hoe lang dat nog
goed gaat.’ Maar mogelijk krijgt het
verhaal toch een happy end?
Het is Jainarain een raadsel
waarom het toch maar niet lukt
voor Centurions CC een geschikt
en permanent onderkomen te
vinden. Hij zocht het falen in eerste
instantie bij zichzelf (‘ik heb me als
bestuurslid zelfs laten uitschrijven
bij de Kamer van Koophandel’)
omdat zijn naam wellicht ‘te
belastend’ zou zijn, maar dat bracht
geen soelaas. Er werd toenadering
gezocht tot Kampong, maar die
club zit met het aantal leden aan
de maximum capaciteit. Ook het
140-jarige Utrechtse Hercules een
cricketclub van origine – maar
nu gemarginaliseerd – had geen
belangstelling, volgens Jainarain.
‘Omdat we toch wel graag willen
vasthouden aan onze eigen
identiteit.’
Is er dan helemaal geen hoop?
Toch wel, denkt Jainarain. En met
hem hopen voorzitter Aziz Fayizi,
penningmeester Jnanesh Kolli,
bestuurslid technische zaken Sharad
Donga en erelid Uday Jainarain.
Ze zijn aandachtig toeschouwers
op deze stralende zondagmiddag
bij de competitiewedstrijd van het
tweede team. Het enthousiasme bij
deze verenigingsnotabelen is bijna
even goot als de twijfel over het
voorbestaan van de nog jonge club
die in 2010 is opgericht.
Echter, er lijkt redding nabij.
Bestuurslid Bobby Jainarain: ‘We
zijn in gesprek met OSM ’75 uit
Maarssen (zie kader elders op
deze pagina). Dat ziet er goed uit.
Waarschijnlijk zullen we dan zelf ook
financieel moeten investeren, maar
dat zal niet zo’n probleem zijn.’

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

Elektro - Beveiliging - Communicatie

info@mict-techniek.nl

UTRECHT – Voorzitter René
Stokman van OSM ’75 Atletiek
en Recreatiesport bevestigt de
gesprekken die gaande zijn met
Centurions CC. ‘Het enthousiasme is
groot, zowel bij ons als bij Centurions
CC. Maar uiteraard is ook de
gemeente hierin partij.’
De cricketers lijken precies op het
goede moment te hebben aangeklopt

bij OSM ’75. De Maarssense club, die
altijd openstaat voor samenwerking
en vernieuwing, heeft plannen
voor renovatie van het complex.
Stokman: ‘En daar zou de komst van
Centurions precies in passen. Het is
bijna te mooi om waar te zijn. Door
herindeling en passen en meten
zou er plaats kunnen zijn voor een
speelveld en een oefenveld voor
Centurions CC. De plannen kosten

echter geld, waarvan de gemeente
slechts een derde voor haar rekening
neemt. Dus we moeten kijken hoe die
overige twee derde wordt verdeeld
en betaald. Er zijn mogelijk ook nog
wel overheidsgelden beschikbaar om
deze verhuizing mogelijk te maken,
maar daar moeten we nog goed naar
kijken.’
OSM ’75 Atletiek en Recreatiesport
wil graag een platform zijn waarin

iedereen zijn of haar sportactiviteit
kan kiezen. Stokman: ‘Wij, als club,
zoeken juist de samenwerking
en verbinding. Hoe kan je zoveel
mogelijk mensen laten sporten en
bij voorkeur hun eigen sport laten
beoefenen, dat is onze doelstelling.
De gesprekken verlopen tot dusverre
prima. Centurions CC is wat ons
betreft van harte welkom. Het zou
goed zijn als deze club die al ruim

tien jaar op zoek is naar een eigen
accommodatie – door Stokman met
gevoel voor understatement ook wel
‘een rondtrekkend circus’ genoemd –
eindelijk vaste grond onder de voeten
krijgt. Wij werken daar graag aan mee,
mits haalbaar uiteraard. Centurions
CC zou dan onder de eigen clubnaam
blijven bestaan en gebruik kunnen
maken van alle faciliteiten, zoals een
kantine.’
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Oud-Veenendaler wordt begeerd door topploegen sinds zijn monumentale triomf in Parijs-Roubaix

Marktwaarde Dylan van Baarle sterk gestegen
voor het mondaine Monaco. Daar
vertoefden meer renners van INEOS
en kon hij zich ook bekwamen in
het klimwerk om de kopmannen in
de grote ronden te kunnen bijstaan.
Zo had hij met zijn beulswerk een
aandeel in de Tourzege van Egan
Bernal in 2019.

Stofwolken

Dylan van Baarle.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Dylan van Baarle wordt
begeerd door meerdere WorldTourploegen. De marktwaarde van de
oud-Veenendaler ging de afgelopen
maanden met sprongen omhoog
dankzij zijn zilveren medaille op
het WK, gevolgd door klinkende
resultaten in twee monumentale
klassiekers. De tweede plaats in de
Ronde van Vlaanderen bleek een
smakelijk voorgerecht voor een
triomftocht op de wielerbaan van
Roubaix. Van Baarle rijdt nu nog

Foto: INEOS Grenadiers.
voor INEOS Grenadiers, maar zijn
contract loopt eind dit seizoen af.
Een stilist pur sang, een ideale
renner voor klassiekers. De
30-jarige Dylan van Baarle heeft
wel wat inspanningen moeten
verrichten alvorens hij die
loftuitingen ontving. Bij zijn debuut
in de Hel van het Noorden in 2015
werd hij laatste. Vorig jaar was
slechts een figurantenrol voor hem
weggelegd in de extreem natte
editie van de kasseienklassieker.
‘Maar in Parijs-Roubaix geef je nooit

op.’
De bijna 1,90 lange ‘pedaleur de
charme’ greep dit jaar zijn kans. Het
WK vorig najaar zorgde voor een
mentale omslag. Met dank ook aan
bondscoach Koos Moerenhout. Hij
bracht Van Baarle het vertrouwen
bij dat hij het kón. Bij zijn ploeg
INEOS Grenadiers was dat geloof
er al langer. De rijke Britse formatie
haalde hem in 2018. Van Baarle
verliet Veenendaal, waar hij als
Westlander was neergestreken om
goed te kunnen trainen op onder
meer de Utrechtse Heuvelrug,

In de kurkdroge 119e editie van
Parijs-Roubaix liet de sterke
Nederlander een kilometer of
vijftig voor de finish al zijn tanden
zien. Hij ontsnapte als enige van
de favorieten uit een groepje
achtervolgers en ging op jacht
naar de koplopers. Van Baarle
sloot aan maar wilde meer. Met
een versnelling loste hij zijn
metgezellen. Zijn voorsprong liep
snel op, al moest hij door een haag
van toeschouwers en omringd door
stofwolken wel geconcentreerd
blijven. Dan nog school er gevaar
zoals Yves Lampaert ondervond.
De Belg smakte tegen de kasseien
nadat een toeschouwer iets te ver
naar voren boog.
Met de mond open en een verbeten
blik stampte de diesel Van Baarle

door. Zijn voorsprong groeide tot
boven de minuut en aangemoedigd
door ploegleider Servaes Knaven
bereikte hij het Velodrome voor
zijn eerste overwinning in een
zogeheten Monument. Even later
mocht hij de traditionele kassei in
ontvangst nemen. Na de snelste
Helleklassieker sinds de oprichting
in 1896 met een gemiddelde van
45,79 kilometer per uur.

Jumbo-Visma

Sterk in zware eendagskoersen,
een gewaardeerde helper in
het hooggebergte. Het maakt
dat verschillende toppploegen
Van Baarle in het vizier hebben.
Sportief directeur Merijn Zeeman
van Jumbo-Visma maakte er geen
geheim van dat de Nederlandse
ploeg hem graag wil contracteren,
erkende hij aan Velonews. ‘Hij is
een van de beste Nederlandse
renners. We zijn een internationale
ploeg maar met een Nederlandse
kern. Dus willen we goede
Nederlandse renners hebben, maar
het belangrijkste is dat hij een van
de beste klassiekerrenners ter
wereld is.’

En weer was Wilco Kelderman moederziel alleen in de Giro
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - 22 oktober 2020. Wilco
Kelderman beklimt in de achttiende
etappe van de Giro d’Italia
moederziel alleen de beruchte
Stelvio. Zijn ploeggenoten van Team
Sunweb - het huidige DSM - hebben
hem verlaten, de Australiër Jai
Hindley voorop. Stalorders van de
ploegleiding.

Wilco Kelderman.
Foto: Lukas Gellert / BOHRA hansgrohe.

15 mei 2022. Opnieuw moet Wilco
Kelderman het in zijn eentje zien
te rooien in de beklimming van de
slopende Blockhaus. Tweemaal
moet hij in de negende etappe
van de Giro van fiets wisselen na
materiaalpech in een supersnelle
afdaling. Wederom zijn er geen
renners, ditmaal van BORAhansgrohe, die de Nederlander

WIELERBLOKJE

bijstaan. Nu moet wel aangetekend
worden dat Kelderman niet als enige
kopman van de Duitse ploeg aan
de Giro begon. Ook Jai Hindley en
Emanuel Buchmann genieten een
beschermde status. Dat geldt echter
niet voor Lennard Kämna maar
die blijft vrolijk voorin koersen, de
Nederlander aan zijn lot overlatend.
In tegenstelling tot 2020 toen
Kelderman doorknokte en
uiteindelijk als nummer drie op
het eindpodium belandde, geeft
de 31-jarige Barnevelder het nu
op. Hij komt tien minuten binnen
na winnaar... Jai Hindley. Die ook
al triomfeerde in de Stelvio-rit van
twee seizoenen daarvoor.

Treffende gelijkenis

De gelijkenis is treffend en vormt
voer voor speculaties. Heeft de

ploegleiding op het moment
suprême te weinig vertrouwen in de
aardige, beschaafde Nederlander?
Weten zijn collega’s niet wat
loyaliteit betekent? Of wekt Wilco
Kelderman zelf niet de indruk dat
hij alles geeft voor een klinkende
prestatie? Feit is dat hij het ongeluk
lijkt aan te trekken. Op het moment
dat deze krant ter perse gaat
staat Kelderman dertiende in het
klassement. Dat hij overigens al
had opgegeven na zijn dramatische
beklimming van Blockhaus.
Nu was hij ook niet topfit, erkende
hij eerlijk. De eerste ritten was daar
weinig van gebleken. De vijfde
plaats in de openingsetappe, de
zevende in de tijdrit die volgde en
zijn soepele beklimming van de
Etna camoufleerden echter dat
Kelderman een verre van ideale

Annemiek van Vleuten

Floortje Mackaij

Met een fraaie solo schreef de 39-jarige Annemiek van
Vleuten voor de tweede maal Luik-Bastenaken-Luik op
haar naam. De triomf van de geboren Utrechtse was meer
dan verdiend. Ze nam het initiatief op de steile Côte de La
Redoute, gaf er nog eens een snok aan op de Côte de la
Roche-aux-Faucons en weerstond de gebundelde krachten
van een sterke groep achtervolgers. ‘Het is net als met
goede wijn. De kracht komt met de jaren. Ik ga nu even
van deze zege genieten.’Lang duurde dat niet. Tijdens
een training kwam ze ongelukkig ten val en brak daarbij
haar pols. Haar deelname aan grote rondes als de Tour de
France Femmes, haar grote doel dit jaar, komt echter niet
in gevaar.

Met een zesde plaats in Parijs-Roubaix, één plek voor
stadgenote Ellen van Dijk, boekte Floortje Mackaij een van
haar beste resultaten dit voorjaar. De Woerdense reed goed
over de kasseien, terwijl ze daarvoor nog een paar dagen met
koorts in bed had gelegen. Ook in de meerdaagse koers Itzulia
Women kwam de renster van DSM sterk voor de dag met een
achtste plaats in het eindklassement.

Mischa Bredewold
Mischa Bredewold is zesde geworden in de meerdaagse
Bretagne Ladies Tour. De 21-jarige renster van Parkhotel

SC Amersfoort oogstte meer hoon dan applaus

voorbereiding had gekend. Hij
was niet volledig hersteld van de
kneuzingen en de hersenschudding
die hij had opgelopen tijdens
een massale valpartij in LuikBastenaken-Luik.
Hoe zijn toekomst eruitziet is niet
duidelijk. In weerwil van Tom
Dumoulin die ontgoocheld die
Giro verliet, heeft Kelderman nog
geen afscheid genomen van zijn
status als ronderenner. Hij schikt
zich voorbeeldig in een rol als
meesterknecht van Hindley om en
passant te blijven loeren op een
etappezege. Van klassementsrenner
naar rittenkaper, Bauke Mollema
maakte al eerder die omslag en
misschien beschikt de Barnevelder
in die voor hem onbekende wereld
wel over ongekende kwaliteiten.

Vanwege de financiële sores, het patent op verliezen, de weinig publieke belangstelling en het aanhoudende gesteggel met de gemeente (over geld) werd SC
Amersfoort door volgers van het voetbal bespot als het lachertje van de eerste divisie, de bedrijfstak betaald voetbal onwaardig.
Foto: Hans Peters / Anefo.

In de recent verschenen documentaire getiteld
‘Langs de Pijngrens’ wordt de opkomst en de
ondergang van het betaalde voetbal in Amersfoort
belicht. Nico van Zanten (niet in de film) beleefde
de teloorgang van Sportclub Amersfoort als
contractspeler mee. ‘In wezen was SC Amersfoort
een veredelde amateurclub.’
Door Marcel Koch
AMERSFOORT - Terugdenkend
aan zijn actieve periode bij SC
Amersfoort mag Nico van Zanten
(60) graag de droge humor van
trainer Piet Rigter aanhalen. Zo
sprak de destijds verantwoordelijke
man van het zogeheten C-elftal
eens in de rust van een wedstrijd
tot zijn spelers: ‘Jongens, ik ben
onder de indruk van het spel, ik heb
geweldige combinaties gezien, maar
wél bij de tegenstander.’
Tja, probeer dan maar eens je

Valkenburg gaf na vijf etappes ruim een minuut toe op
de eindwinnares, de Italiaanse Vittoria Guazinni van FDJ
Nouvelle. In de tweede rit boekte Bredewold de hoogste
klassering. De Hooglandse passeerde als zesde de streep.

Jan-Willem van Schip
Jan-Willem van Schip heeft na een lange rustpauze de
vorm weer te pakken. De renner uit Schalkwijk veroverde
op de piste in het Canadese Milton een gouden plus
een bronzen medaille tijdens de tweede Nations Cup,
voorheen de wereldbeker. Met Yoeri Havik won hij de
koppelkoers, het omnium leverde Van Schip een tweede
medaille op.

gezicht strak in de plooi te houden,
vertelt Van Zanten achter een
cappuccino in een Amersfoortse
uitspanning.
In haar bestaan als voetbalbedrijf
oogstte SC Amersfoort meer hoon
dan applaus. Niettemin had Van
Zanten het naar eigen zeggen voor
geen goud willen missen. ‘Mijn
periode bij SC Amersfoort heeft, hoe
kort ook, mij veel levensvreugde
gebracht.’
De technisch onderlegde
middenvelder speelde begin jaren
tachtig tweeënhalf seizoen voor
de Amersfoortse eerstedivisionist
waarvan één in het C-elftal, dat
in het hedendaagse voetbal als
Jong SC Amersfoort zou worden
aangeduid. ‘Aanvankelijk speelde
ik bij het C-elftal op amateurbasis,
maar halverwege mijn tweede
seizoen werd ik door trainer
Henk Hofstee naar de A-selectie
overgeheveld. Ik greep mijn kans en
kreeg een contract aangeboden.’

Karig

Nico van Zanten gedurende zijn
loopbaan bij SC Amersfoort.

Van Zanten, kind van de Keistad,
kwam met de club een salaris van
8500 gulden inclusief vakantiegeld
overeen. Hoewel overeen in deze
niet de juiste woordkeuze is. ‘Het

was slikken of stikken’, herinnert
Van Zanten. ‘Er werd een bedrag
genoemd en daar moest je het mee
doen. Dat was bij SC Amersfoort wel
zo’n beetje de tendens, ja. De bodem
van de schatkist was altijd in zicht.’
‘Ach, ik was pas 19 jaar en was
helemaal niet met geld bezig. Ik
woonde nog bij mijn ouders thuis,
had net mijn havodiploma gehaald
en stond op het punt om bij een
verzekeringsmaatschappij aan de
slag te gaan. Ik bevond mij destijds
in een heel andere levensfase dan de
oudere spelers die een hypotheek
hadden of kostwinnaar waren. Hun
frustratie over achterstallig salaris
of karige spelerscontractjes begreep
ik goed, maar het financiële aspect
was bij mij ondergeschikt. Mijn
missie was: nu ik hier speel, wil ik
er alles aan doen om hogerop te
komen. Geld was geen drijfveer voor
me.’
‘Pas later kreeg de ergernis over
wanbetaling ook op mij vat toen
het bestuur mij bij aanvang van het
seizoen ‘82-83, nota bene in het
seizoen dat de club failliet ging, een
tweejarig contract aanbood terwijl
een deel van mijn eerste contract
nog niet eens was uitgekeerd. Ik heb
die tweejarige verbintenis dan ook
nooit getekend. Dat de club failliet
ging, kwam bij de spelersgroep niet
als verrassing, het hing al enige tijd
in de lucht.’

Schoolfeest

SC Amersfoort, dat in 1973 was
voortgevloeid uit HVC, was Van
Zanten min of meer overkomen.
De Amersfoorter, opgegroeid in
de jeugd van VVZA, bevond zich
in het voorjaar van 1981 op een
schoolfeest in Hoogland toen

hij plots naar de telefoon werd
geroepen. De onbekende beller in
kwestie stelde hem de vraag of hij
wellicht geïnteresseerd was in SC
Amersfoort. Van Zanten, bezeten
van voetbal, maar geenszins bezig
met een toekomstig bestaan
als professional, antwoordde
spontaan bevestigend. ‘Nog geen
half uur later werd ik van het
feest opgepikt en tekende ik in
de bungalow van geldschieter en
vastgoedondernemer Hans Vahstal
de overschrijvingspapieren, en was
ik van de ene op de andere dag
speler van SC Amersfoort. Tot aan
dat moment zat de club helemaal
niet in mijn hoofd. Ik zou dat jaar
bij VVZA de overstap maken van de
A-jeugd naar de senioren – dat had
meer mijn aandacht.’

Levensvreugde

Hoewel het sportief SC Amersfoort
niet voor de wind ging - de club
eindigde steevast bij de ondersten was de humor in de kleedkamer en
daarbuiten nooit ver weg, benadrukt
Van Zanten. ‘Onderling boterde
het prima tussen de spelers. In
het spelershome was het geregeld
een gezellige boel, met niet zelden
een door onze verzorger Ferry
Sheralawan verzorgde rijsttafel.
Mooie vent die Ferry. Hij heeft mij
nog eens met een kokendhete doek
van een spierblessure afgeholpen.’
Vertelt ook: ‘Op een gegeven
moment moesten we op
voetbalschoenen spelen van
het sportmerk Pony, dat was
overgewaaid uit Amerika. De
schoenen zag er best aardig uit,
maar waterbesteding waren ze niet.
Als het regende had je na afloop
blauwe voeten.’

Vanwege de financiële sores, het
patent op verliezen, de weinig
publieke belangstelling en het
aanhoudende gesteggel met de
gemeente (over geld) werd SC
Amersfoort, spelend in het knusse
stadionnetje op sportpark Birkhoven,
door volgers van het voetbal bespot
als het lachertje van de eerste divisie,
de bedrijfstak betaald voetbal
onwaardig. ‘Maar het frappante
was dat we zowaar in de laatste
wedstrijden voor het faillissement
nog punten bijeensprokkelden.
In een van de laatste wedstrijden
stuntten we nog door van FC
Volendam met 4-2 te winnen, ook
nog eens in een uitwedstrijd.’
‘Ik vind het nog steeds doodzonde
zoals het destijds is gelopen. Ik wil
er verder niet te veel woorden aan
vuil maken, maar over het algemeen
werd Vahstal wel als de kwade
genius gezien.’

