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VZC maakt verwachtingen waar
VEENENDAAL - De ambitie van het eerste triatlon-mannenteam van VZC is duidelijk: kampioen van Nederland worden. De Veenendaalse formatie steunt daarbij op een duidelijke sportvisie:
talenten aantrekken en behouden, liefst met een sterke Veenendaalse identiteit. ‘Om je talenten voor de vereniging te kunnen houden, moet je hen wat kunnen bieden. Onze gedachte was dat
we ons eerste team weer in de eredivisie moesten zien te krijgen en daarachter een goede structuur moesten creëren voor het tweede en derde team', aldus teammanager Vincent Böhm. Bij de
ploegenpresentatie eerder dit jaar gaf VZC-voorzitter triatlon Sjoerd Veltman het team mee: ‘Jullie zullen als triatleten niet rijk worden van deze sport, maar wij bieden jullie wel warmte, gezelligheid
en een sportieve uitdaging aan.’ Dat die aanpak werkt, blijkt wel uit de zeer sterke samenstelling: het eredivisieteam mocht zich verheugen in de terugkomst van oud-clubgenoot en olympiër Jorik
van Egdom (links op de foto) die een aantal zeer sterke triatleten mee nam. Het team bestaat, naast Van Egdom, uit Marco van der Stel (midden op de foto), de gebroeders Victor (rechts) en Lucas
Foto: Peter Horsten Sports Photography.

Goené, Tristan Olij, Milan Brons, Vincent Böhm (tevens teammanager), Lars van der Knaap en Galt Panjer. Zie ook pagina 17 van deze krant.

Amersfoorter Borsten
baalt van sportbeleid

Utrecht maakt zich op
voor Spaanse ronde

Waterpoloster Aarts
terug op hoogste niveau

Van de Zandschulp
onderuit tegen Nadal

Hoolwerf onnavolgbaar
op de puntenkoers

'Met 50 euro per bewoner neem
je de sport niet serieus,' stelt
marathon-organisator Mik
Borsten.

Utrecht maakt zich op voor de
Spaanse wielerronde die de
Domstad tussen 19 en 21 augustus
aan zal doen. Een vooruitblik.

Keepster Laura Aarts speelde
reserve-eredivisie, maar anno 2022
keept ze weer voor Oranje en keert
ze terug bij haar oude club.

De toptennisser uit Veenendaal
wint op Wimbledon niet van Rafael
Nadal, maar stijgt wel een plekje op
de wereldranglijst naar nummer 24.

Bart Hoolwerf uit Eemdijk heeft
vleugels op het NK inlineskaten in
Achterveld; hij wint de puntenkoers
en wordt tweede op de marathon.
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Nachtegaalstraat 72, bij de Maliebaan

WE ARE HIRING!
De grootste Voetbalspeciaalzaak van
de Benelux zoekt jou!

Voetbalshop.nl
Ben jij op zoek naar een leuke
baan in Utrecht, in een snel
groeiend bedrijf in de sportwereld
dan is dit je kans! Meld je aan voor
een van de vele tientallen functies
bij Voetbalshop™

AudioZaal
Dé HiFi zaak van Utrecht

Zalige Zomer Uitverkoop

Bezoek onze vacature pagina op:

Voetbalshop.nl/vacatures

UTRECHT

Krommewetering 31-41

3543 AP

Op is Op!

Nu: €189,-

De hoofdtelefoons:
de IO-4 & de IO-6
Resp. met en zonder
Noise cancellation.
Wat kiest u?
Te beluisteren in de
winkel

Een overzicht?

Nu: €289,-

www.audiozaal.com
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NieK de Kruijf
ersbedrijf
Schimmel
Hoven ersbedrijf Hoven
Timmer- en
Aanleg
Aanleg
Onderhoud
Onderhoudsbedrijf

Hoven ersbedrijf

Mik Borsten geeft het sport- en beweegbeleid een onvoldoende

Schimmel

Schimmel

Onderhoud

‘Amersfoort neemt sport niet serieus’

Aanleg
Onderhoud
Maarssen Tel. 0346
552403
niekdekruijf@ziggo.nl
info@hoveniersbedrijfschimmel.nl
info@hoveniersbedrijfschimmel.nl
Wilco Schimmel
Wilco Schimmel
Schimmel
06 ersbedrijf
- 83164130
06 - 83164130 Hoven
Aanleg