Gevoelskeuze

Nadat SC Amersfoort halverwege het
seizoen 1982-1983 op de fles ging en
door de KNVB uit de competitie werd
gehaald, signeerde Van Zanten een
semiprof contract bij FC Wageningen,
hoewel ook Go Ahead Eagles lonkte.
‘Henk ten Cate speelde daar toen.
Achteraf gezien had ik wellicht beter
voor Go Ahead kunnen kiezen, maar
FC Wageningen was puur een keuze
op gevoel. Geen moment spijt van
gehad overigens. Als jongeling kwam
ik in een elftal met gelouterde profs
als Dick Schneider, Jan Verheijen
(beiden onder meer Feyenoord),
Koos van Tamelen en Bert Gozems
(FC Utrecht). Of ik bij Wageningen
een beter financieel klimaat aantrof?
De organisatie was er beter op orde,
maar ook daar groeiden de bomen
niet tot in de hemel.’
‘Jan Streuer, nu technische manager
bij FC Twente, heeft mij destijds bij
de contractbesprekingen bijgestaan.
Streuer runde toentertijd in de
binnenstad van Amersfoort een
sportzaak en daar liep ik weleens
naar binnen, zo was het contact
ontstaan.’
Van Zanten, die nog altijd
in dienst is bij dezelfde
verzekeringsmaatschappij, zou
uiteindelijk vijf seizoenen bij FC
Wageningen blijven waarna hij
afdaalde naar de amateurs. Eerst bij
AFC Quick 1890 en later bij VVZA, zijn
oude liefde.
Saillant detail: FC Wageningen
overleefde de bedrijfstak betaald
voetbal evenmin. De club met
het idyllische stadionnetje De
Wageningse Berg ging in 1992 ter
ziele.

Specialist in sportbrillen op sterkte
Met als merken Bolle en Evil Eye!

Voorzitter Oudejans: ‘Allen krijgen de aandacht die ze verdienen’

De extra aandacht
van Eye Wish

WELKOM IN ONS INDIAAS SPECIALITEITEN RESTAURANT.
WELKOM BIJ TAJ MAHAL.

Bij Eye Wish draait alles om jou. Wat voor jou de ideale kijkoplossing is, is natuurlijk heel persoonlijk. Daarom geven we je de persoonlijke aandacht die je verdient en nemen we alle tijd om
je te helpen. Zo hebben we ervaren opticiens en stylisten in dienst die samen met jou op zoek
gaan naar jouw perfecte bril. Met onze services en garanties geven wij je de gelegenheid om aan
jouw bril of contactlenzen te wennen. Ook zorgen we ervoor dat je lang plezier hebt van jouw
nieuwe bril met onze 'Altijd gratis onderhoud' service.
Eye Wish Opticiens Woudenberg
Dorpsstraat 18, 3931 EG Woudenberg
033-2862942
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Eyewish Opticiens Amersfoort Vathorst
Leeghwater 12, 3825 MR Amersfoort
033-2053000

www.eyewish.nl

Tennisclub Baarn maakt zich op voor eredivisie

Restaurant Taj Mahal is al ruim 30 jaar een begrip in Utrecht. Door de
authentieke, warme uitstraling, unieke specialiteiten, zeer uitgebreide menukaart en uitermate vriendelijke bediening waant u zich voor
heel even in gastvrije Indiase sferen. Bij Taj Mahal draait het om u. Wij
bereiden uw eten met oprechte aandacht en staan voor u klaar zodat u
ontspannen een Indiase beleving kan beleven.

en een groep die competitief is.
Allen krijgen de aandacht die ze
verdienen.’
Voor deelname aan de eredivisie
hoeft Baarn, zo benadrukt
Oudejans, zich geen financiële
offers te getroosten. ‘We nemen in
die competitie de naam van onze
hoofdsponsor aan: Baarn Lead
Healthcare. Dit Baarnse bedrijf en
een aantal sub-sponsors hebben
zich garant gesteld voor het budget
dat nodig is om eredivisie te spelen.
Je praat over een flinke investering,
zoals startgelden en kleding. Mischa
Dimitopoulos, één van de trainers
van onze tennisschool, is één
van de drijvende krachten achter
dit verhaal. Zijn enthousiasme
en contacten in de tenniswereld
hebben onder meer mogelijk
gemaakt dat we een scala aan
goede spelers hebben kunnen
aantrekken. Maar het kost onze club
dus geen cent, dit ter geruststelling
van onze leden.’

Taj Mahal Restaurant | Zadelstraat 32, 3511 LV, Utrecht | Tel: 030 - 2314530
Taj Mahal Lounge | Zadelstraat 26, 3511 LV, Utrecht | Tel: 030 - 2314530
info@tajmahal.nl | www.tajmahal.nl

VERANDA’S - TUINAANLEG - ONDERHOUD

| VLOEREN | RAAMDECORATIE | ZONWERING |
| VLOEREN | RAAMDECORATIE | ZONWERING |

Tribunes

06 15 69 19 65
Ma-Za: 07.00 - 17.00
dennis@diepeveen-houtbouwentuinen.nl
www.diepeveen-houtbouwentuinen.nl
Voorzitter Rutger Oudejans (links) met trainer en aanjager van de eredivisie Mischa Dimitopoulos.
Door Robert Jan van der Horst
BAARN – Zeg niet dat het
tennisleven rimpelloos voorbij
gaat aan BLTC Baarn. Ondanks
– of wellicht dankzij - de
coronapandemie werd er het
afgelopen jaar wel een steen(tje)
in de rimpelloze vijver van de ruim
100-jarige vereniging gegooid,
waardoor de club volop in
beweging was. Met (als voorlopig?)
hoogtepunt: de start op 21 mei
van de Kia Eredivisie Gemengd
Dubbel op het sportpark aan de
Bosbadlaan. Een primeur voor
Baarn.

| VLOEREN | RAAMDECORATIE | ZONWERING |

Maar wacht eens even, was dat
vorig jaar ook al niet het geval?
Jawel, alleen toen werd er een
streep door deze competitie

op het allerhoogste nationaal
niveau gehaald vanwege de
coronamaatregelen. Maar van
uitstel kwam geen afstel.

Groei

Maar de op 21 mei gestarte
‘uitgestelde’ competitie is en was
niet het enige wapenfeit. Telde de
club een jaar geleden 1096 leden,
vandaag de dag zijn het er 1223.
Daarnaast groeide het aantal
padelbanen van twee naar vier, ging
pachter Ohran (achttien jaar het
gezicht van Baarn) met pensioen en
werd met een prachtige feestavond
uitgezwaaid (zijn opvolger is Arnold
Geukens). Tevens werd de termijn
van voorzitter Rutger Oudejans met
nog eens twee jaar verlengd. ‘Met
welbevinden van de leden. Van de
vier jaar dat ik nu voorzitter ben,

is er anderhalf jaar besteed aan de
pandemie.’
Met deelname aan de Kia Eredivisie
Gemengd Dubbel komt, volgens
Oudejans, de tennisclub tegemoet
aan de behoefte van een aantal
leden die ook graag competitief
tennis willen zien bij Baarn. En
nu de openingsdag van eredivisie
steeds dichterbij komt, kijkt bijna
iedereen reikhalzend uit naar de
komst van toppers als Botic van
de Zandschulp (zie elders op deze
pagina).
Baarn, de familieclub die het
sportieve element wel gewoon
interessant vindt, is er in geslaagd
het beste van twee werelden met
elkaar te verbinden. De meer
recreatief ingestelde racketsporter
komt namelijk aan zijn of haar

Foto: Veltmeijer Journalistiek.
trekken tijdens de Baarnse
kampioenschappen (11 tot en met
19 juni) en het P100 Padel Toernooi
Baarn, dat van 9 tot en met 17 juli
wordt georganiseerd.

Eredivisie

Terug naar het Kia Eredivisie
Gemengd Dubbel, een evenement
dat past in en georganiseerd wordt
volgens de kernwaarden van BLTC
Baarn. Oudejans: ‘We zijn een
heel brede club met veel historie
en met een goede onderlinge
verstandhouding. We zijn trots op
onze accommodatie, gastvrij en
betrokken. En dat willen we ook
uitstralen. Die betrokkenheid is
vooral zichtbaar bij een grote groep
vrijwilligers die een groot pallet van
activiteiten zelfstandig organiseert.
We hebben recreatieve tennissers

Niet alleen de geldschieters, maar
ook de vereniging zelf moest
echter de nodige inspanningen
verrichten om in de eredivisie uit
te komen. Zo verrijzen er rond de
twee centercourts tribunes. ‘Je
weet nooit hoeveel mensen er op
af komen.’ Verder ging Jilles Visser,
commissielid eredivisie BLTC Baarn,
alle plaatselijke clubs af om posters
te verspreiden en dus kond te doen
van en inwoners warm te maken
voor de aanstaande deelname aan
de eredivisie.
Eveneens was er de nodige
aandacht voor de kwaliteit van
de twee banen waarop wordt
gespeeld. Oudejans: ‘Die hebben
in de winter heel veel rust gehad
en begin april, toen de competities
van start gingen, hebben we die een
keer moeten afgelasten vanwege
de sneeuw die op de banen lag.
Dat werd ons niet door iedereen
in dank afgenomen, maar achteraf
gezien is dat een goede beslissing
geweest. Die betaalt zich nu uit;
de twee wedstrijdbanen liggen er
fantastisch bij.’

BLTC BAARN HOOPT OP KOMST VAN DE ZANDSCHULP IN EREDIVISIE
Vanwege de groei van de krant gaan wij ons team uitbreiden.
Wij zoeken per direct een:
- commercieel medewerker,
- stagiair,
- bezorger.

Lofoten 9,

3524 EN, Utrecht

| redactie@

utrechtsesportkran

t.nl | bezorging

030-29325
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BAARN – Toptennisser Botic van
de Zandschulp is de grote naam bij
BLTC Baarn, dat op 21 mei begint
aan het avontuur in de Kia Eredivisie
Gemengd 2022. Een uitgesteld
avontuur omdat de editie van 2021
niet door kon gaan vanwege de
coronapandemie.

on

Het is echter de vraag of de Baarnse
tennisliefhebbers Van de Zandschulp,
momenteel 31e op de wereldranglijst,
ook daadwerkelijk op het eigen
gravel in actie zien. De start van de
eredivisie valt namelijk praktisch
samen met die Roland Garros, één
van de vier Grand Slamtoernooien

in het mondiale tennis. In Parijs
bekampt de wereldtop elkaar
van 16 mei tot en met 5 juni het
French Open. De inzetbaarheid van
Wageninger Van de Zandschulp is
daarom mede afhankelijk van zijn
prestaties in Frankrijk. Wel is het
zo dat de 26-jarige Nederlander in
competitieverband uitsluitend voor
Baarn mag uitkomen.
Van de Zandschulp is echter niet
de enige tennisser van naam die
Baarn, dat uitkomst onder de naam
van hoofdsponsor Lead Healthcare,
aan zich heeft weten te binden. Met
namen als Alec Deckers (zoon van

Wimbledon-winnaar Richard Krajicek
en schrijfster en presentatrice Daphne
Deckers), Sander Arends, Sidané
Pontjodikromo, Richel Hogenkamp,
Bibian Schoofs en Marrit Boonstra
kan de Utrechtse coach Mischa
Dimitopoulos op papier een sterk
team op de been brengen. In totaal
heeft Baarn Lead Healthcare zestien
spelers en speelsters, gelijkelijk
verdeeld over de geslachten, op de
teamlijst staan waaruit Dimitopoulos
voor elk duel zijn keuze maakt.

Programma

De Kia Eredivisie Gemengd 2022
bestaat uit zeven teams. Naast

Baarn doet uit onze regio ook Alta
(Amersfoort) mee. Naaldwijk is
titelhouder en dus de te kloppen
club. Het programma voor Baarn ziet
er als volgt uit: 21 mei: Baarn Lead
Healthcare – Zandvoort; 22 mei:
Baarn Lead Healthcare – Naaldwijk;
28 mei: Baarn Lead Healthcare –
Rapiditas; 29 mei: Alta - Baarn Lead
Healthcare; 31 mei: Leimonias - Baarn
Lead Healthcare en 2 juni: Berkenrode
- Baarn Lead Healthcare.
Mochten de banen van Baarn
Lead Healthcare onverhoopt door
de regen onbespeelbaar zijn dan
kan de debutant in de Eredivisie
uitwijken naar de hallen van het

Tulip Tennis Centre (Hilversum)
voor de geplande thuiswedstrijden
van 21 en 22 mei en op 28 mei naar
de indooraccommodatie van BLTC
In Between in Blaricum. Voor alle
thuiswedstrijden van BLTC Baarn –
opgericht in 1906 - aan de Bosbadlaan
hebben de toeschouwers gratis
toegang.
De zeven teams spelen voor vier
play-offplaatsen. Deze vier beste
clubs bekampen elkaar op zaterdag
4 juni de twee finaleplaatsen om het
kampioenschap. Die tweestrijd wordt
op 5 juni gehouden. Alle duels vanaf
de play-offs worden gespeeld bij TC
Zandvoort.
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Woerdense komt op de wielerbaan in Grenchen tot 49,254 kilometer

'Vooral me blijven ontwikkelen als waterpolospeelster, dat is mijn doel'

Ellen van Dijk verpulvert werelduurrecord

Gouden slotakkoord voor talent Silvanne Slot

Silvanne Slot: 'Al snel koos ik voor waterpolo, omdat daar meer was te
beleven'.
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Het vrouwenteam
van Polar Bears sluit het
waterpoloseizoen af met de treble.
Na winst bij de supercup werd de
ploeg uit Ede landskampioen en
won het de beker.
De speciaal voor de werelduurrecordpoging vervaardigde fiets van Ellen van Dijk.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Verschrikkelijk zwaar,
een uur lang pijn lijden en sterven
op de fiets, maar ook verschrikkelijk
mooi. Met een stralende lach
had Ellen van Dijk verkondigd
dat ze een poging wilde doen
het werelduurrecord te breken.
Maandag 23 mei 2022 was het zover.
Na zestig minuten ging de naam
van de 35-jarige Woerdense de
internationale boeken in. Met 49,254
kilometer verpulverde ze het oude
record van de Britse Jocelin Lowden
en bracht het terug in Nederland.
Het was altijd een droom van
Ellen van Dijk geweest om het
werelduurrecord een keer aan te
vallen. Bij haar overgang vier jaar

ADVERTEREN

geleden naar de Amerikaanse
ploeg Trek-Segafredo liep ze
al rond met het plan maar dat
kreeg pas serieus gestalte na haar
tweede wereldtitel tijdrijden vorig
jaar in Leuven.
Het werelduurrecord kent een
rijke historie. De Luxemburgse Elsy
Jacobs zette in 1958 een afstand
van 41,347 km neer en dat record
bleef liefst 14 jaar staan. De eerste
succesvolle Nederlandse was Keetie
van Oosten-Hage. In 1978 reed zij
43,082 km tijdens wat gerust een
tussendoortje kan worden genoemd.
Op vrijdag vloog ze naar München,
op zaterdag deed ze haar geslaagde
recordpoging om op maandag weer
gewoon op het werk te verschijnen.
Leontien van Moorsel was de tweede
Nederlandse die historie schreef. Na

Colofon

Utrechtse Sportkrant is het enige
onafhankelijke sportmaandblad
en heeft de provincie Utrecht
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, Marcel Koch, Geert
Lommers, Hellen van der Maazen,
Hans van Ommeren, Ton de Ruiter,
Kees Rutten, Yannick Speetjens,
Willem van der Steeg, Ron van
Stokkum, Jurgen van Teeffelen, Bart
Weerdenburg

Foto: Trek-Segafredo.
een mislukte poging in Manchester
zocht ze de hoogte van Mexico op en
dat wierp zijn vruchten af, al moest
de slecht onderhouden wielerbaan
nog wel even opgelapt worden. De
46,065 km van Van Moorsel bleef het
Nederlandse record tot Van Dijk aan
het werk ging. Vermeldenswaardig is
dat de Française Jeannie Longo het
werelduurrecord liefst zesmaal brak.

Karren

Van Dijk moest boven de 48,405
kilometer uitkomen, de afstand die
Lowden in september vorig jaar had
gerealiseerd. De Woerdense had
zich minutieus voorbereid. Na de
laatste voorjaarsklassiekers ging ze
trainen in het Zwitserse Aigle om
vervolgens te verkassen naar de
piste van Grenchen. Trek-Segafredo

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

had voor Van Dijk een speciale,
aerodynamische fiets ontwikkeld,
waar zo’n twintig technici bij
betrokken waren geweest. Voor de
rest luidde het motto: ‘Karren maar,
Ellen.’
Dat deed de Woerdense met verve.
Van tevoren was uitgedokterd dat
ze rondjes van 18.3, 18.4 moest
rijden om in het virtuele spoor van
Lowden te blijven. Daar dook de
chronospecialiste meteen onder.
Na elf minuten bereikte ze in
perfecte cadans een gemiddelde
snelheid van 49 kilometer per uur.
De grappen waren niet van de
lucht. ‘Ze kan zich al een lekke band
permitteren’.
Als een Zwitsers uurwerk bleef
Van Dijk rondjes van rond de 18
seconden afleveren. Ze verslapte

nauwelijks, al zakten de rondetijden
gaandeweg wel iets maar langzamer
dan 18.5 reed ze niet. Na een
wat minder gestroomlijnde fase
versnelde de Woerdense locomotief
op het eind weer om na 59.05
minuten het oude record te breken.
De resterende meters waren alleen
maar winst. Uiteindelijk reed ze
bijna een kilometer verder dan de
Britse.

BEZORGEN
Bij abonnees wordt de krant op
vrijdag voor 18.30 uur bezorgd.
Hebt u een bezorgklacht? Mail naar
bezorging@utrechtsesportkrant.nl.

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.

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.

In dat kampioensteam speelt de
Veenendaalse Silvanne Slot haar
partijtje mee. De jeugdbondscoach
heeft haar al op de korrel, en
de Veenendaalse sportjury
nomineerde haar als talent over

de periode 2022-2021. Silvanne
Slot spreekt over haar nog prille
waterpolocarriere.
‘Ik ben begonnen met
synchroonzwemmen bij VZC
Veenendaal, maar toen mijn
broertje naar waterpolo ging,
ben ik meegegaan. Al snel koos
ik voor waterpolo, omdat daar
meer was te beleven: elke week
een wedstrijd en bij de pupillen
gemengde teams.’ Silvanne Slot
moet even diep graven over hoe
het allemaal begon. Ze kijkt liever
vooruit. ‘Na mijn eerste jaar bij

spelers onder dertien jaar kon ik
wel naar het vrouwenteam van
VZC, maar dat was niet wat ik
wilde. Ik zat in Ede op school en
kon meetrainen bij Polar Bears.
Die groep stond voor een NK. Ik
ben toen lid geworden, maar dat
NK kwam nog te vroeg. Ik was
er wel bij toen we het NK voor
speelsters onder vijftien jaar
speelden. Ik heb drie jaar in dat
team ‘onder-15’ gespeeld, daarna
in ‘onder 17’, maar toen lag de
competitie grotendeels stil. Nu
sta ik ingeschreven voor Polar
Bears vrouwen 2, maar gaan de
wedstrijden van vrouwen 1 voor.
Ik krijg bij dat team regelmatig
speeltijd. In het begin durfde ik
nog niet zoveel, maar dat gaat
steeds beter.

Voorbeelden

In vrouwen 1 ben ik degene
die aan het leren is. Ik ben een
verdedigende speelsters die
graag een bal afpakt van de
tegenstander. Mijn grote voorbeeld
is echter een aanvalster: Tania Di
Mario uit Italië. Ze is inmiddels
gestopt, maar dat vond ik echt
een inspirerende speelster. Ze
is klein, heel beweeglijk en had
een superschot. Bij Polar Bears
leer ik veel van verschillende
meiden, bijvoorbeeld de felheid
van Fleurien Bosveld. Bij vrouwen
2 ben ik een van de speelsters

die een beetje stuurt. Zo kunnen
we veel van elkaar leren. Het
zijn jonge teams, dus we kunnen
ons nog meer ontwikkelen. Dit
jaar zijn we voor de tweede
achtereenvolgende keer
landskampioen geworden en we
wonnen de Supercup. Dit jaar
spelen we ook nog de bekerfinale.’
Het weekend na het gesprek met
de Utrechtse Sportkrant won Polar
Bears ook de KNZB-beker.

Academie

Polar Bears is een
toonaangevende
waterpolovereniging, waar
diverse internationals en veel
jeugdinternationals spelen. Ook
Silvanne Slot is jeugdinternational.
‘Ik woon tegenwoordig
doordeweeks op de Waterpolo
Academie in Eindhoven, samen
met andere jonge meiden uit de
jaren 2003 tot en met 2005. Ik zit
daar op school en woon vlakbij
het zwembad. Er wordt voor ons
gekookt, dus we zijn vooral bezig
met trainen en met school. We
trainen in Eindhoven vooral op
ontwikkeling, twee tot drie keer
per dag. Op vrijdag gaan we naar
huis en train ik ’s avonds bij de
club op tactiek. Met Jong Oranje
heb ik inmiddels enkele leuke
buitenlandse reizen gemaakt.
We zijn naar de Diapolo Cup in
Boedapest geweest, waar we

tweede werden. In 2019 werden
we op het EJK in Kirishi (Rusland)
vierde en in 2021 werden we vijfde
op het EJK in Sibenik (Kroatië).
Nu trainen we voor het WJK onder
18 jaar, dat dit jaar in Servië wordt
georganiseerd.’
‘Mijn doel is om dit jaar met de
‘onder 19’-groep mee te kunnen
naar het EJK. Voor die ploeg is een
grote groep meiden beschikbaar,
die kwalitatief weinig voor elkaar
onder doen. Ik wil me blijven
ontwikkelen. Zolang ik dat bij
Polar Bears kan, blijf ik daar
spelen. Of ik droom van Oranje?
Natuurlijk, dat zou heel vet zijn,
maar ook heel lastig.’

Nominatie

In Veenendaal was Silvanne
genomineerd voor sporttalent
van het jaar: ‘We waren met de
waterpoloacademie in Hongarije
toen ik een mailtje kreeg dat ik
was genomineerd. Ik was verrast.
Natuurlijk vond ik het ook leuk.
Dat Fenna Achterberg uiteindelijk
is gekozen was natuurlijk jammer
voor mij. En als ik nog een keer
wordt genomineerd, zou dat
leuk zijn. Maar het is geen doel
voor mij om sporttalent, of later,
sportvrouw van het jaar te worden.
Vooral me blijven ontwikkelen als
waterpolospeelster, dat is mijn
doel.’

Fenna Achterberg: 'Eerst weer lekker lopen'

Opmerkelijk monter stapte Van Dijk
na 197 ronden van de fiets. Na even
uitpuffen was er weer de stralende
lach. ‘Ik heb altijd de controle
gehouden, maar versnellen in het
tweede deel lukte niet meer. Op het
eind werd het ook wat wazig en ging
ik niet meer helemaal recht vooruit.
Ik was blij toen het klaar was.’

Fenna Achterberg wint tijdens het Veenendaals sportgala 2021 de prijs
Jeugdtalent van het jaar.
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Fenna Achterberg
was 7 jaar toen ze haar
atletiekloopbaan begon. Tien jaar
later werd ze in haar woonplaats
Veenendaal gekroond als
jeugdtalent van het jaar.
Een blessure zorgde voor een

pas op de plaats. Dit jaar is haar
ambitie om weer fit te worden
en lekker aan wedstrijden mee
kunnen doen. De hogere doelen
komen dan volgend jaar. Voor de
Utrechtse Sportkrant blikt Fenna
Achterberg terug en vooruit.
‘Ik was met tantes op de
tennisbaan toen ik de atletiekbaan

ontdekte. Die lag achter de
tennisbaan. Ik hield van bewegen,
had daar vriendinnetjes, het
was buiten en het was gezellig.
In die eerste periode ging alles
spelenderwijs, maar een paar
jaar later werd het serieuzer. Ik
was 11 jaar toen ik voor het eerst
aan het officieuze Nederlands
kampioenschap meedeed. In dat
eerste jaar ging het matig. De
volgende jaren was ik er weer bij
en ging het steeds beter. In die
eerste jaren ging het bij mij vooral
om hordenlopen en hoogspringen,
later werd dat de meerkamp. In
2019 deed ik voor het eerst aan een
NK mee. Ik was 15 jaar en won een
zilveren medaille op het NK onder
18 jaar. Daar ben ik het meest trots
op. Een jaar later pakte ik brons op
de meerkamp, ook tijdens het NK
onder 18.’

krukken. Ik ben nog steeds niet
honderd procent fit. Ik heb na
2020 weinig meer gepresteerd op
de atletiekbaan. Voor dit seizoen,
2022, is het doel lekker wedstrijden
gaan lopen. Als dat leidt tot goede
prestaties is dat meegenomen.
Het zal een bonus zijn als er nog
internationale wedstrijden in
zitten. Voor 2023 kijk ik vooral
naar het EK onder 20, maar ook
de meerkamp in het Oostenrijkse
Götzis spreekt tot mijn verbeelding.
Ik zou daar graag eens mee willen
doen. En natuurlijk zou het heel
vet zijn, als ik de meerkamp bij de
Olympische Spelen zou kunnen
halen. Ik voel me vooral thuis
bij het korte, explosieve werk.
De 800m vind ik daarom ook het
minst leuke onderdeel van de
meerkamp.’

Meerkamp

‘Ik ben lid van Daventria en tijdens
wedstrijden kom ik voor die club
uit. Maar ik werk met verschillende
trainers. Mijn fysiotherapeut René
Dannenburg komt uit IJsselstein
en is ook atletiektrainer. Bovendien
volg ik specialisatietrainingen bij
Ciko ’66 in Arnhem. Zo wil ik het
onderdeel speerwerpen verder
ontwikkelen. Verspringen is een

Een vervelende blessure gooide
roet in de ambities van de jonge
atlete. Fenna Achterberg daarover:
‘In het seizoen 2020-2021 raakte
ik geblesseerd aan mijn voet. Het
duurde lang voordat de oorzaak
van de blessure werd gevonden.
Ik heb met mijn voet in het gips
gezeten, liep zestien weken met

Sprinten

sterk onderdeel van me, ook daar
wil ik nog beter in worden. Dit
jaar gaat het vooral om sprinten
en springen, daarna komt het
hordenlopen. Ik heb geen haast,‘
zegt Fenna.
De Veenendaalse atlete werd in
januari gekozen tot Sporttalent.
Vanwege corona was de verkiezing
gebaseerd op de prestaties in 2020
en 2021. ‘In 2017 werd ik ook al
Sporttalent van het Jaar. Dat is een
eer en dat ik over de afgelopen
twee jaar ook ben gekozen is
natuurlijk heel leuk. Het is ook een
opsteker na die blessure. Maar ik
heb niet het gevoel dat ik me nu
moet waarmaken,’ aldus Fenna
Achterberg.
‘Deventer, Arnhem, IJsselstein, er
worden inderdaad veel kilometers
afgelegd. Meestal rijdt mijn
moeder of mijn opa me. Ik krijg
enige ondersteuning van Team
Veenendaal, maar het zou fijn zijn
als er een vorm van sponsoring
zou kunnen zijn, zodat ik niet
meer afhankelijk van anderen
ben. We zijn daar nu over aan het
nadenken. Maar het belangrijkste
is weer in wedstrijdritme komen.
Dat is mijn doel voor 2022.’
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Door Roberto Cancian
UTRECHT - Op 30 april en 1 mei
werd de King Bowl, na twee jaar
afwezigheid vanwege de geldende
maatregelen betreffende de
coronapandemie, gespeeld op de
velden van Utrecht Dominators.
‘De King Bowl, met 40 deelnemende
teams, is één van de grootste
internationale flag football
toernooien van Europa. Flag football
is de contactvrije vorm van American
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Juliana van Weelden – Becker.

football’, geeft toernooidirecteur Ilja
Tersteeg aan.
Ilja Tersteeg is naast
toernooidirecteur ook
initiatiefnemer van de King Bowl.
‘Fantastisch om het weer te
kunnen organiseren. Wij hebben
een grootse comeback gemaakt
waarbij er tijdens deze editie ook
een grotere vrouwencompetitie
was opgezet’, geeft Tersteeg aan.
Voordat de King Bowl van start
ging, een publieksevent met sport,
food en entertainment, was er op
29 april ook een demonstratie met
talentenjacht voor vrouwen die
daarmee een Amerikaanse beurs
konden winnen. ‘Het is de eerste
keer ooit dat de Amerikaanse
organisatie NFL, in Nederland
vooral bekend vanwege de Super
Bowl, een event als dit buiten de
eigen landsgrenzen organiseert.
Het event heeft als doel meer
meiden kennis te laten maken
met flag football en een bijdrage
te leveren aan het verhogen van
de sportparticipatie onder deze
doelgroep’, vult Tersteeg aan.

Een voorbeeld en aanspreekpunt
tijdens de demonstratie was Juliana
van Weelden – Becker. Zij speelt flag
football in Utrecht bij de Dominators
als lid van het mix team en won
in 2019 met het vrouwenteam de
King Bowl. ‘Ik ben begonnen met
speen bij het Mix team en sinds
2019 hebben wij ook een eigen
vrouwenteam. Aan het begin was
het lastig om voldoende speelsters
te vinden maar nu gaat dat goed’,
geeft Juliana aan. De coronatijd
heeft het flag football geen leden
gekost. ‘Dat is ongeveer hetzelfde
gebleven, het voordeel is dat je de
sport lekker buiten kunt beoefenen.
De gezelligheid is naast het sportieve
gedeelte ook erg belangrijk en
het is super dat we zien dat er
meer vrouwen zijn aangesloten.’
De 32-jarige Juliana van Weelden
– Becker is zelf afkomstig uit de
USA. ‘Ik kom oorspronkelijk uit San
Diego en heb in Amerika ook aan
softbal en basketbal gedaan. Het is
wel bijzonder dat wij in ons team in
Nederland speelsters hebben die
afkomstig zijn uit IJsland en Mexico.
De sport is echt groeiende, mede

doordat het heel toegankelijk is.’

Belangstelling

De eerste editie van de King Bowl
vond plaats in 2017. ‘Sindsdien is
de belangstelling voor het toernooi
echt explosief gestegen. Bij de eerste
editie waren er zestien teams en
200 atleten die afkomstig waren
uit zes landen. Dit jaar waren er
maar liefst 40 teams en ruim 700
atleten aanwezig vanuit tien landen.
Dat is dus drie keer zoveel teams
die meededen’, geeft de 41-jarige
Ilja Tersteeg aan die afkomstig
is uit Vleuten en inmiddels in
Bunnik woont. Enerzijds is hij blij
dat het toernooi erop zit maar
het terugkijken doet hij met een
grote glimlach op zijn gezicht.
‘De saamhorigheid en de vele
buitenlandse gasten hebben voor
een enorme happening gezorgd. Dat
we een grotere vrouwencompetitie
hadden, is natuurlijk helemaal mooi.
. Er was echt een run op de kaarten
om hier mee te mogen doen.’
Aan de King Bowl deden onder meer
teams mee uit Duitsland, Engeland,
Wales (Cardiff Hurricanes), Finland

(Helsinki Mummelines), Schotland
(Dumfermline Kings), Slovenië
(Domzale Tigers Ladies), Frankrijk
(Molosses Redlips) en Zwitserland
(Winterthur Warriors). ‘Flag football
is een van nature inclusieve sport
omdat iedereen, ongeacht zijn
lichaamstype, succesvol kan zijn. De
sport groeit internationaal enorm en
debuteert komende zomer tijdens
de World Games in Alabama. In 2028
is de sport zelfs zeer waarschijnlijk
Olympisch tijdens de Spelen van Los
Angeles. Hoe bijzonder zou dat zijn’,
geeft Ilja Tersteeg aan.

ing
de medisch specialist in beweg

Als exchange student vertrok hij in
1998 naar de USA waarna hij op de
High School in aanraking kwam met
de sport. ‘Daarna heb ik twee jaar
in Amsterdam gespeeld en heb ik in
2004 Utrecht Dominators opgericht.
Na een flag football toernooi in
Schotland heb ik in 2017 de stoute
schoenen aangedaan en voor het
eerst de King Bowl georganiseerd.’
Dat het een succes is geworden, is
een understatement.
Lees verder op pagina 13.
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Mentaal en fysiek
fit en sterk door boksen
Ook bij burnout, ptss en
corona herstel
Neem contact op
voor een gratis proefles

LAAT HET ONS WETEN:
VERKOOP@
UTRECHTSESPORTKRANT.NL

M.
T.
W.

info@mvsklusbedrijf.nl
06 13707404
www@mvsklusbedrijf.nl

Sportparticipatie vergroten is doel talentenjacht

Heeft u een kleine of grote klus?
Wij voeren deze klus graag voor u uit.

Vervolg van pagina 11

Voor alle soorten kleine of grote klussen kunt u
contact met ons opnemen. Wij zullen dan direct
met u een afspraak maken om de werkzaamheden indien nodig te komen bekijken. Uw eisen
en wensen vormen ons uitgangspunt.

UTRECHT - Op de vrijdag
voorafgaand aan King Bowl
werd een exclusieve Vrouwen
Flag Football Talentenjacht
georganiseerd.

Hovystraat 37
3904 DZ Veenendaal
tel. 06 – 43 16 44 54
boksinstituutveenendaal.nl
Volg ons op social media:
boksinstituut
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030-2445377

‘Een van de doelen is de
sportparticipatie onder meiden uit
onder meer Overvecht vergroten.
Hiernaast scouten de Amerikaanse
coaches echt talent, die kans
maken op een scholarship van een
Amerikaanse
universiteit om daar
MA-VR 8 - 18 UUR
flag
te gaan
DOfootball
8 - 20
UUR spelen’, legt
ZA
8 - 17
UUR de talentenjacht
Tersteeg
uit.
Tijdens
konden vrouwen vanaf 10 jaar
kennis maken met de sport.
Speelsters van de King Bowl waren
als rolmodel aanwezig, zij deden
mee met de clinic en nodigde
nieuwe meiden uit om naar de King
Bowl te komen kijken. ‘Daar zijn ruim
dertig jonge vrouwen op afgekomen.
Het is goed om te laten zien wat de
sport is, hoe leuk het ook is en wat
het voor hen kan betekenen. In het
flag football is het ook mogelijk dat
moeder en dochter samenspelen.
De balans tussen competitie en
gezelligheid is goed’, legt Juliana van
Weelden – Becker uit.
Het evenement, een samenwerking
tussen NFL Flag, UK Dukes, FLGZ.,
AFBN flag football, Netwerk
Meidensport, SportUtrecht en
Utrecht Dominators, krijgt volgend
jaar zeker een vervolg. ‘De animo is
groot. Het is goed om te weten dat
flag football een non contactsport
is, dat maakt het voor iedereen
aantrekkelijk om het eens te
proberen’, zegt Juliana uitnodigend.
De sport groeit in Nederland waarbij
het niveau ook omhooggaat. ‘Ik
denk dat in Nederland ruim 200
mensen van 18 jaar en ouder aan

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

06 41464958

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

flag football doen. Op Europees
niveau kan Nederland zich meten
met de top tien. ‘In Nederland zelf
staat het mixed team van Utrecht
Dominators nu op de tweede plaats.
Wanneer we op die plaats blijven
staan, dan zou dat betekenen dat
we mogelijk naar de Champions
Bowl (Europees Kampioenschap
voor clubteams) in Kroatië kunnen
gaan. Het is echt gaaf om te zien dat
de sport groeiende is in Nederland’,
zegt een enthousiaste Juliana
Weelden – Becker. Ilja Tersteeg sluit
daarbij aan. ‘Met het organiseren
van dit event willen we ook op
lokaal niveau een bijdrage leveren
aan het activeren en vergroten van
de sportparticipatie, in het bijzonder
onder meiden en vrouwen. Wij
willen ervoor zorgen dat het
vrouwentoernooi steeds groter
wordt met een sterke bezetting.’

Resultaten

Voor London Smoke was dit
de derde finale in evenzoveel
deelnamen. Waar de Londense
formatie vorige editie uiteindelijk
tijdens de benodigde shootouts
werd verslagen door de Duitse
landskampioen, pakten zij dit keer
de titel in Utrecht door in de finale
de Cardiff Hurricanes met een score
verschil te verslaan (34-26), net als
in 2018. Hiermee is London Smoke
het eerste team met twee King Bowl
titels op zijn naam. Bij de vrouwen
ging de winst naar nieuwkomers
Domzale Tigers Ladies uit Slovenië.
Zij sloegen tijdens de finale
genadeloos toe en versloegen zo vrij
gemakkelijk het Duitste Eagle Force
(33-08).

Impressie van King Bowl 2022.

Bij het ter perse gaan van deze
krant was nog niet bekend of en
welke speler(s) een sportbeurs
voor een Amerikaans college
zullen ontvangen. Alle relevante

oefeningen zijn op beeld vastgelegd
en deze liggen ter beoordeling bij
Amerikaanse Flag Foorball coaches
van de NAIA: de National Association
of Intercollegiate Athletics.

Foto’s: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
Wilt u ook eens een kijkje nemen,
ga dan gerust eens langs bij de
Utrecht Dominators. Nu worden
de wedstrijden nog gespeeld

op Sportpark Overvecht-Noord;
vanaf juli neemt de vereniging
haar intrek op Sportpark Zuilense
Vecht.
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Campagne Sociale Veiligheid gaat over in Safe Sport Allies
UTRECHT - De campagne ‘Blijf
je stil of praat je erover?’ loopt
inmiddels alweer ruim een half
jaar.
Gedurende deze campagne zijn
veel Nederlandse sportclubs
aan de slag gegaan met het
thema sociale veiligheid en
hebben hierin belangrijke
stappen gezet. Zo hebben de
Utrechtse verenigingen UKC,
Kampong Hockey, VV Boni, SPIN
Boardsports, Fraternitas, HMS
Handbal, BC Castellum en VV
Utrecht een thematraject gevolgd
over sociale veiligheid op de club,
en hierin geleerd over hoe je
sociale veiligheid op de club kan
bevorderen.
Ondanks dat de campagne
inmiddels is afgelopen, blijft
SportUtrecht zich inzetten om
de sport in Utrecht veiliger
te maken. Daarom werkt

de organisatie samen met
stichting de Stilte Verbroken
aan een Europees project over
grensoverschrijdend gedrag,
genaamd Safe Sport Allies. Dit
Europese project, waar stichting
de Stilte Verbroken samen met
organisaties uit Spanje, België,
Finland, Cyprus en Hongarije
deel van uitmaakt, gaat over
grensoverschrijdend gedrag op
sportclubs.

Webinar

Centraal in dit project staan de
omstanders, die nog te vaak
signalen van grensoverschrijdend
gedrag missen of niet ingrijpen
waar nodig. Binnen het project
is een interventieprogramma
ontwikkeld gericht op het
veranderen van deze omstandercultuur, door belangrijke
belanghebbenden binnen de
club te onderwijzen over het
signaleren van en ingrijpen bij
grensoverschrijdend gedrag.

Aanmelden kan via de website of
www.safesportallies.eu/events.
De organisatie is op zoek naar
clubs die mee zouden willen
werken aan dit project, door
middel van een jeugdteam
dat een eenmalige workshop
volgt over grensoverschrijdend
gedrag. Bij interesse kan contact
opgenomen worden met Mats
Meijerhof, via mats.meijerhof@
sportutrecht.nl
www.safesportallies.eu

Onderdeel van het project is een
webinar voor sportouders. Deze
webinar gaat over hoe een veilige
club te herkennen is, wat de rol
van sportouders is om mee te
werken aan een veilig en positief
sportklimaat, en wat eenieder
kan doen als er iets misloopt.
Alle sportouders uit Utrecht zijn
welkom om bij deze webinar
aanwezig te zijn.

Tritonezen Gompel en Van de Kerkhof Nederlands kampioen
UTRECHT - De Hollandia
Roeiwedstrijden worden al jaar
en dag verroeid op de Bosbaan in
Amsterdam. Deze wedstrijd geldt
voor de kleine nummers (de skiff en
de twee) tevens als het Nederlandse
kampioenschap. Tritonezen Eli
Brouwer, Pieter van Veen en Jacob
van de Kerkhof starten in de A-finale
van het HE2- veld. Waar Laga als
eerste de 500 meter door komt,
weten Van de Kerkhof met zijn
Nereus collega al snel de leiding over
te nemen. En deze leiding bouwt de
Triton/Nereus combi steeds verder
uit. Uiteindelijk komen zij met een
ruim verschil van 4,5 seconde als

eerste over de finish. Hiermee wordt
Van de Kerkhof voor een tweede
keer Nederlands kampioen in de
HE2-.
Max Gompel laat vanaf de eerste
meters in de A-finale zien dat hij de
snelste LHE1x op het water is. Hij
komt met een gat van 2 seconde als
eerste de 500 meter door. Hierna
bouwt hij deze voorsprong verder
uit. Met een flinke voorsprong wint
Gompel de A-finale, en wordt ook hij
Nederlands kampioen.

Evertse

In ander roeinieuws is er een
update te melden van het dossier

Topsportcultuur Roeien. Ter
herinnering: Op 8 april schorste
topsportcommissaris Sjoerd
Hamburger 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. Hamburger
kwam het via een evaluatie ter ore
en hij gelastte direct een onderzoek

naar het topsportklimaat. Uit
het onderzoek bleek: er zou zijn
geïntimideerd en gekwetst. Die
conclusie trok Fijbes uit gesprekken
met acht roeiers. Per direct werd
technisch directeur Hessel Evertse
geschorst. ‘Dit was de juiste
interventie op het juiste moment,
meer kan ik er niet over zeggen’, zei
Hamburger tegen Trouw.
Maar hij moest bakzeil halen. Op
last van de voorzieningenrechter
heeft de roeibond de schorsing
van Evertse per direct opgeheven.
De TD heeft op 16 mei zijn
werkzaamheden weer hervat. De
rechtbank in Amsterdam vindt dat

de roeibond hem op onterechte
gronden heeft geschorst. Dit laten
topsportcommissaris Sjoerd
Hamburger en bondsvoorzitter (en
jurist) Rutger Arisz in een e-mail
weten aan de verenigingsbesturen
en commissies. Evertse wil graag
door tot en met de Olympische
Spelen van 2032.

Vladan Mijalkovic.

Foto: Fotoreza.

de slag te gaan bij Houten: ‘Houten
is een fijne club, centraal gelegen
met een mooie accommodatie
die de juiste faciliteiten heeft om
handbal op het hoogste niveau te
kunnen bedrijven. Ik ben er van
overtuigd dat er nog meer potentie
in deze groep zit en door keihard
te werken wil ik het maximale er
uithalen. Individuele spelers wil
ik laten groeien en jonge spelers
krijgen bij mij een kans.’
Stichting Tophandbal Houten is erg

tevreden met de aanstelling: ‘Met
Mijalkovic hebben we een trainer
binnengehaald die past bij de
ambities van de club. We hebben
een aantal prettige gesprekken
gevoerd, waarbij we veelal op één
lijn zaten. Het klopt dat het contract
nog niet getekend is, maar dat is
nog een formaliteit. Beide partijen
hebben zich positief uitgesproken
over de samenwerking en
recentelijk heeft Vladan voor het
eerst kennisgemaakt met de groep.’

Utrechts Vuelta 2022 wielershirt boven op de Dom
NIEUWEGEIN - Nieuwegeinse
fotograaf / ontwerper Martin
Minjon is de eer te beurt gevallen
dat het door hem ontworpen
Vuelta shirt is uitgekozen voor de
officiële Vuelta promotie in aanloop
naar de start van de Spaanse
wielerronde. Het shirt prijkte
recentelijk om de schouders van
voormalig Nederlands wielrenner
Stef Clement toen hij bovenop
de Utrechtse Domtoren een
rondje mocht fietsen. De geboren

Tilburger, die zelf maar liefst zes
keer deelnam aan de Vuelta, maakt
deel uit van het promotieteam en
mocht in die hoedanigheid met
fiets plaatsnemen in het liftje dat
bezoekers, nu de Dom vanwege
renovatiewerkzaamheden jarenlang
in de steigers staat, naar 102 meter
hoogte brengt. Daar is een platform
gerealiseerd dat geïnteresseerden
een prachtig uitzicht verschaft, maar
blijkbaar ook net genoeg ruimte
biedt om een rondje om de punt van

de toren te fietsen.
Het promotiefilmpje dat bovenop
de Dom werd opgenomen is via
de website van Utrecht Marketing
terug te zien en via vamosutrecht.
nl. Het shirt van Minjon dat hij in
samenwerking met Shimano maakte
is onder meer verkrijgbaar bij de VVV
Utrecht.

Stef Clement met team bovenop de
Domtoren.
Foto: Esther Rietman.

Schakers Paul Keres schrijven eindelijk historie
Caissa Eenhoorn dwongen Jan
Breukelman, Hugo ten Hertog, Peter
Lombaers, Niels Ondersteijn en
Evert Rademakers hun tegenstander
tot overgave. Tegen de Waagtoren
eindigde geen enkele partij in remise
wat typerend was voor de strijdlust.
Hugo ten Hertog, Xander Wemmers,
Peter Lombaers, Demre Kereigan,
Menno Okkes, Evert Rademakers,
Niels Ondersteijn en Paul
Hommersom smaakten het zoet der
overwinning. Andere spelers van het
eerste team zijn David van Kerkhof
en Joris Kokje, terwijl ook John
Cornelisse en Raymond de Rooij
bijdroegen aan het kampioenschap.

Meervoudig

In de voorlaatste competitiewedstrijd werd de enige overgebleven concurrent van Paul Keres, Caissa Eenhoorn uit
Hoorn, met 7-3 de oren gewassen.
Foto: Co Buijsman.
Van onze redactie
UTRECHT - Paul Keres is
eindelijk gepromoveerd naar de
meesterklasse, de hoogste afdeling
in de Nederlandse schaakwereld.
De laatste jaren miste de Utrechtse
club enkele malen op een haar na
promotie. Dit seizoen was Paul Keres
oppermachtig. Alle wedstrijden
werden gewonnen, soms met
grote cijfers. Enkele klassen lager
veroverde Veenendaal eveneens de
titel.

In het door coronabeperkingen
soms verstoorde seizoen 2021-2022
liet PK-1 geen enkele steek vallen. In
de voorlaatste competitiewedstrijd
werd de enige overgebleven
concurrent Caissa Eenhoorn uit
Hoorn met 7-3 de oren gewassen.
Daarmee was de titel een feit.
Dat op de laatste speeldag de
Waagtoren nog werd verpletterd
met 8-2 was louter van belang
voor de statistieken. Die waren
niet mis. In 9 duels vergaarde Paul
Keres 18 wedstrijdpunten en 66,5

bordpunten, een gemiddelde van
bijna 7,5 per wedstrijd.
Sinds 1998 acteerde Paul Keres in de
eerste klasse, de op een na hoogste
afdeling. Drie seizoenen geleden
waren er goede promotiekansen
maar ging de cruciale match tegen
Groningen verloren. Vorig jaar werd
een half punt te weinig gehaald in
een beslissingswedstrijd tegen ZuidLimburg.
Bijna het hele eerste team van
Paul Keres bestaat uit schakers
die in Utrecht wonen. Tegen

In de andere eerste klasse
handhaafde PK-2 zich als sterke
subtopper. Het werd op de slotdag
tegen Delft 5-5, winstpartijen waren
er voor Raymond de Rooij, Gerben
Veltkamp en Wan Fokkink. PK-2
scoorde 10 wedstrijdpunten en werd
daarmee gedeeld tweede, op grond
van de bordpunten vierde. Het veld
zat dicht bij elkaar, in tegenstelling
tot in de meesterklasse. Daar hadden
vier teams zich losgemaakt van de
rest. Landskampioen werd ondanks
een nederlaag op de slotdag
Apeldoorn met 15 punten. Charlois
Europoort profiteerde niet en
verloor van de uiteindelijke nummer
twee, LSG met daarin Utrechter
Casper Schoppen. En Passant uit
Bunschoten-Spakenburg werd
derde met net zoveel punten als LSG
(14). Ook Charlois Europoort had

14 punten, maar een half bordpunt
minder dan de Spakenburgers.
Die kunnen terugzien op een
goed seizoen. Misschien had er
nog wel iets meer ingezeten,
maar En Passant, meervoudig
landskampioen, weet zich al jaren
aan de top te handhaven met ook
‘eigen jongens’ zoals de broers
Richard en Henk Vledder en JanWillem van de Griendt.

Amersfoort

In de tweede klasse kende
Amersfoort een moeilijk seizoen. Het
doek viel na twee nederlagen in de
laatste twee wedstrijden, waaronder
het cruciale duel tegen Zukertort
Amstelveen-2 ondanks zeges van Tea
Lanchava, Ardin Bosboom en Joeri
Piet. Ook van de Wijker Toren werd
met 5-3 verloren. Geen winstpartij
aan Amersfoortse zijde en de
negende plaats betekent degradatie
naar de derde klasse. Beter verging
het SSC 1922 uit Soest. Het team
eindigt keurig in de middenmoot
van 2C, al was er op grond van de
flitsende start mogelijk van meer
gedroomd. Tegen Dordrecht bleef
het onbeslist (4-4), met volle punten
voor Gerrit Meine Muis, Arie van der
Burch en Rene Molenaar.
Nieuw in de tweede klasse is
volgend seizoen Veenendaal. Zonder
puntverlies kampioen toonde de
suprematie aan van de Veenendalers
in de klasse 3D.
Naaste belager was Oud Zylen
Utrecht dat niettemin met zes
punten minder eindigde.

BCO redt het vege lijf, BC Star promoveert naar meesterklasse

Mijalkovic nieuwe trainer The Dome/Handbal Houten
HOUTEN - Vladan Mijalkovic
wordt de nieuwe trainer/coach
van The Dome/Handbal Houten.
Hij neemt het stokje over van
Freek Gielen, die onlangs aangaf
meer tijd voor zichzelf te willen
hebben. Mijalkovic komt over van
competitiegenoot Dynamico waar
hij twee seizoenen hoofdtrainer
was en met de hoofdmacht
prolongatie in de Eredivisie
behaalde.
Mijalkovic kijkt er naar uit om aan

Utrechtse club promoveert voor het eerst in haar bestaan naar meesterklasse

Mijalkovic vult aan: ‘Het is
een leuke groep en die eerste
kennismaking was goed. Er zullen
spelers weggaan, spelers bijkomen
en we zullen opnieuw moeten
bouwen aan het team, maar daar
sta ik niet alleen voor. Ik kijk er naar
uit om samen te werken met de rest
van de technische staf van Heren
1, 2 en de Heren A zodat we samen
kunnen bouwen aan iets moois in
deze regio. Vanaf augustus gaan we
volle bak beginnen, ik heb er zin in.’

Twee Utrechtse bridgeclubs op hoogste niveau
Van onze redactie
UTRECHT - Bridgeclub Oog in Al
(BCO) speelt ook volgend seizoen
in de meesterklasse. De Utrechtse
bridgers wisten zich op het hoogste
niveau te handhaven door twee
teams onder zich te houden in de
zogeheten degradatiepoule. In de
meesterklasse krijgt BCO gezelschap
van zustervereniging BC Star, dat als
derde in de eerste divisie eindigde,
voldoende voor promotie.
BCO begon het
degradatieweekeinde met vijf duels
op het menu wisselvallig. Wel werd
naaste belager Hok uit Amsterdam,
met Utrechter Kees Bakker in
de gelederen, op een nederlaag
getrakteerd. Op de tweede dag
boekten de Utrechters twee
belangrijke overwinningen, onder
meer op BB Nijmegen, de koploper
in de degradatiepoule. Voor BCO-1
kwamen uit het ankerpaar Wubbo
de Boer en Agnes Snellers uit
Groenekan, Rob van den Bergh en
Ricardo Westerbeek en Dennis Kruis
met Marcel Winkel.
Dat BCO zich heeft weten te

handhaven is een prestatie op
zich. De meeste teams in de
meesterklasse bestaan uit louter
bridgeprofs. In Utrecht viert de
liefhebberij nog hoogtij, net als
overigens in Nijmegen en Tilburg
die ook nog in de hoogste afdeling
vertegenwoordigd zijn.

Wereldkampioen

De meesterklasse wordt volgend
seizoen uitgebreid van tien
naar twaalf teams. Regerend
wereldkampioen Zwitserland
gaat met verschillende spelers
onder de vlag van de Rotterdamse
vereniging de Lombard acteren in
de Nederlandse competitie. Voor
Zwitserland spelen onder meer de
Nederlanders Sjoert Brink en Bas
Drijver, ereleden van de Lombard.
Het inwilligen van het Zwitserse
verzoek had als consequentie dat
niet drie maar slechts twee teams
degraderen. Voor BCO dat als vierde
van de zes eindigde was dat dus de
reddingsboei, al was het verschil
met de nummer drie uitermate
gering (107,51 tegen 107,25
wedstrijdpunten).
Gedegradeerd zijn Vallon Bridge uit

Den Haag en het gerenommeerde
Hok. Gepromoveerd naar de
meesterklasse zijn de kampioen van
de eerste divisie, Het Witte Huis-2,
BC de Lombard en het Utrechtse
BC Star. Dat was een klein wonder,
aldus captain Henk Willemsens in
een verslag voor de website van de
vereniging, aangezien Star na het
eerste weekeinde ternauwernood
boven de degradatiestreep
bivakkeerde. Het team bestond
verder uit Martin Bootsma, Remco
Brüggeman, Rik Doodkorte, Jos
Uijterwaal en Kees Jan Willemsens.

Landskampioen

Tim Verbeek uit Driebergen
werd voor de tweede maal
landskampioen viertallen, de
belangrijkste bridgeprijs in
Nederland. Titelverdediger ’t
Onstein-1, met Simon de Wijs
uit Doorn, werd verrassend
uitgeschakeld in de halve finale.
Dat gebeurde door het derde team
van de club uit Vorden, waar heel
veel spelers op de loonlijst staan.
’t Onstein-3 kon de stunt geen
vervolg geven tegen ’t Onstein-2,
met onder meer Tim Verbeek:

Tim Verbeek uit Driebergen werd voor de tweede maal landskampioen
viertallen, de belangrijkste bridgeprijs in Nederland. Foto: Hans van Ommeren
128-96, al werd het op de laatste
spellen nog wel even spannend. Bij
de landskampioen speelden verder

Danny Molenaar, de partner van
Verbeek, en Berend van den BosJoris van Lankveld.
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Volleybalsters eervol onderuit in bekerfinale

17.50

VV Utrecht kijkt terug op succesvol debuut in eredivisie

17,50
69,00

voor getekend. Wat is er nou mooier
om het seizoen in een ambiance
als hier af te mogen sluiten’, aldus
Rekar.

Europa

T: 030 - 30 31 600
E: info@autoweerd.nl
W: www.autoweerd.nl

Uw metalen deuren en wanden op maat gemaakt

Het eerste team van VVU kijkt terug op een uitstekend seizoen.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Vorige maand speelden
de volleybaldames van eredivisionist
VV Utrecht in een sfeervolle
ambiance in Ede de bekerfinale
tegen Sliedrecht Sport.
De regerend landskampioen won
na een moeizame start uiteindelijk
met 3-1 van de ploeg van coach Ali
Moghadassian. Die keek na het duel,
wat ook direct de laatste wedstrijd
van het seizoen was, met een trots
gevoel terug op een bewogen jaar.
‘Wij hebben in de finale tegen
Sliedrecht Sport één van onze beste
wedstrijden gespeeld. Het niveau
was fantastisch. Jammer dat we die
eerste set net niet wonnen maar wat
ben ik trots dat we ons zo geweerd
hebben tegen de beste ploeg van

Voordelen
Koken op inductie heeft meerdere voordelen. Inductie
is niet alleen beter voor het milieu, ook kookt het veel
veiliger. Geen kans op gaslekken en geen open vuur
meer in de keuken. Ook wordt bij koken op inductie, in
tegenstelling tot andere elektrische kookplaten, de pan
verwarmd in plaats van de plaat. Hierdoor blijft de plaat
minder lang heet. Daarnaast is de gladde inductieplaat
in vergelijking met een gaskookplaat veel makkelijker
schoon te houden. Doordat u met bridge-inductie
kookzones kunt koppelen, kunt u ook grotere pannen en
bakplaten gebruiken.

Blijvende service
Bij Vink Witgoed helpen we u van het oriëntatiegesprek tot het
installatiemoment. Bij ons in de winkel of op afspraak bij u thuis
zoekt u uw nieuwe kookplaat uit. Als er nog aanpassingen in de
meterkast moeten worden gemaakt, dan komt onze vaste elektricien
bij u langs om dit in orde te maken. Daarna bezorgen en installeren
wij uw nieuwe plaat. De oude voeren we gratis voor u af. Mocht u
daarna een vraag of een storing hebben, dan helpen wij u ook graag
verder. We helpen u graag om uw keuken weer toekomstbestendig
te maken!

Tot ziens bij Vink Witgoed!

Vink Witgoed

Verloop

Utrecht, dat de wedstrijd begon
met Carla Mulli, Ilse Janssen, Lisa
Kersten, Ana Rekar, Lisa Harmsen,
Marit Pasterkamp en libero Susanne
Kos kreeg in de eerste set bij 24-23
een setpoint. De net in het veld
gekomen Mirte van der Sluijs zag
haar smash echter geblokt worden
waardoor de stand op 24-24 werd
gebracht. ‘Heel jammer, er had
echt meer in kunnen zitten deze
wedstrijd’, zei de 18-jarige passer /
loper na afloop. Na het verlies van
de eerste set, pakte de Utrechtse
formatie het goed op in set twee.
Nu werkte Utrecht een setpoint
weg waarna Lisa Harmsen haar
ploeg op 26-25 bracht waarna even
later de set werd binnengehaald.
Dat de laatste weken pittig waren
voor Utrecht, de zaterdagavond

voorafgaande aan de bekerfinale
moest er in Sneek nog worden
aangetreden in de play-offs van de
competitie, bleek vanaf de derde
set. De energie werd minder en
tegen een topploeg als Sliedrecht
Sport is dat dodelijk. ‘Je weet dat je
tegen Sliedrecht Sport op je tenen
moet lopen op bij te kunnen blijven.
Dat hebben we heel lang gedaan.
Daar ben ik supertrots op.’ Voor Ana
Rekar was het sowieso een speciale
wedstrijd aangezien zij jarenlang
bij Sliedrecht Sport speelde en nu
ook nog eens tegen haar zus Emma
in actie kwam. ‘Dat was super maar
vooral ook om de finale tegen
een enorm goed team te spelen.
Daardoor gaat je eigen niveau ook
omhoog.’ Daar zei ze geen woord
te veel mee. ‘Voor aanvang van het
seizoen had ik hier honderd procent

Even was er hoop dat Utrecht
komend seizoen zelfs Europese
wedstrijden kon gaan spelen als
verliezend bekerfinalist. Dat bleek
niet zo te zijn. ‘De regels zijn niet
zo dat je Europa in mag als finalist’,
geeft voorzitter Sam van Ling aan.
‘De mogelijkheid is er om een
wildcard aan te vragen maar daar
komt financieel en organisatorisch
ook het één en ander bij kijken. Dat
kost zo maar 25.000 euro per ronde
en bovendien hebben we dat ook
eigenlijk niet afgedwongen’, zegt
Van Ling met een knipoog. Hij ziet
zeker mogelijkheden voor komend
seizoen. ‘Er komen goede speelsters
bij, die het team sterker maken.
Laten we voortborduren op ons
goede debuutjaar in de eredivisie.’

Onderzoek NOC*NSF 'Zo Sport Nederland' naar impact corona

De toekomstbestendige kookplaat
Is uw gaskookplaat aan vervanging toe? Of wilt u minder gas
gaan gebruiken vanwege de huidige prijzen? Wilt u weer een
toekomstbestendige kookplaat in de keuken hebben liggen? Als
u zich herkent in deze vragen, is het tijd om na te denken over
de overstap naar koken op inductie. Bij Vink Witgoed denken we
graag met u mee.

Nederland’, zei de coach direct na
afloop.
Hij genoot ook van de volle tribunes
en de honderden Utrechtse fans
die de ploeg de hele wedstrijd
bleven aanmoedigen. ‘Dat was echt
fantastisch. Een bekerfinale moet
je eigenlijk ook in zo’n ambiance
spelen.’ Sliedrecht Sport had
het vooral in de eerste twee sets
erg lastig tegen het ontketende
Utrecht. Voor de wedstrijd zei
Utrecht spelverdeelster Ana Rekar
al dat ze zich geen leukere manier
kon bedenken om een seizoen af
te sluiten. Dat Sliedrecht Sport
uiteindelijk met 3-1 won, veranderde
daar niets aan. ‘Wij kunnen
terugkijken op een prachtig seizoen.
Ik ben heel trots op onze prestaties.
We hebben alles eruit gehaald’, zei
Rekar na de wedstrijd.

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Komend seizoen wil VV Utrecht
wederom bovenin de eredivisie
meedraaien. Wel doet het dat zonder
een viertal speelsters die er dit
seizoen bij waren. Lisa Harmsen,
Mira Innemee en Jolien Sinnema
vertrekken om verschillende redenen
bij de Utrechtse vrouwen. Sinnema
vanwege haar zwangerschap en
Harmsen vanwege haar verhuizing.
Innemee wil een jaar afstand nemen
van topvolleybal en gaat zich
richten op haar master-opleiding.
Ook Nienke Oostenbrink richt zich
komend jaar op andere dingen.
Tegenover het vertrek van het viertal,
verwelkomt Utrecht ook vier nieuwe
speelsters. Bjorna Gras, Iris Reinders
en Marly Bak komen alle drie over
van Regio Zwolle Volleybal en van
landskampioen Sliedrecht Sport
komt Denise de Kant de Utrechtse
gelederen versterken.

@vinkwitgoed

Diepterecord sportdeelname, herstel zeer beperkt
Van onze redactie
ZEIST - De sportdeelname van
Nederlanders is als gevolg van de
coronacrisis ook het afgelopen jaar
drastisch afgenomen en nog lang niet
terug op het oude niveau. Het aantal
mensen dat wekelijks sport daalde
in 2021 opnieuw met 800.000 ten
opzichte van het jaar ervoor. Onder
jongeren is de terugloop relatief
het grootst. De lockdowns hebben
daarbij zichtbaar een blijvend effect.
Dat blijkt uit het onderzoek 'Zo sport
Nederland' van NOC*NSF .
De deelname aan sport in ons
land is sinds meting hiervan via
Sportdeelname Index (2013) nog
niet zo laag geweest. Er is bovendien
een directe relatie tussen de
drie lockdowns en de wekelijkse
sportdeelname, die bij elke nieuwe

lockdown sterk daalde. Nederlanders
die juist wel bleven sporten, deden
dat tijdens de eerste lockdown nog
vaker, maar bij de tweede en derde
lockdown daalde de frequentie ook
in deze groep.

Jongeren

Vooral onder jongeren heeft de
coronacrisis grote invloed gehad
op het sportgedrag: in 2020 daalde
de wekelijkse deelname al met
tien procent; in 2021 zette de
daling door met nog eens drie
procent. In de top 10 van favoriete
jeugdsporten is niet alleen een sterke
(verklaarbare) daling zichtbaar bij
de binnensporten, maar ook bij een
buitensport als hardlopen.
Marc van den Tweel, algemeen
directeur NOC*NSF: ‘Nederland is
door de coronacrisis letterlijk tot

stilstand gebracht. We zien een
enorme beweegachterstand. Uit de
cijfers blijkt dat de weg terug omhoog
helaas nog niet is ingezet. Vooral
het effect op de sportdeelname van
jongeren is zorgwekkend. Na de
coronacrisis verkeren we nu in een
beweegcrisis.’

Lidmaatschappen

Het totaal aantal unieke
lidmaatschappen bij sportbonden
nam in 2021 wel toe met in totaal
circa 95.000. De stijging kan met
name worden toegerekend aan de
Koninklijke Wandel Bond Nederland,
die bijna 70.000 extra leden kon
verwelkomen.
Ook de Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennis Bond, de Nederlandse
Golf Federatie en Sportvisserij
Nederland zagen hun ledental

Foto: Gabin Vallet.
stijgen. Bij een meerderheid van de
sportbonden zijn de ledenaantallen
daarentegen afgenomen, met name
bij de binnensporten.

Meer informatie? Download het
rapport ‘Zo Sport Nederland' op de
site van NOC*NSF
nocnsf.nl
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Het aftellen naar de start van de Vuelta is begonnen

Gran Salida gaat er nu dan toch echt van komen

Het peloton met Joop Zoetemelk (rechts) rijdt door het Utrechtse centrum op weg naar het eindpunt op de Neude. Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
Van onze redactie
UTRECHT - Deze zomer is het
eindelijk zo ver: de wielerwedstrijd
La Vuelta komt naar Nederland en

doet ook de provincie Utrecht aan.
De start (‘gran salida’) van La Vuelta
van 2020 was in Utrecht gepland,
maar kon vanwege corona geen
doorgang vinden. In 2022 mag het

dan toch echt gaan gebeuren.
Om dat feit luister bij te zetten werd
op de dag dat het aftellen begon,
op donderdag 12 mei was het
fietsfestijn nog 100 dagen weg, een

officiële campagne gestart met als
doel de bijbehorende activiteiten
onder het publiek kenbaar te
maken. Een peloton, onder leiding
van Joop Zoetemelk, bracht een

speciale rode leiderstrui van Breda,
via ’s-Hertogenbosch naar Utrecht
waar het aan burgemeester Sharon
Dijksma werd overhandigd. De
leider in het algemeen klassement
van de Vuelta zal op Nederlandse
bodem deze trui dragen. Het is
voor het eerst in de historie van het
wielrennen dat er speciaal voor een
gastland een eigen leiderstrui wordt
ontworpen en gebruikt.
De route startte ’s morgens om
10.00u in Breda en onderweg
werd regelmatig gestopt op
belangrijke locaties waar een
voorproefje van het uitgebreide
activatieprogramma gegeven werd.
Zo werd de Vuelta-vlag gehesen
die alle doorkomstgemeenten
zullen gebruiken, werd het speciaal
gecomponeerde Bossche Vuelta
lied ten gehore gebracht en op de
Amerongse berg werd een speciaal
bord onthuld. Om 19.00u arriveerde
het peloton op de Neude in Utrecht
waar burgemeester Sharon Dijksma
samen met Vuelta directeur Javier
Guillén geïnterviewd werd.
La Vuelta komt op 19, 20 en 21
augustus naar Nederland. Met
(internationale) toprenners, een
ploegenpresentatie, een uitgebreid
activatieprogramma en drie etappes
door Utrecht en Brabant zal de
Utrechtse Sportkrant uitgebreid
verslag doen van die unieke
evenement.
#vamosholanda

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant mei 2022
Van links naar rechts:
1 Flag Football toernooi van Utrecht Dominators (4/4) - 7 de waterpolosters van de Polar Bears behaalden
dit - 12 tuinkamer - 13 vervelend - 14 ons inziens - 15 voornaam van vermaarde Utrechtse atlete die zich
heeft aangemeld voor de Fanny Blankers Koen Games - 17 speelster van Kampong en Jong Oranje (Carlijn)
- 19 oude lengtemaat - 20 boom - 22 slachtoffer - 23 roem - 24 correct Nederlands - 26 veroorzaken,
losmaken - 29 stoomschip - 30 toernooidirecteur van de King Bowl (Ilja) - 33 wielerronde die dit jaar
Utrecht aandoet - 38 bloeiwijze - 39 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium - 40 vermaarde
Utrechtse atlete die zich heeft aangemeld voor de Fanny Blankers Koen Games (Femke) - 41 speelster
van Kampong en Jong Oranje (Luna) - 43 jeugdbestuurslid van rugbyclub URC (Bas) - 46 klein kind - 47
hersenonderzoek - 49 voordat - 51 klein café - 53 in Amersfoort geboren deelnemer aan de Giro (Wilco) 58 assistent-econoom - 60 achter - 61 lidwoord - 62 de club van Botic van de Zandschulp (3/5) - 65
voormalig synchroonzwemster uit Veenendaal die nu uitkomt voor Polar Bears (Silvanne) - 68 grond om
boerderij - 69 aarde (in samenstellingen) - 71 afgod - 73 Italiaanse wielerronde - 74 oude sport die al sinds
1730 gespeeld wordt in het Sint Eloyen Gasthuis - 75 spook.
Van boven naar beneden:
1 losplaats van schepen - 2 Nederlandse Sport Federatie - 3 erfelijkheidsdragers - 4 gat in muur 5 ondernemingsraad - 6 voorschrift - 7 donkergrijs - 8 vuurpijl - 9 boom - 10 vogelnaam - 11 vorderen 13 exemplaren (aantal) - 16 op de manier van - 18 telwoord - 21 houding - 22 debet - 25 houten gebouw 27 oog (Engels) - 28 weefsel - 29 gebied - 31 Japanse rijstwijn - 32 slot - 33 bodem - 34 tijdstip - 35 Libanon
(internet) - 36 wielerronde - 37 vogel - 39 let wel - 42 grootvader - 44 gelofte - 45 Zuid-Amerikaanse
struisvogel - 48 vergiffenis - 50 voegwoord - 51 insluiting van een vesting - 52 coureur - 54 langzaam en
gedragen (muziek) - 55 landbouwwerktuig - 56 flauw-grappig - 57 verbouw - 59 Spaanse rivier - 63 gereed 64 troefkaart - 66 lofdicht - 67 gesloten - 70 dan wel - 72 rund.
Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 12 juni naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak kans
op een halfjaarabonnement op de Utrechtse Sportkrant.
WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 15 april j.l. was “SPORTCAMPUS”.
De prijswinnaar is Dhr. W. van Stempvoort uit Doorn. Gefeliciteerd! U heeft het boek
Hotseknotsbegoniavoetbal van Michiel Kraijkamp en Ferry Reurink gewonnen. Deze wordt bij u
thuisbezorgd.

31 21 70 8 17 67 16 54 47 39 7 44 60

UTRECHT
900 JAAR

Anno 2022 staan de Utrechtse sportaccommodaties (nog steeds) hoog op de agenda van de stedelijke Raad.
Al jaren reppen de verenigingen over wachtlijsten als gevolg van het te krappe aanbod, maar een oplossing is
nog niet in zicht. Met dit thema in gedachten gingen we in het kader van ‘900 jaar Utrecht’ kijken bij een van
de oudste overdekte sportaccommodaties die ons land rijk is. Middenin de Utrechtse binnenstad.

In de stad Utrecht zijn nog twee kolfbanen te vinden
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Geen kassa. Geen
tribunes. Geen glad geschoren
grasveld. Geen lichtmasten. Niets
daarvan is te zien aan de Boterstraat
22 in Utrecht. Maar achter de deur
van dit monumentale pand in de
binnenstad – nabij de Mariaplaats
– is wel de oudste overdekte
sportaccommodatie van de stad
te vinden: Kolfclub Utrecht St.
Eloyen Gasthuis. Een beeld van een
ongemeen fraai interieur op een niet
gedachte plek.
Op 2 juni bestaat Utrecht 900 jaar.
Om preciezer te zijn: op 2 juni
1122 gaf keizer Hendrik V Utrecht
stadsrechten. Een mijlpaal die in
de Domstad gevierd wordt. Maar
in het denkbeeldige gedenkboek
is ongetwijfeld slechts plaats voor
een flinterdunne pagina of enkele
alinea over de sport door die negen
eeuwen heen. Niet onlogisch, omdat
er in die eerste zes eeuwen van dat
bestaan over sport niet of nauwelijks
wordt gerept. Als er al sprake was
van sport, dan werd dat vaak spel
genoemd.

Historie

Bestond sport eigenlijk wel tot
1700? In het Utrechts Archief
vinden we de studie ‘Sport en Spel,
lichamelijke oefening en training in
de Utrechtsche studentenwereld
gedurende de 17e eeuw’. Het artikel
werd in 1936 gepubliceerd in ‘De
Lichamelijke Opvoeding’, orgaan
van de Vereeniging van leraren en
onderwijzers van in de lichamelijk
opvoeding in Nederland. Het is het
oudste bestaande archiefstuk over
het ontstaan van de sport in Utrecht.
In het Duitse Tübingen werd in 1589
op militaire academies schermen,
paardrijden, dansen, worstelen
en springen onderwezen. Voor de
ontwikkeling van deze krijgslieden

UTRECHT – Een kartel avant
la lettre. Dat waren de gildes
in en rond de Middeleeuwen.
Organisaties dan wel
broederschappen die sociale
zekerheid boden aan de eigen leden
en vaak ook zeer sociaal betrokken
waren bij de burgers van een stad.
Het Smedengilde St. Eloy maakte
daarop geen uitzondering. Eenmaal
lid, dan werd je tot aan de dood
verzorgd. Zoals in het St. Eloyen
Gasthuis (ook wel het Huys), dat
zich uitstrekte van de Boterstraat
tot aan de Alendorpstaat in het
centrum van Utrecht.
Alle metaalwerkers konden lid
worden van het Smedengilde
St. Eloy. ‘Utrecht is grofweg van
1600 tot 1700 zelfs nog even

– voorbehouden aan mannen uit
de betere kringen - in opleiding kon
een gezonde geest in een gezond
lichaam niet los van elkaar worden
gezien. Een elitaire zaak dus, dat
sport en spel in de 17e eeuw. Want
van overheidswege werd uitsluitend
voorzien in leerkrachten voor deze
opleidingen. Op de volksscholen
werden geen (gymnastiek)leraren
aangesteld; daar moest ‘de jeugd
door stoeien en ravotten en met
eigen spel en vermaak zichzelf
maar zien te redden en zich te
ontwikkelen’. Over competitiesport
wordt al helemaal niet gerept.

Kolven

Echter op 16 februari 1673 wordt in
Utrecht gesproken over de aanleg
van de Maliebaan ‘om te kunnen
kolven (colven wordt ook gebruikt),
kaatsen, clootschieten en maliën
ter exercitie ende vermaeck van de
borgers ende innewoonders’. Vooral
het kolven slaat aan bij de burgers
en de horecabedrijven van de stad.
Die laatste groep – vooral herbergen
– zien met de aanleg van kolfbanen
een mooie kans de ‘klanten dicht
bij hun lokaal’ te houden. De stad
Utrecht telt dan naar schatting
33.500 inwoners. Op het hoogtepunt
van deze volkssport in die jaren telt
Utrecht binnen en buiten de singels
21 banen, waarvan tien overdekt.
Kolven is een individuele sport
en wordt gespeeld met en bal en
een stick (de kliek genaamd) op
een baan met een harde, vlakke
ondergrond. Vandaar dat het veel
op het ijs werd gespeeld. Doel is om
in zo min mogelijk slagen (ofwel
klappen) een bepaald traject af
te leggen. Gaandeweg maken de
kolfbanen plaats voor biljarts die
veel minder ruimte innemen. En er
is niet veel fantasie voor nodig om te
bedenken dat kolf een voorloper is
van het hedendaagse golf.

2022

In Utrecht zijn nog twee kolfbanen
te vinden. De mooiste is die in het St.
Eloyen Gasthuis, inpandig gelegen,
aan de Boterstraat. De andere is
gesitueerd bij het Vechthuis aan
het Jagerspad. Maar dat is niet
de originele plek. Deze kolfbaan
nabij de Rode Brug is een opbouw
van de lang verloren gewaande
kolfbaan bij herberg de Drie Dorstige
Harten aan de Dorstige Hartsteeg.
Die kwam in 1989 tevoorschijn
tijdens graafwerkzaamheden
vanwege nieuwbouw en is in oude
luister – inclusief de ramen – bij het
Vechthuis weer opgebouwd. Deze
kolfbaan, met een afmeting van 5,6
x 21 meter en een door zeven eiken
gebinten gedragen, uitkragende
overkapping, was toen naar
schatting twee eeuwen oud.
Kolfclub Utrecht St. Eloyen
Gasthuis is overigens niet voor
publiek toegankelijk. Alleen
de leden (broeders genaamd)
van het Gasthuis mogen op
de bijeenkomsten op de
maandagavond kolven en/of
schutjassen. (Zie ook het kader
elders op deze pagina, red.)
Kolfclub Utrecht is aangesloten
bij de Koninklijke Nederlandsche
Kolfbond en die is weer aangesloten
bij de sportkoepel NOC*NSF. Ons
land telt 16 kolfbanen, vooral
gelegen in West-Friesland, en 28
verenigingen. Kolfclub Utrecht doet
sinds jaar en dag niet mee met de
competitie, maar huldigde in 1907
nog drie spelers die in Krommenie
kampioen waren geworden.
De provincie Utrecht herbergt sinds
2018 nog een tweede kolfclub.
De vereniging Kolfbaan Keerniet
Cabauw (KKC) telt dertig leden
en speelt tweemaal per week in
jeugdgebouw 't Gossie. Net als
Kolfclub Utrecht komt het niet uit in
de competitie.

De kolfbaan aan de Utrechtse Boterstraat wordt nog wekelijks bespeeld door
de leden van Kolfclub Utrecht. Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.

‘ST. ELOYEN GASTHUIS IS VAN ALLE EEUWEN’
de Europese hoofdstad van de
vingerhoedindustrie geweest’, aldus
Paul Broekema. Samen met Hans
Schmidt (regent en voorzitter van
Kolfclub Utrecht) zorgt Broekema
(was 33 jaar bode ofwel conciërge
bij St. Eloy: ‘zeg maar het personeel’
en nu weer broeder) voor een
hartelijke ontvangst op deze
maandagavond (de zogenaamde
werkavond) waar de leden
(broeders) aan het schutjassen zijn
en een enkeling zich op de kolfbaan
waagt.
De Franse heilige Sint Eloy is de
schutspatroon van de smeden,
vandaar die naam. In 1430

werd het pand door het Gilde
aangekocht, de regentenzaal in
het pand dateert al van 1300. En zo
zijn er in de rijke historie van het
gebouw meerdere aanpassingen
dan wel renovaties geweest. ‘Het
gebouw is van alle eeuwen’, zeggen
Broekema en Schmidt dan ook
met gepaste trots. ‘En het is mooi
van deze geschiedenis deel uit te
maken. Vandaag de dag zou je het
Gilde, dat zo’n 65 leden telt, het
best kunnen omschrijven als een
herensociëteit.’
Met de komst van Napoleon rond
1800 werden de gildes verboden.
Het Smedengilde werd omgedoopt

tot Handelsbedrijf der Smeden,
eigenlijk oude wijn in nieuwe
zakken. De sociale betrokkenheid
bleef. Er werd aan liefdadigheid
gedaan van 1600 tot ongeveer
1925 middels brooduitdeling in
de Buurtkerk. Ook werden er nog
tot 1990 kerst- en paaspakketten
uitgedeeld aan minderbedeelden in
de stad. De bedeling van het Huys
is na ook na 1990 voortgezet. Het
draagt sindsdien bij aan een fonds
dat anonieme steun biedt aan
Utrechters die het nodig hebben.
De gildenbroeders van St. Eloy
spelen sinds 1730 kolf op de eigen
baan van het Gasthuis. Aanvankelijk

in de open lucht, maar vanaf
1764 moet de baan overdekt
zijn geweest. Eerder al werd
kolf gespeeld op de baan van de
aanpalende herberg De Hollandse
Tuyn, sinds 1644 in het bezit van het
Gilde (ook Gildt genaamd). Met de
realisatie van de eigen baan in 1730
ging een wens in vervulling.
De panden van het Gasthuis
aan de Alendorpstraat zijn
inmiddels eigendom van
woningbouwvereniging SSH.
Alleen op Open Monumentendag
is het St. Eloyen Gasthuis voor
publiek toegankelijk. Noteert u dus
alvast het weekeinde van 10 en
11 september 2022 om deze parel
aan de Utrechtse kroon te mogen
bezoeken.

T: 030 - 30 31 600
E: info@autoweerd.nl
W: www.autoweerd.nl
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‘Vroegtijdig selecteren is zinloos, maar werkt wel stigmatiserend. Dat willen we niet’

Hercules blijft innoveren
het clubgevoel, dat is uiteindelijk de
basis. Zo zijn we tenslotte ook 140 jaar
geworden’, geeft hij met een glimlach
aan.

Bedenken, maken en beheren
Kwaliteit en maatwerk in stedelijke
ontwikkeling, renovatie, verduurzaming
en onderhoud. We bedenken, maken
en beheren integrale oplossingen voor
gebouwen, bewoners en gebruikers.

VIOS Bouw Utrecht
Californiëdreef 28 - 32
3565 BM Utrecht
Tel: 030 - 262 78 72
Email: info@vios-bouw.nl

Sportklimaat

Makelaars & Taxateurs
voor de Horeca

Maliebaan 80A | 3581 CW | Utrecht | 030 234 50 80 | vdweerd.nl

Hercules voetbalvoorzitter Frank Beemer poseert voor een historische tekening van de Utrechtse voetbalclub.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Op 22 april jl. vierde
Hercules uit Utrecht het 140-jarig
bestaan. De vereniging werd op 22
april 1882 als cricketclub opgericht
door een aantal leerlingen van
de tweede klas van het Stedelijk
Gymnasium. Als verenigingskleuren
koos het blauw en wit. In 1889 werd
de afdeling voetbal opgericht. Al vanaf
het begin van dit kalenderjaar worden
er tal van activiteiten georganiseerd
op het sportcomplex aan de
Voorveldselaan in Utrecht.

Restaurant Vlonders

Vlonders is een restaurant met brasserie gelegen in stadspark de Voorveldse
Polder te Utrecht Noordoost. Als onderdeel van Hotel Mitland zijn wij dagelijks
geopend voor ontbijt, lunch én diner. Wij zijn eenvoudig per auto bereikbaar.
Neem hiervoor afrit 30 van de A27 en binnen enkele minuten rijdt u zo ons eigen
parkeerterrein op.
Uniek is onze prachtige locatie aan het water met zicht op Fort de Bilt. Bij lekker
weer kunt u heerlijk ontspannen op een van onze terrassen terwijl u geniet van
onze gastvrijheid en de natuurlijke omgeving met een hapje en drankje.

Bowlen in Utrecht!

Geniet samen met vrienden, familie of collega’s van de sfeervolle muziek onder
het genot van een hapje en een drankje. Met goed onderhouden bowlingbanen,
een gezellige lounge, een gezellig restaurant en een ruime parkeerplaats is
Mitland Bowling dé plek voor een gezellige middag of avond.

Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht,
telefoon: 030 271 58 24

www.mitland.nl

‘Op 18 april zijn we begonnen met
Hercules Forever, een uitje voor
de senioren van Hercules. Een
dag later was er een bijzondere
ledenvergadering waar leden, die
al 40, 50, 60 of zelfs 70 jaar lid zijn,
in het zonnetje zijn gezet’, vertelt
voetbalvoorzitter Frank Beemer. ‘In
totaal zestig mensen, mede doordat
we het vanwege de coronapandemie
de afgelopen twee jaar niet konden
organiseren. Een aantal van hen
werd gehuldigd tot erelid of lid van
verdienste tijdens deze speciale avond.
Op zaterdag volgde er een voetbal
– en tennisprogramma met daarbij
een foodcourt en een DJ waarna er
op zondag clinics werden gegeven
aan de jeugd door de spelers van het
eerste elftal. De komende tijd volgen
er nog meer lustrumtoernooien’, aldus
Beemer.
Zo was er donderdag, met
Hemelvaartsdag en vrijdag een
Lustrumtoernooi voor spelers van
8 jaar tot en met 19 jaar. ‘Meer
dan 160 teams van alle niveaus.
Van divisieniveau tot vijfde klasse
waarbij we speciaal de clubs waar

we in de 19e eeuw al tegen speelden
hebben uitgenodigd. Die namen ook
massaal deel: we verwelkomden
onder meer AFC (met 25 teams),
Koninklijke HFC, HVV, VOC en Victoria,
maar bijvoorbeeld ook Be Quick uit
Groningen en Frisia uit Leeuwarden.

Kansen

Bij de jeugdopleiding van Hercules
gaan plezier, ontwikkeling en
prestaties hand in hand. ‘We blijven
onze jeugdopleiding vernieuwen
en verbeteren, en werken daarin
nauw samen met de KNVB en FC
Utrecht. Jongens en meisjes kunnen
bij Hercules vanaf hun tweede jaar
beginnen met Voetjebal in de (eigen)
sporthal: ontspannen leren bewegen
met de bal, samen met je vader of
moeder. Vanaf een of vier/vijf gaan ze
naar buiten om 4 tegen 4 te spelen.
Vanaf de JO8 (jeugd onder 8 jaar)
hanteren we de principes van ‘Gelijke
Kansen’, dat we met de KNVB hebben
ontwikkeld. We selecteren bewust
niet. De teams worden allemaal
gelijkwaardig ingedeeld waardoor we
tegenwoordig in de JO8 teamnamen
als paars, rood en regenboog kennen.
Iedereen heeft en krijgt daardoor
gelijke kansen.’
Daarnaast trainen de kinderen
eenmaal per week met hun team,
en eenmaal per week met de
andere kinderen uit hetzelfde
geboortekwartaal. Onderzoek laat zien
dat in de jongste jeugd de verschillen
tussen de spelertjes uit januari en
december uit hetzelfde jaar heel
groot zijn en dat hun ontwikkeling
heel grillig verloopt. Vroegtijdig
selecteren is dus zinloos, maar werkt
wel stigmatiserend. Dat willen we niet.
We doen dit nu drie jaar en zien dat

het plezier en de ontwikkeling over de
hele linie is toegenomen. We hebben
het vertrouwen dat we het hoge
niveau van onze jeugdopleiding in
de midden- en bovenbouw (wanneer
we wel selecteren) hiermee kunnen
vasthouden, of zelfs nog kunnen
versterken. Op deze manier houden
we de vijver van de talentjes immers
juist groot. FC Utrecht ziet dat ook en
stimuleert ons daarin. Uiteindelijk
bepaalt breedte de top van de sport.’
Daarbij werkt Hercules met opgeleide
trainers waardoor alle teams goede
begeleiding krijgen, ongeacht het
niveau. ‘Wij ondersteunen talentvolle
trainers om zowel technisch (wat
je leert) als pedagogisch (hoe je
leert) steeds te verbeteren. Onze
sportpedagoog en het Team Positief
SportKlimaat zijn daarin belangrijk.’

Geheim

Hercules wil laten zien dat je zowel de
breedte als selectieteams inspiratie
en kwaliteit kunt bieden. Veel
innoveren en investeren in een goede
jeugdopleiding, noemt Frank Beemer
als het geheim van de club. Het werpt
zijn vruchten af voor Hercules dat met
haar eerste team op zondag bovenin
meedraait in de derde divisie. Wel is
er bij de senioren een verschuiving te
zien van de zondag naar de zaterdag.
‘Waar Hercules voorheen wel vijftien
teams had op de zondag, zijn dat
er nu nog acht. Wanneer we meer
ruimte op de velden zouden hebben,
dan zou dat aantal nog hoger liggen.
In het weekend beginnen de eerste
wedstrijden om 08.30 uur en de laatste
wedstrijd begint pas om 18.00 uur.’
Ondanks dat het tweede team op
recreatieniveau speelt, heeft Hercules
geen moeite om voor voldoende

aanwas te zorgen voor het eerste team.
‘Vanaf het moment dat de KNVB twee
jaar terug startte met de onder-21competitie, is dat voor ons de ideale
aanleiding geweest om talenten voor
te bereiden op het eerste elftal. Bij
de invoering speelde onze onder-19
al op hoog niveau en konden we
instromen in de onder-21-competitie
met teams van profclubs. De stap van
O19 naar Zondag 1 was te groot, maar
de route via de O21 werkt heel goed.
Inmiddels komt meer dan 50% van het
basisteam van Zondag 1 uit onze eigen
jeugd. René van der Kooij, die eerst
hoofd opleiding was, is daarom ook
een kleine twee jaar teruggehaald als
trainer van Zondag 1. Hij weet wat er
aan komt.
Bij Hercules krijgen spelers een
reiskosten – of vrijwilligersvergoeding.
Wij kunnen en willen ons niet
uitleveren aan een sponsor die alles
bepaalt. Dat doen we liever zelf’, geeft
Frank Beemer aan. Toch draait het
eerste team goed mee in de top van de
derde divisie. ‘Wanneer Hercules zou
promoveren naar de tweede divisie,
dan gaat er ook niets veranderen in
het budget. Het moet gaan om de
sportieve uitdaging. Laat maar zien
wat je waard bent.’ Dat er spelers
vertrekken naar clubs als DOVO,
GVVV of Sparta Nijkerk, daar is geen
ontkomen aan in de ogen van de
voorzitter. ‘Zo liggen de verhoudingen
nu eenmaal. Ook dit jaar gaan er een
aantal spelers naar die clubs. Dat is
dan maar zo. Ik ben er trots op dat
wij zo hoog spelen maar we gaan
geen risico nemen. Wel kunnen we
het leuk maken en alles eromheen
goed regelen en bijvoorbeeld een
weekendje weggaan. Dat zorgt voor

Met de slogan; ‘kind lid, dan jij ook’,
worden ouders en begeleiders
ook onderdeel van de club waarbij
verwacht wordt dat er ook iets gedaan
wordt op vrijwilligersgebied. ‘Wij willen
in teams functioneren en af van de
solofuncties. Op die manier zijn we
minder kwetsbaar.
Als Hercules zijn we maatschappelijk
betrokken en vinden we sportiviteit
en gedrag erg belangrijk. Er is een
commissie Positief Sportklimaat
waarbij een sportpedagoog
aangesloten is en we hebben een
Commissie Gedrag. Deze laatste is
een onafhankelijke adviescommissie
met juristen die eventuele incidenten
onderzoeken. We willen spanningen
voor zijn en willen tijdig signaleren.
Wij hebben 3.000 leden, waarvan 2.000
voetballers. Iedereen moet hier veilig
en op een prettige manier kunnen
sporten. Het gaat niet alleen om
voetbal maar bijvoorbeeld ook om hoe
je omgaat met verliezen of hoe je om
gaat met diversiteit. De sportpedagoog
ondersteunt ook de trainers, die
allemaal hun trainersdiploma hebben
behaald bij de KNVB.’ Hercules
heeft ook een vertrouwenspersoon,
daarnaast is er ook een spreekuur waar
ouders terecht kunnen met vragen.

Voorzitter

Beemer is naast zijn bezigheden voor
Hercules Academic Director Regie in
Netwerken bij de Erasmus Academie.
Hij leidt en begeleidt organisaties
en samenwerkingsverbanden in
Zorg, Sociaal Domein en Onderwijs
om op een effectieve manier samen
relevante Maatschappelijke Prestaties
te leveren. Daarnaast is hij onder
meer toezichthouder in het Passend
Onderwijs.
De 52-jarige kwam ooit via een
kennis bij Hercules binnen. ‘Ik ben
zelf opgegroeid in Odijk waarna ik
in mijn studententijd ben verhuisd
naar Nijmegen. Daar heb ik bij Quick
gevoetbald. Op het moment dat ik naar
Utrecht kwam, ben ik in Hercules 9
gaan spelen. Nu speel ik op de vrijdag
in de onderlinge 7 tegen 7 competitie.
Iets dat ik zelf vijf jaar terug heb
opgestart en waar nu al 100 mensen
deel van uit maken. Daarvan zijn er drie
vrouwenteams.’
Ook zijn twee zonen zijn veelal bij
Hercules te vinden. ‘Eén zoon speelt
in Hercules 12, de ander speelt in
onder-17. Hij wordt volgend seizoen
coördinator van de ‘Champions
League’, waarin de allerkleinsten op
zondagochtend partijtjes 4-4 spelen.’ Ze
mogen dan shirts aan van hun topclubs
Barcelona of Juventus (vandaar de
naam Champions League) en er wordt
op een ander moment in de week ook
door deze kleine kinderen van 5/6/7
jaar extra getraind bij USV Hercules.
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Basketballers doen in juli Utrechts Jaarbeursplein aan

De 3x3NL Tour terug van weggeweest
PALLETTRUCKS - STAPELAARS - HEFTRUCKS

Voor al uw intern transportmaterieel
Groot Overeem 9A-12
3927 GH Renswoude
0318 - 25 00 82
WWW.EQUIPMENT4U.NL

Van onze redactie
UTRECHT - Het officiële Nederlands
Kampioenschap 3x3 basketbal is
terug van weg geweest. De eerste
voorronde vond plaats in het
Olympisch Stadion in Amsterdam.
De Tour doet dit jaar verder
Groningen, Barneveld, Vriezenveen,
Heerenveen, Utrecht, Den Haag en
Rotterdam aan. De grote finale, de
3x3NL Tour Final 2022, wordt in het
weekeinde van 21 en 22 augustus
gehouden in Amsterdam. Op 9 en 10
juli zal het Jaarbeursplein in Utrecht
aangedaan worden.
De deelnemers komen uit in de
categorieën: MIXU11, MIXU13,
Vrouwen en Mannen U15, Vrouwen

en Mannen U18, Mannen U23,
Mannen en Vrouwen open (voorheen
23+), Mammen Elite en 3x3 On
Wheels (rolstoelbasketbal). Er zijn
ook twee nieuwe categorieën:
Mannen en Vrouwen 35+. Deze
categorieën zin geïntroduceerd
tijden de 3x3NL League en maken nu
ook onderdeel uit van de Tour.

Status

De 3x3 Pro League krijgt dit jaar
een internationale status. Van
de twaalf teams bij de mannen
worden er acht ‘prospect' teams
uit het buitenland zorgvuldig
uitgekozen. Voor de Nederlandse
topteams worden de spelers van
de verschillende 3x3 Orange Lions

selecties onderdeel van de 3x3 Pro
League. Bij de vrouwen is er plek
voor 8 Nederlandse topteams.
De eerste voorronde is in Utrecht op
9 en 10 juli tijdens de 3x3NL Masters.
In Den Haag op 23 en 24 juli vindt
tegelijkertijd met de 3x3NL Tour ook
de tweede 3x3 Pro League plaats.
Daar is voor de teams deelname te
verdienen aan de finale van 3x3 Pro
League in Amsterdam op 23 en 24
augustus, meteen na het Nederlands
Kampioenschap (NK), op dezelfde
locatie. Bij de finale van de 3x3 Pro
League staat een ticket voor de FIBA
3x3 World Tour in Utrecht (24 en
25 september) en Jeddah (28 en 29
oktober) op het spel. Daarnaast is er
ook prijzengeld te winnen.

Voor de vrouwen zijn er drie
voorronden voor de 3x3 Pro
League met stops in Utrecht,
Den Haag en Amsterdam (tijdens
het finaleweekend op 23 en 24
augustus). De winnaars plaatsen
zich voor de finale van de 3x3 Pro
League in het World Tour weekend
in Utrecht op 24 en 25 september.
Ook de Nederlands Kampioen, die
bepaald wordt tijdens het NK in
Amsterdam op 21 en 22 augustus,
mag meedoen aan de finale van de
3x3 Pro League. Ook bij de vrouwen
is, net zoals vorig jaar, prijzengeld te
verdienen.
Er kan vanaf nu
ingeschreven worden voor de 3x3NL
Tour 2022. Een team bestaat uit
minimaal drie en maximaal vier
deelnemers. Houd er rekening mee
dat bij sommige events het aantal
plekken beperkt is en het bekende
'vol is vol' geldt.

Kalender

De volledige kalender van de 3x3NL
Tour ziet er als volgt uit:
21 en 22 mei: 3x3NL Amsterdam
(Olympisch Stadion)
5 juni: 3x3NL Groningen
(Ossenmarkt)
11 juni: 3x3NL Barneveld
(Kapteijnstraat)
18 juni: 3x3NL Vriezenveen
(Manitobaplein)
25 juni: 3x3NL Urban Unites
Heerenveen (Sportstad Heerenveen)
9 en 10 juli: 3x3NL Utrecht
(Jaarbeursplein)

23 en 24 juli: 3x3NL Den Haag
(Spuiplein ovb)
30 en 31 juli: 3x3NL
Rotterdam (Schouwburgplein)
20 en 21 augustus: 3x3NL Tour 2022
Final (Amsterdam)
Tijdens de 3x3NL toernooien is er
naast het 3x3 basketbal nog meer
te beleven, zoals entertainment,
muziek en gaming. Toegang voor
toeschouwers is gratis.
fromthestreetstotheworldtour.nl

3x3 basketbal is een
aparte discipline binnen de
basketbalsport en hanteert
dan ook andere regels dan het
traditionele (5-5) basketbal. Zoals
de naam al doet vermoeden,
wordt er door twee teams van drie
spelers tegen elkaar gespeeld.
De wedstrijden spelen zich af op
een half basketbalveld op één
basket. Officiële wedstrijden
duren 10 minuten of totdat een
team 21 punten heeft behaald,
er is een 12 seconden schotklok
in plaats van 24 seconden, er zijn
geen persoonlijke fouten, maar
teamfouten en zodra een team
een scoort mag het andere team
meteen doorgaan door de bal
te dribbelen of te passen. Zodra
een team buiten de tweepuntslijn
is geweest mag er weer worden
gescoord. Dit alles maakt het een
dynamische discipline binnen het
basketbal.

Dafne Schippers test zich bij FBK Games in Hengelo
Schippers traint sinds oktober van
het vorig jaar met haar nieuwe coach
Wigert Thunnissen. De 29-jarige
Utrechtse werkte het afgelopen half
jaar hard om wedstrijdfit te geraken.
Het indoorseizoen liet ze schieten.
Schippers kampt al geruime tijd met
ernstige rugklachten – gesproken
werd zelfs van een dubbele hernia
- en het aanpakken van de fysieke
problemen heeft voor haar de
hoogste prioriteit.
‘Ik heb samen Wigert en een nieuw
team van krachttrainers ongelofelijk
hard en in detail gewerkt aan
mijn herstel om geleidelijk weer
wedstrijdfit te worden’, verklaart
de Utrechtse. ‘We hebben mooie
stappen gemaakt.’

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.

Herinneringen

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.
Dafne Schippers.

Chiropractie Kramer
Amsterdamsestraatweg 725
3555 HG Utrecht

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

Van onze redactie
UTRECHT - De Utrechtse
topatlete Dafne Schippers loopt
op Pinkstermaandag 6 juni bij

Foto: Filip Bossuyt/Wikimedia cc 2.0.
de FBK Games in Hengelo de 100
meter. Het wordt een van de eerste
wedstrijden van de tweevoudig
wereldkampioene op de 200 meter
sinds de Olympische Spelen van

augustus 2021. Ook Femke Bol uit
Amersfoort is van de partij op het
grootste atletiekevenement dat
Nederland kent.

Schippers zegt graag te lopen op
de Fanny Blankers-Koen Games,
waar ze mooie herinneringen aan
bewaart. ‘Ik heb veel zin om weer
aan de start in Hengelo te staan.
Het is gewoon lekker om weer voor
thuispubliek te lopen. Dat geeft me
altijd wat extra’s.’
Ellen van Langen, meeting director
van de FBK Games, is in haar nopjes
met de komst van de Nederlandse
sprintdiva. ‘Ik ben ontzettend blij dat

Dafne opnieuw gekozen heeft voor
de FBK Games. Het is even geleden
dat de atletiekwereld haar in actie
heeft gezien en ik verwacht dan ook
een heel enthousiast thuispubliek
om Dafne weer te zien schitteren.’
Dafne Schippers is, naast
Femke Bol op de 400 meter
horden en wereldrecordhouder
polsstokhoogspringen Mondo
Duplantis, de derde grote naam die
op de baan in Hengelo verschijnt.
Bol heeft zich begin dit jaar wel
laten zien op de indoorbaan. De
22-jarige Amersfoortse veroverde
zilver op de 400 meter tijdens de WK
indoor in Belgrado. Ze hoefde alleen
olympisch kampioene Shaunae
Miller-Uibo voor te laten gaan en
richt zich nu weer op de 400 meter
horden. Bol zal onder meer Diamond
League-wedstrijden gebruiken om
in topvorm te geraken voor de WK
(in juli) en EK (in augustus), al liet
ze de eerste twee ontmoetingen
in Doha en Birmingham aan zich
voorbij gaan. De FBK Games behoort
niet tot de Diamond League maar
maakt wel deel uit van de World
Athletics Continental Tour Gold,
een wedstrijdencyclus van twaalf
wedstrijden.

VACATURES
Klaar voor de
volgende
stap?
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Vanwege de groei van de krant gaan wij ons team uitbreiden.
Wij zoeken per direct een:
- commercieel medewerker,
- stagiair,
- bezorger.

Lofoten 9,

3524 EN, Utrecht

| redactie@
utrechtsesportkran

t.nl | bezorging

030-29325
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Camping Italië zoekt 50+ers. Voor schoonmaak van sanitairgebouw zijn wij voor
aug./sept. op zoek naar spontane serieuze stellen. Wij bieden reiskosten, kampeerplaats, een kleine vergoeding en een zonnige werkvakantie (ca. 4 weken / ca.
6 dg x 4u.).

Werken na je pensioen?

Ook zoeken wij nog spontane, zelfstandige jongens en meiden v.a. 18 jr. voor
vakantiewerk met ZONGARANTIE! Wil je nu al verzekerd zijn van een tof vakantiebaantje in zonnig Italië, ben je enthousiast, gastvrij, representatief maar ook serieus, reageer dan snel. Wij zoeken Horeca medewerkers. Min. 3 - 4 weken.

•
•
•

Mail ons snel via info@tenutasquaneto.it / info tel. 06 28082947

Dat kan bij Pouw Vervoer!

Bij Pouw Vervoer werken vele collega’s die jaren op
de bus in het OV hebben gewerkt en het leuk vinden
om nog enkele uurtjes in de week te bus te rijden.
Ook mensen die met vervroegd pensioen zijn gegaan
om hun wens om bus te rijden te vervullen,
zijn gezellige collega’s bij ons!
Wij brengen je papieren weer op orde
Eigen bijscholing rijopleidingsprogramma
Met leuke collega’s onder de mensen blijven

Hagenweg 3c
4131 LX Vianen

030 - 6868300
www.pouwvervoer.nl
De wereldkampioenen hockey van Kampong: Babette Backers, Luna Fokke en Carlijn Tukkers (vlnr).

Lomans Totaalinstallateur

Camping Italië zoekt 50+ers. Voor schoonmaak van sanitairgebouw zijn wij voor
aug./sept. op zoek naar spontane serieuze stellen. Wij bieden reiskosten, kampeerplaats, een kleine vergoeding en een zonnige werkvakantie (ca. 4 weken / ca.
6 dg x 4u.).
Elektrotechniek - Smart Buildings

- Werktuigkunde - Safety & Security

Ook zoeken wij nog spontane, zelfstandige jongens en meiden v.a. 18 jr. voor
vakantiewerk met ZONGARANTIE! Wil je nu al verzekerd zijn van een tof vakantiebaantje in zonnig Italië, ben je enthousiast, gastvrij, representatief maar ook serieus, reageer dan snel. Wij zoeken Horeca medewerkers. Min. 3 - 4 weken.
Mail ons snel via info@tenutasquaneto.it / info tel. 06 28082947
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aug./sept. op zoek naar spontane serieuze stellen. Wij biedenNreiskosten,
eem eekampeerplaats, een kleine vergoeding en een zonnige werkvakantie (ca. 4 weken / ca.
Werken bij Lomans
6 dg x 4u.).
Werken bij Lomans is werken in een professioneel en warm familiebedrijf dat meer dan 100 jaar bestaat.
Wij zijn trots op onze deskundige vakmensen die met elkaar betrokken, betrouwbaar en bevlogen aan de mooiste
projecten en vraagstukken werken. Wij adviseren, installeren en onderhouden door een persoonlijke aanpak en
maatwerk. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid vormen daarbij de rode draad.

Ook zoeken wij nog spontane, zelfstandige jongens en meiden v.a. 18 jr. voor
vakantiewerk met ZONGARANTIE! Wil je nu al verzekerd zijn van een tof vakantiebaantje in zonnig Italië, ben je enthousiast, gastvrij, representatief maar ook serieus, reageer dan snel. Wij zoeken Horeca medewerkers. Min. 3 - 4 weken.

Foto: Roberto Cancian.

Talenten Kampong pakken wereldtitel in Zuid-Afrika
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Ze zijn weer terug
in Nederland maar Kampong
speelsters Carlijn Tukkers, Luna
Fokke en Babette Backers genieten
nog na van de wereldtitel die ze
onlangs hebben behaald met Jong
Oranje.
De hockeyvrouwen, alle drie
uitkomend voor het eerste
vrouwenteam van Kampong,
wonnen vorige maand het WK
onder 21 jaar door in Zuid-Afrika in
de finale met 3-1 af te rekenen met
Duitsland. ‘Wij waren vooraf één
van de favorieten en hebben alles
weten te winnen. Het voelde goed
om daar te zijn, toch wel een droom
die is uitgekomen’, geeft de 21-jarige
Carlijn Tukkers aan.

Oranje

De studente bedrijfskunde is
bezig aan haar derde seizoen bij
Kampong in Utrecht en weet goed
te verwoorden wat ze wil. ‘Het
grote Oranje halen, dat is echt het
doel. Daarnaast voor mijzelf en
met Kampong stappen maken. Ik
wil nog belangrijker voor het team
worden de komende jaren.’ Dan kijkt
Carlijn terug op het WK in het ZuidAfrikaanse Potchefstroom. ‘Eigenlijk
zouden we eind november 2021 al
daarheen gaan maar een dag van
tevoren werd het geannuleerd. Dan
zakt de moed wel in je schoenen.
Nadat de internationale bond de

voorwaarden accepteerde, onder
andere dat er twee extra speelsters
mee mochten, is het toernooi alsnog
doorgegaan in een aangepaste
vorm.’
Het betekende wel dat het een WK
werd dat zonder Spanje, NieuwZeeland en Australië werd gespeeld.
‘Ook Oekraïne moest afhaken
vanwege problemen met hun visa.’
Het deed niets af aan de wereldtitel
voor Oranje die extra kleur kreeg
door de komst van de ouders naar
Zuid-Afrika. ‘Na de poulewedstrijden
kwamen de ouders naar Zuid-Afrika.
Ik kreeg echt kippenvel tijdens het
volkslied toen ik mijn moeder zag’,
geeft de in Utrecht geboren Carlijn
aan. Op jonge leeftijd verhuisde
ze naar Breda waar ze met hockey
begon bij BHV Push. ‘Ik heb daar
twee jaar in de senioren gespeeld
voordat ik drie jaar terug naar
Kampong kwam. De ploeg speelde
op dat moment niet in de top vier.
Voor mij als jonkie een mooie opstap
met de gedachte dat ik veel aan
spelen zou toekomen.’
Babette Backers luistert naar haar
ploeggenote en haakt dan in. ‘Dat
ik mee mocht naar Zuid-Afrika, dat
was voor mij echt een cadeautje’,
zegt ze in de kantine van Kampong.
Het uitstellen van het WK was voor
de één een teleurstelling, voor de
18-jarige Babette Backers opende
het deuren aangezien het WK
onder 21 jaar nu pas in maart 2022
gespeeld zou worden. Dat ze ook

nog eens speelminuten maakte,
dat was iets waar ze vooraf voor
getekend zou hebben.
‘Eind 2021, wanneer de ploeg
eigenlijk zou afreizen naar ZuidAfrika, zat ik nog niet bij Jong
Oranje. Het WK is wel het grootste
moment in het hockey wat ik heb
meegemaakt. Met daarbij ook het
Europees Kampioenschap met
Nederland onder 18 dat ook heel vet
was’, geeft de eerstejaars studente
geneeskunde aan. De keepster
begon met hockey bij HC Houten.
‘De hele familie speelde daar al
en komt er ook nog steeds. Zelf
kom ik er ook graag wanneer de
mogelijkheid zich voordoet. Ik ben
begonnen bij de frockey’s en al snel
wist ik dat ik keepster wilde worden.’

Talent

Ze bleek talent te hebben en
als C-juniore stond ze al bij de
selectie van Kampong onder de lat.
Inmiddels is ze tweede keepster
van Kampong D1 en kwam ze
vaak voor vertegenwoordigende
elftallen uit. ‘Ik heb drie jaar bij
Nederland B gespeeld, daarna ben ik
doorgeschoven naar Nederland A en
na de zomer naar Jong Oranje. Dat ik
mee mocht naar Zuid-Afrika, dat was
genieten. Het werd extra bijzonder
doordat ik tijdens het WK een aantal
‘kwartjes’ heb mogen spelen.’
Nu ze de smaak te pakken heeft, wil
ze een vaste waarde worden voor
het team. ‘Op termijn wil ik zowel
bij Kampong als bij Jong Oranje

de eerste keepster zijn.’ Terwijl het
tweetal vertelt over de mooiste
momenten van het WK schuift
ook de 21-jarige Luna Fokke aan.
De uit Leidschendam afkomstige
Luna begon op 6-jarige leeftijd met
hockeyen bij HC Ypenburg waarna ze
naar HGC in Wassenaar overstapte.
‘Een leuke vereniging waar ik altijd
met veel plezier heb gespeeld
en waar ik lekker op de scooter
naar toe kon. Na de VWO ben ik
Informatiekunde gaan studeren
en zodoende kwam ik in Utrecht
terecht.’ Ze heeft als veel scorende
middenvelder haar draai gevonden
bij Kampong. Net als bij Jong Oranje
waar ze ook vanuit de strafcorner de
nodige goals maakt. ‘Trainer Bram
Lomans zei ooit tegen mij dat ik de
strafcorner moest proberen, dat
heb ik sinds die tijd goed kunnen
ontwikkelen.’ Voor Luna Fokke
was het nog wel even spannend
in aanloop naar het WK aangezien
ze een week voor vertrek positief
testte op corona. ‘Ik had er geen last
van maar spannend was het wel.
Gelukkig was ik op tijd hersteld en
kon ik met de ploeg mee.’ Tijdens
het WK zelf was ze goed voor liefst
elf Nederlandse treffers. De druk
om te moeten presteren en te
moeten scoren, dat voelt ze echter
niet. ‘Wanneer wij spelen zoals we
kunnen spelen, dan zijn we goed.
Stapje voor stapje groeiden we in
het toernooi tijdens het WK. Het was
ook super goed geregeld in ZuidAfrika, dat gaf je ook echt gevoel

dat er iets groots aan de hand was.’
Wanneer ze hoort dat het ook groots
was en dat ze wereldkampioen is
geworden, volgt er een brede grijns
op haar gezicht. ‘Wij zijn inderdaad
wereldkampioen’, zegt ze dan.
Ook zij wil voor het grote Oranje
uitkomen maar voor haar wacht er
eerst ook nog een EK. ‘Het wordt
weer een drukke zomer’, lacht ze.

Vakantie

Het vieren van de wereldtitel met
Jong Oranje ging voor het drietal wel
anders dan gedacht. ‘Na de finale
zijn we vrijwel direct teruggevlogen.
Dat was best wel een vreemd gevoel
omdat je dan niet echt gehuldigd
wordt na het WK zelf’, zegt Carlijn
Tukkers. ‘Op de woensdag na
terugkomst zijn we wel met z'n allen
gaan eten maar de officiële huldiging
volgt nog voor de Pro League
wedstrijd van Nederland tegen
Argentinië op 28 mei aanstaande.’
Ze beseft dat het voor haar ook
een periode van afsluiten wordt.
‘Na de zomer dan ben ik te oud
voor Jong Oranje. Na zes jaar met
veelal toernooien in de zomer heb
ik straks even niets’, lacht ze. Een
welkome afwisseling aangezien ook
de competitie erop zit en het vier
keer in de week trainen bij Kampong
langzaamaan wordt teruggeschroefd.
Voor Babette Backers volgt er
binnenkort alweer een nieuwe
eindronde. ‘Met Jong Oranje het
Europees Kampioenschap in Gent, de
voorbereiding is al begonnen.’

kwaliteit voor kwantiteit!
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De specialist voor uw tuin!

De jeugd heeft de toekomst bij rugbyclub URC

Eigen jeugd moet ereklasse bestendigen

TUINREALISATIE
VAN DEN
BRINK
0638131521

afgenomen van ruim 40 naar iets
meer dan 30 spelers. Grotendeels
is dat gekomen doordat spelers na
de laatste lockdown eind 2021 niet
zijn teruggekeerd. Heel erg zonde’,
geeft Steultjens aan. URC hoopt
nu die spelers alsnog te motiveren
om na de zomerstop weer aan te
sluiten. ‘Helaas horen we dezelfde
verhalen bij andere rugbyclubs en
sportverenigingen. Er is wel goede
hoop dat we die trend kunnen gaan
keren, vooral omdat in 2023 het WK
rugby in Frankrijk wordt gespeeld.
Dat zorgt ervoor dat rugby weer
meer in de schijnwerpers staat.’
Bij de URC senioren spelen zowel
de mannen 1 als de vrouwen 1 op
dit moment op het hoogste niveau
van Nederland. ‘Wij hopen dat door
het laten doorstromen van spelers
uit eigen jeugd, we ons de komende
seizoenen in de ereklasse kunnen
handhaven.’

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

facebook en

instagram.

Hoevenaar schoonmaak groep
Een familiebedrijf uit Utrecht

Dankzij onze gedreven uitblinkers, glasheldere afspraken en
grondige service staan we 24/7 voor de klant klaar.
Wij zoeken nog fultime medewerkers (man/vrouw) voor
de reguliere schoonmaakwerkzaamheden, rijbewijs b is
een pre.
Tevens zoeken wij schooljongens die met onze
evenementen willen helpen, goede verdiensten.

Finale

Je kunt ons bereiken: vlampijpstraat 47 3534 AR Utrecht
tel.: 030-8783478 - email: info@hoevenaar-schoonmaakgroep.nl

De deelnemers aan het Landelijk Mini Festival trappen het toernooi in Utrecht gezamenlijk af.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Op zaterdag 23 april
werd op de velden van Utrechtse
Rugbyclub URC het Nederlands
kampioenschap Mini’s gehouden.

Groots in genieten

Tijdens dit zogenaamde ‘Landelijk
Mini Festival’ (LMF) werd op vier
velden door de top 16 teams van
Nederland gestreden om de eerste
plaats. Die plek werd na een leuke
en vooral sportieve dag opgeëist
door DIOK uit Leiden, URC zelf
eindigde op de zesde plaats. Het
kwalificatietoernooi dat eerst
gespeeld moest worden, was voor
de Utrechtse U12 de allereerste keer
dat ze op die manier in een serieuze
competitie uit konden komen.
Er was zodoende veel spanning
vooraf maar ook dit seizoen
lukte het ze om zich te plaatsen
voor het LMF dat ook nog eens
georganiseerd werd op onze eigen
velden’, geeft Martijn Steultjens
aan. Hij was tijdens de dag zowel
één van de scheidsrechters als de
contactpersoon.

Sligro Utrecht-Cartesiusweg | Perronlaan 1 | 3534 BG Utrecht

Sponsor van de
Utrechtse Rugby Club
Sligro Utrecht is de horeca groothandel van stad Utrecht en omgeving.
Met een assortiment van ruim 40.000 artikelen op 10.000 m2
vloeroppervlakte. Van verse oesters en seizoensgroente tot horeca
apparatuur, wijn en speciaalbieren. Daarnaast hebben we onze eigen
slagerij en poelier, met o.a. dry aged beef, wild en gevogelte. Onze
food professionals ontvangen je graag en bieden je topkwaliteit en
persoonlijk advies.
Utrecht is een levendige stad, rijk aan cultuur en historie. Dat zorgt
voor een gezonde voedingsbodem voor ondernemerschap. Sligro
ondersteunt graag in de kansen die dit biedt voor de lokale horeca.
Met vakkundig advies en een sterke focus op service in onze vestiging.
Onze vestiging ligt dicht bij de A2 (op korte afstand van knooppunt
Oudenrijn) en is eenvoudig te bereiken. Ook parkeren is bij ons geen
probleem.
Graag tot ziens in onze vestiging!

WWW.
TRUSTANBOUW.
NL

030
2415595

‘De loodzware loting betekende voor
URC dat al in de poule afgerekend
moest worden met The Dukes
uit Den Bosch die altijd tot de
top van Nederland behoren. ‘Dat
lukte helaas niet, er werd met 1-0
verloren en daardoor ging het team
verder in de groep die streed om
de plaatsen vijf tot en met acht’,
vervolgt Steultjens. Eigenlijk ging

het vooral om de sportieve uitdaging
en minder om de plaats. ‘Er was
ook geen prijsuitreiking’, geeft
bestuurslid voor de jeugd Bas de
Boer aan. ‘De grap is eigenlijk, dat
echt niet iedereen weet wie eerste
en wie laatste is geworden. Het
festival is opgezet om teams over
heel Nederland op gelijk niveau
tegen elkaar te laten spelen.’
Op de eerste toernooidag werden
drie Mini Festivals georganiseerd,
ieder op een ander niveau, waarbij
in Utrecht de 'beste' teams van
Nederland tegen elkaar speelden.
De Boer: ‘Onze eigen mini's, het U12
team, heeft veel geleerd. Ze winnen
in het district veel wedstrijden en
vaak ook eenvoudig. Nu moesten
ze de hele dag vol aan de bak om
hun wedstrijden te winnen. De
marges waren klein, veel 0-1 en 1-0
uitslagen, waardoor de wedstrijden
spannend waren. U12 werd echt op
hun niveau uitgedaagd waardoor
het een hele leuke en leerzame dag
is geworden.’
Na afloop kregen alle 250
deelnemers een medaille uit de
handen van voorzitter Anneke
Sliedrecht.

Plezier

Dat het niet alleen een topdag was
voor de rugbyspelers maar ook
voor de aanwezige ouders, dat
was tijdens de dag zelf meermaals
te horen. ‘Wat een leuke dag zo’,
‘nogmaals super bedankt’ en ‘wat
een fantastisch festival’, was er te

horen. Ook in het Engels waren er
complimenten voor de organisatie.
‘On behalf of the Wassenaar Warriors
we just wanted to say a huge thank
you to all involved today. It was
absolutely brilliant. Special mention
to Utrecht for organizing and hosting
such fantastic festival.’ Dat deed URC
nog eens dunnetjes over richting alle
vrijwilligers, referees en het bar – en
keukenteam dat liefst 400 hotdogs
klaar maakte binnen een uur.
De Mini’s spelen met twaalf
kinderen in één team op een veld
over de breedte. Steultjens : ‘Bij
de mini’s leren spelers voor het
eerst om op een vaste positie in het
veld te spelen. Daarnaast worden
de mini’s getraind in de 5-mans
‘contested’ scrum, het kicken
van de bal en de line-out. Iedere
maandag en woensdag wordt er
getraind van 18.45 tot 20:00 uur.
Tijdens de trainingen is er, naast
de rugby specifieke oefeningen,
veel aandacht voor de fysieke en
mentale ontwikkelingen die passen
bij de 10- en 11 jarige kinderen.
Op dit moment spelen we met
drie teams wekelijks twee of drie
wedstrijden op zaterdagochtend
tegen andere teams uit district
Midden en Noord/West. Er zijn
tevens twee landelijke bondsdagen.
Op deze dagen spelen zij tegen een
team buiten de genoemde regio’s.
Er is nog geen competitie en de
uitslagen worden niet centraal
bijgehouden.’

Foto: URC.

Groei

Martijn Steultjens geeft aan dat
het wel goed zit met de toekomst
van het rugby. ‘Als club zijn we
in een kleine tien jaar enorm
gegroeid. Wij hebben nu ruim
300 jeugdleden, van de U6 tot de
U18, en zijn daarmee in de jeugd
de op één na grootste club van
Nederland. Vanaf U12 wordt er voor
het eerst onderscheid gemaakt op
niveau, als gedurende het seizoen
de beste spelers samen een team
gaan vormen om zich te plaatsen
voor het Landelijk Mini Festival.
In de U14, U16 en U18 hebben we
een team in de hoogste divisie
spelen waarin zij zich proberen
te plaatsen voor de NK-finale.
Daarnaast is er in die leeftijdsklassen
ook tenminste één ander team
actief in een lagere divisie. Op die
manier proberen we een thuis te
zijn voor zowel prestatiegerichte
talenten als spelers die het heerlijk
vinden om te rugbyen maar niet
noodzakelijkerwijs de drive en/of het
talent hebben om het allerhoogste
na te streven.’
Steultjens geeft aan dat URC
vooral bij de oudere jeugd ook een
regiofunctie heeft. ‘Topspelers van
kleinere clubs in de regio kunnen
de overstap naar URC maken om
op het hoogste niveau actief te
kunnen zijn.’ De coronapandemie
heeft ook bij URC zijn sporen
echter achtergelaten. ‘Zo is bij de
U18 dit seizoen het aantal spelers

Zowel Steultjens als De Boer keken
met spanning naar de finale van
het Nederlands kampioenschap
waar het U18 team op zaterdag 14
mei aantrad tegen HRC. ‘Zelf ben ik
coach van het U18 team, nadat ik de
afgelopen jaren actief ben geweest
als coach van de U12 en U16’, geeft
Martijn Steultjens aan. Sinds 2016 is
hij weer in Utrecht komen wonen na
een lang verblijf in Schotland. ‘Daar
hebben mijn beide zoons hun liefde
voor het rugby gevonden. Naast dat
ik coach ben, fluit ik ook wedstrijden
als scheidsrechter. Bij het Landelijk
Mini Festival was ik nog actief als
scheidsrechter.’
Hij is trots op zijn U18 team.
‘Colts 1 is een illustratie van onze
regiofunctie. Naast spelers uit eigen
kweek spelen in dit team jongens die
met rugby zijn begonnen bij clubs
in Tiel, Driebergen, Wageningen,
Nieuwegein, Doetinchem en
Bilthoven. Plus import uit Schotland
met mijn eigen zoon en vanuit
Zuid-Afrika. In het team spelen
zeven spelers die lid zijn van de Jong
Oranje selecties U17 en U18.’ Na
een stop-start seizoen dat langdurig
onderbroken werd door de laatste
lockdown wist het team zich te
plaatsen voor de NK-finale door
een 22-0 overwinning op directe
concurrent Castricum/Waterland.
Gedurende het seizoen onderging
het team ook een metamorfose.
‘We begonnen met een team met
een paar 'sterren' en een aantal
dienende spelers. Door blessures,
buitenlandse avonturen en een
verandering van wedstrijdplan is
het nu een team waarin iedereen
belangrijk en beslissend kan
zijn. Daardoor is het spel minder
voorspelbaar is, één van de sleutels
tot het succes. De andere is de
mentaliteit binnen het team.’
Op de velden van NRCA De
Eendracht in Amsterdam wisten de
Utrechters niet te winnen. De Colts
Cup 2022 ging naar de Hagenezen
(17-3).
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ZILVER VOOR WIJNAND JONKERS OP OFFICIEUS NK RAADSLEDEN

ZOMERACTIES
TENNIS, PADEL ÉN
SQUASH DE HELE ZOMER!
Blijf jij deze
zomer thuis?

Baanhuur padel
extra voordelig!

Sluit dan voor €100,een zomerabonnement af

Zomerkorting indoor padel

Met dit abonnement kun je in de
maanden juni, juli en augustus
tennissen, padellen én squashen.
Meer informatie en het afsluiten
van een zomerabonnement kan
via onze website.

Speel deze zomer extra voordelig
in de periode van 1 mei t/m
31 augustus indoor padel bij
Sportclub Houten.
Daluren en weekenden €20,per uur per baan.
Piekuren (excl. weekend) €30,per uur per baan.

Kijk voor meer informatie op

www.sportclubhouten.nl

Volg ons:

 /sportclubhouten
 sportclub_houten

OPENING VAN NIEUW
BEWEEGPARK IN MEERKERK

LAMKIN
Dutchgolfclubfitter

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

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

no cure no pay

Foto: Sportservice / Ted Walker.

gratis oriënterend gesprek

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247
3522HS Utrecht

030 6055 655
utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS

VEENENDAAL - Het eerste officieuze Nederlands
kampioenschap wielrennen voor raadsleden is gewonnen door
het raadslid Peter van Dijk uit Roelofsarendsveen. De oudwedstrijdrenner was zijn mede-renners veruit te snel af. Van Dijk
reed het hele veld op één of meer ronden. Wijnand Jonkers uit
Houten pakte de tweede plek, voor Janno Meijer uit Pijnacker,
die derde werd.
Het officieuze NK werd op vrijdag 20 mei, voorafgaand aan de
vrouwenwedstrijd Veenendaal-Veenendaal, verreden over een
twee kilometer lang stratencircuit in Veenendaal, een afstand
van ongeveer 40km. Winnaar Van Dijk deed daar ongeveer een
uur over. ‘Omdat het de eerste keer was, dat dit kampioenschap
is georganiseerd, hadden we geen flauw idee wat we konden

verwachten. Er was daarom ook geen officiële tijdwaarneming
en daar zullen we het in de evaluatie ongetwijfeld over gaan
hebben,’ aldus Sportservice Veenendaal.
De organisatie heeft nu al vergevorderde plannen voor een
tweede editie, die ook weer zou moeten plaatsvinden rond de
wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal. Winnaar Peter van
Dijk vertelde na afloop aan de lokale verslaggever: ‘Ik fiets nog
wel veel, alleen geen wedstrijden meer. Ik heb nog veel lol in het
fietsen, dus daar lag het niet aan. Volgend jaar ben ik er zeker
weer bij, het is een mooi evenement en op een paar puntjes na
super georganiseerd.’ Wijnand Jonkers had ook genoten. De
nummer twee: ‘Het was een prachtige koers, het was wel erg
technisch dus je moest goed opletten.’

ONS GENOEGEN NEEMT REVANCHE IN BEKERFINALE

POSEIDON LEKDETECTIE IS DÉ SPECIALIST OP
HET GEBIED VAN WATERSCHADE, LEKKAGES,
SCHIMMELVLEKKEN EN VOCHTDOORSLAG.
Bel ons snel om van uw problemen af te zijn!

+31 853 030 273

UTRECHT – Ons Genoegen is bekerkampioen geworden van de
Utrechtse Provinciale Dambond (UPDB). Het Utrechtse team
nam in de finale revanche op Zenderstad uit IJsselstein, dat in

UTRECHT GOED VERTEGENWOORDIGD OP WK PARAZWEMMEN
UTRECHT – Van 12 tot 18 juni zullen liefst vijf
parazwemmers uit de provincie Utrecht uit komen op het
wereldkampioenschap parazwemmen.
Zij maken onderdeel uit van TeamNL dat in totaal bestaat uit
vier zwemmers en vier zwemsters die aan de kwalificatie-eisen
hebben weten te voldoen.

info@poseidonlekdetectie.nl
www.poseidonlekdetectie.nl
24/7 bereikbaar voor spoedgevallen
Professioneel
€ 330,- Excl. | inclusief rapportage
Geen verborgen kosten
Heldere rapportage

de competitie het cruciale duel tussen de twee in zijn voordeel
had beslist.
Dat Ons Genoegen en Zenderstad in de eindstrijd van de beker
stonden was geen toeval. De twee toonden zich afgelopen
seizoen de sterkste teams in de hoofdklasse van de provinciale
competitie, met Zenderstad als de uiteindelijke kampioen. OG
begon met een klein voordeel aan de finale. Wanneer alle vier
de partijen in remise eindigden zou de club met de laagste
rating aan het langste eind trekken. Dat was het team uit
Utrecht.
Dit scenario voltrok zich ook want ondanks wisselende kansen
bleven alle partijen onbeslist, zodat de naam van OG Utrecht
wederom in de Jan Bom-bokaal kon worden gegraveerd.
Voor OG Utrecht speelden Alfons Ottink, Wouter Ludwig, Cock
van Wijk en Arne van Mourik. Namens Zenderstad kwamen Rik
Verboon, Martijn de Leeuw, Laura Timmerman en Koos van
Amerongen in actie.

De Utrechtse deelneemsters komen uit Amersfoort: Liesette
Bruinsma (100 vrij), Lisa Kruger (100 rug, 100 vlinder, 100 school
en 200 wissel). De twee andere vrouwen die ook uitkomen
op het WK zijn Florianne Bultje (50 vrij, 100 vlinder) en Ilona
Venema (100 school).
Bij de mannen is Amersfoort ook goed vertegenwoordigd:
Thomas van Wanrooij (100 rug, 100 school, 100 vrij en 200
wissel), Bas Takken (400 vrij) en Rogier Dorsman (50, 100 en
400 vrij, 100 rug, 100 vlinder, 100 school en 200 wissel) zullen
acte de présence geven. Zij worden vergezeld door Thijs van
Hofweegen uit Maarn die op de 50 vrij uitkomt.

MEERKERK – Op maandag 23 mei is het beweegpark in
Meerkerk officieel geopend. Kersverse wethouder Kees Bel
van Sociaal beleid, Jeugd, Onderwijs en Sport en voormalig
wethouder Tirtsa Kamstra waren aanwezig. Meerkerk
is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente
Vijfheerenlanden, op de grens van de provincie Utrecht met
Zuid-Holland. Meerkerk ligt in het uiterste oosten van de
Alblasserwaard.
Vijfheerenlanden inwoners Dhr. Verkerk en Dhr. Aanen zijn
in 2020 een inwonersinitiatief gestart om een beweegpark
in Meerkerk te realiseren. In samenwerking met diverse
sponsoren en ondersteuners staan nu op het openbare
terrein van SV Meerkerk inmiddels zes beweegtoestellen van
Sport2play klaar om te gebruiken. Na de oplevering van het
beweegpark werkt deze organisatie samen met lokale trainers
aan het organiseren van trainingen. De trainingen zijn gratis en
voor iedereen toegankelijk.
Bezoekers kunnen ook zelfstandig werken aan zowel conditie
als kracht. Ook staan er een aantal apparaten waarmee je met
eigen lichaamsgewicht kan trainen. Zo kan iedereen aan zijn
eigen conditie en gezondheid werken.

BAAS STERKSTE IN VLIST

VLIST – Zaterdag 21 mei hadden alle springers van de
Polsstokbond Holland drie pogingen om een goede prestatie
neer te zetten in de strijd om de ABZ Samenwerking Bokaal.
Deze maakt onderdeel uit van de nieuwe wedstrijdkalender
polsstokverspringen.
Winnaar van de bokaal bij de senioren werd Rian Baas (Gouda)
die met 20,86m een prachtige prestatie leverde. Jaco de Groot
(Kamerik) kwam het dichtste in de buurt met 19,65m net
voor de springers van Polsstokclub “De Vlist”, Lucas van Eijk
(Haastrecht) 19,58m en Chris Anker (Vlist) 18,55m.
Hidde van Dam (Montfoort) stond lang aan de leiding met
18,98m na een prima reeks sprongen, maar Reinier Overbeek
(Benschop) nam in de laatste sprong van de wedstrijd met
19,89m bezit van de ABZ Samenwerkingsbokaal bij de
junioren.
Bij de vrouwen waren de verschillen gering. Julia van Eijk
(Haastrecht) miste de finale net met 13,13m. De leidster
in het klassement Demi Groothedde (Jaarsveld) sprong
13,50m, maar werd nog voorbij gesprongen door Joriene Baas
(Oudewater) 13.68 m en de kampioene Fabiënne Overbeek
(Benschop) met 14,20m.
De winnaar bij de jongens Wessel Schenk (Schoonhoven)
sprong verder dan ooit door een nieuw persoonlijk record
van 17,12m te springen en stond trots op het podium naast
de andere kampioenen. Ook bij de meisjes een nieuwe
kampioene Thalina van der Wind (Snelrewaard) met 13,49m.
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WEBINAR
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Zeist om hun vaardigheden te testen, hun strategie aan te
scherpen en in vorm te komen voor aanstaande Europese of
Wereldkampioenschappen.

ZOMERAVONDCUP

worden vaak aangeduid als sloppenwijk of achterstandsbuurt.
Eigenlijk zegt de maatschappij bij voorbaat al tegen deze
jongeren: ‘jij doet niet mee’. Dat heeft enorme impact op hun
zelfbeeld en mindset. Met Favela Street ontdekken jongeren dat
ze mogen dromen en kunnen bereiken wat ze willen. Zo groeien
ze uit tot een nieuwe generatie rolmodellen, die een positieve
bijdrage leveren aan hun community’s. Voetbal vormt de basis
van alle Favela Street programma’s, maar de groei van jongeren
gaat veel verder dan het voetbalpleintje of de zaal.
kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/m-power-doorsport/

CAPOEIRA EVENEMENT

IJSSELSTEINLOOP

IJSSELSTEIN – Op zaterdag 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 IJsselsteinloop-hardloopshirt. 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. ijsselsteinloop.nl

ZEISTER SLOT TOERNOOI
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

Eindsignaal

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

M-POWER DOOR SPORT
ONLINE – Op 9 juni kan je je
online laten inspireren hoe
je meiden kan bereiken en
betrekken bij jouw sport.
Favela Street is een succesvol
‘sociaal sportinitiatief’
actief in o.a. Curaçao, Sudan
maar ook met verschillende
projecten voor meiden met
een niet-Westerse migratie
achtergrond in AmsterdamWest. Houda Loukili en Rocky
Hehakaija van Favela Street vertellen hoe zij dit ‘Favela Street
West’ initiatief hebben opgezet en wat het de meiden oplevert.
Ook komen de succesfactoren en uitdagingen aan bod.
In Nederland groeien veel kinderen op in de zogenoemde
achterstands- of lage-ses-wijken. Zij krijgen vaak minder
kansen in de maatschappij om mee te kunnen doen en zich te
ontwikkelen. Favela Street vergroot het geloof in eigen kunnen.
Dit sociaal sportinitiatief richt zich op jongeren die te maken
hebben met sociale uitsluiting. De plekken waar ze opgroeien,

Stoer, lief en slim, maar ook lastig,
arrogant, eigenzinnig. En lui, want in
trainingen had hij nooit zin. Liep hij echter
de arena met duizenden toeschouwers in,
excelleerde hij. Dan liet hij zien wat hij kon.
Net als Romario.
Dit gaat over een paard. In memoriam,
De Sjiem.

Sjiem

Een week geleden overleed de olympisch
kampioen van Sydney 2000. Hij werd 33
jaar.
Uitzonderlijk, net als die negen jaar dat
hij aan de top stond. Hij werd geboren
als Haram op 26 mei 1989 in Overijssel.
Drie jaar later kocht Gijs van Vulpen,
eigenaar van de africhtingsstal aan de
Utrechtseweg in Vleuten, de schimmel. Dol

op schimmels was hij en er móest er altijd
een in zijn stal staan.
Van paarden weet deze stadse jongen
geen fluit. Het kietelde me destijds wel
dat een paard met een ‘Utrechtse’ (huh?)
naam olympisch kampioen werd. Hoe zat
dat? Dochter Anne van Vulpen legde uit
dat ze hem schimmel noemden. Sjimmel
in het Utrechts, later verbasterd tot Sjiem.
Omdat hij de baas was onder de paarden
werd het dé Sjiem.
Anne van Vulpen groeide op tussen de
paarden, ze was wel wat gewend. Maar
De Sjiem? Ze lag er vaker naast dan dat
ze erop zat. ‘Net rodeo’, zei ze. Met vallen
en opstaan kreeg ze ‘m toch zover dat
ze (nationale) wedstrijden kon doen. De

UTRECHT – Op
24, 25 en 26
juni organiseert
Casca Dura een
groot Capoeira
evenement dat ook
voor bezoekers en
geïnteresseerden
toegankelijk
is. Capoeira is
een veelzijdige
vechtkunst uit
Brazilië, een mix van
gevecht, acrobatiek
en muziek. Tijdens
dit weekend kunnen
leerlingen van alle
leeftijden en niveaus diverse workshops volgen, gegeven
door bijzondere gastdocenten uit binnen- en buitenland. Ook
belangstellenden kunnen Capoeira dit weekend uitproberen.
Op zaterdagmiddag zijn er wedstrijden, open voor publiek.
Op zondagmiddag wordt het evenement afgesloten met een
'Batizado'. Dit is een ceremonie waarbij leerlingen hun eerste of
volgende graduatie ontvangen en er zal een spectaculaire show
te zien zijn. Ook hierbij is publiek aanwezig.
cascadura.nl

KINDERTRIATHLON LEIDSCHE RIJN

UTRECHT - Op zondag 3 juli wordt voor de derde maal
de Kindertriathlon in Leidsche Rijn georganiseerd. Het is
een triathlon voor kinderen van 8 t/m 13 jaar: er wordt
gezwommen, gefietst en hardgelopen. Het is een laagdrempelig
evenement; iedereen mag meedoen (je hebt geen ervaring
of speciaal materiaal als bijv. een racefiets nodig). En ook
bijzonder: het wordt gehouden midden in een woonwijk. De
missie van de organisatie is om kinderen in beweging te krijgen
en kennis te laten maken met deze sport en om een evenement
te organiseren waarbij de buurt betrokken wordt.
Vrijwilligers en sponsoren om het evenement weer goed en
veilig te laten verlopen worden verzocht zich te melden.
kindertriathlonleidscherijn.nl

Sjiem was opvallend wendbaar en lenig.
‘En springen! Je kon muren bouwen wat je
wilde, hij ging er gewoon overheen.’
Jeroen Dubbeldam zag op concoursen
dat grote talent en diens schoonvader
Bennie Holtkamp kocht De Sjiem in 1996
voor het destijds astronomische bedrag
van 250.000 gulden. De eerste keer in het
zadel eindigde ook voor de jonge topruiter
in het zand. Languit. Meer trainen? Deed
‘ie ook niet. Dubbeldam werd er wanhopig
van, had slapeloze nachten. Pas met hulp
van ‘paardenfluisteraar’ Gert van den Hof
werd De Sjiem zadelmak, maar nooit echt
braaf.
De Sjiem en Dubbeldam waren
uitzonderlijk goed. Ze wonnen in Sydney -

de eerste en enige Nederlandse zege ooit
op de Spelen - en een jaar later in Aken;
de twee zwaarste en meest prestigieuze
wedstrijden.
In Vleuten zijn ze De Sjiem nooit vergeten.
‘Ons oogappeltje,’ zegt Anne van Vulpen.
‘Die band blijft, net als de trots.’ Haar
moeder reed jaarlijks langs Stal De Sjiem
in Weerselo om even te kijken naar hun
gepensioneerde ‘Sjiempie’ in de wei. Ze
deed het 25 jaar.
Vraag blijft waarom álle winnaars van
olympisch goud koninklijk werden
gelauwerd, behalve De Sjiem. Daar ga ik
van steigeren.
Pim van Esschoten.
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OFF SEASON ACTIES
JUNI, JULI, AUGUSTUS
FITNESS
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