Onderhoud

Van fundering tot dak,
Schimmel
Hoven
ersbedrijf
info@hovenierschimmel.nl
info@hoveniersbedrijfschimmel.nl
bel Niek
de Kruijf
Wilco Schimmel
Aanleginfo@hoveniersbedrijfschimmel.nl
Onderhoud
Wilco Schimmel
voor uw gemak!
06 - 83164130
Wilco Schimmel
Schimmel
Hoven
ersbedrijf
06 - 83164130
06 - 83164130
Aanleg
Onderhoud

Hoven ersbedrijf

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

Schimmel

www.airguns.nl
Aanleg
Onderhoud
info@hoveniersbedrijfschimmel.nl

Door Marcel Koch

Wilco Schimmel
GoedVerzekeringsAdvies
06 - 83164130
info@hoveniersbedrijfschimmel.nl
wie wil dat nu niet
Uw adviseur: John Blankenstein
Wilco Schimmel
Producent van de Beaumont
info@hoveniersbedrijfschimmel.nl
Schade verzekeringen
06
- 83164130
luchtbuksen.
voor de Particulier:
Wilco Schimmel
Importeur en verdeler van o.a.
Met verzekeringsrust, en al uw
Daystate Airguns.
eigendommen goed verzekerd.
06 - 83164130
Floridadreef 48A
3565 AM Utrecht
Tel.: +31 (0) 306 62 61 68
info@tasteofusa.nl
www.tasteofusa.nl

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

*Koetsen verhuur*

Schade verzekeringen
voor de ondernemer:
Met verzekeringsrust, zodat u kunt
blijven ondernemen.
Meer info mail naar
Info@goedverzekeringsadvies.nl
of bel 06-25080433

www.stalhouderijvijfheerenlanden.nl
info@stalhouderijvijfheerenlanden.nl

Autorijschoo
vakantiehuis • tiny house
2e huis • tuinhuis
circulaire bouw

Leedijkerhout 13, 3991 AJ Houten
06 – 54 38 16 26
ben@hshbouw.nl
Specialist in sportbrillen op sterkte
Met als merken Bolle en Evil Eye!

www.kleinhuisschuindak.nl
06 – 42122804
maarten groenendaal
joris goosen

KOK

Kwaliteit, ervaring
en betrouwbaar
T. Brandsmastraat 33
3621 KA Breukelen
Catalonië 23
3524 KX Utrecht
0346-555724
030-2880194

www.rijschoolkok.nl

WEGENBOUW
WATERBOUW
GRONDWERKEN
SLOOPWERKEN

De extra aandacht
van Eye Wish

MILIEUTECHNIEK

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

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

www.eyewish.nl

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

In zijn beleving neemt de gemeente Amersfoort
sport, bewegen en preventie onvoldoende serieus.
‘Uit het coalitieakkoord spreekt weinig ambitie en
concreet is het al helemaal niet. Vaagheid is troef’,
aldus Mik Borsten, organisator van de Marathon
van Amersfoort en al meer dan 30 jaar werkzaam
in de psychiatrie als bewegingstherapeut.

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

www.vanschoonhoveninfra.nl

AMERSFOORT - Een dag voor onze
geplande ontmoeting appt Borsten
(60) ongevraagd het drie dagen
eerder verschenen coalitieakkoord
sport en bewegen door. Een tel
later tikt hij als begeleidende tekst
in: ‘we hebben een beweeg- en
gezondsheidscrisis in ons land,
maar blijkbaar hebben ze dat in het
stadhuis niet door.’
Een etmaal later, thuis in de
woonkamer in de wijk Schothorst,
gaat de sportbezeten Amersfoorter,
rap van tong, verder los. Zijn
aanklacht in het kort samengevat:
Amersfoort heeft een houtjetouwtje sport- en beweegbeleid.
Overigens is dat niks nieuws onder
de zon, meent Borsten. ‘Er borrelde
bij mij een gevoel van déjà vu op
toen ik het coalitieakkoord onder
ogen kreeg. We geven 50 euro
per bewoner aan sport uit, dat is
onderkant, dan neem je de sport
niet serieus. Sport is andermaal
het sluitstuk en de hele structuur
is gebaseerd op vrijwilligheid. En
dat terwijl de algehele tendens is
dat vrijwilligers bij verenigingen
en sportevenementen bij bosjes
wegvallen. De weg waarop we
ons momenteel begeven, is
doodlopend.’

Omslag

‘Er moet’, vervolgt Borsten, ‘een
omslag komen in denken – dat
sport ook werk kan zijn. Ik ben de
enige in Amersfoort die WMOsport doet, daar klopt toch geen
moer van! Er gaat driekeer zoveel
geld naar cultuur dan sport, dat
klopt niet. Zeker niet nu we na de
coronacrisis in een beweegcrisis
zitten. Sport moeten we veel meer
zien als een essentieel onderdeel
van het leven. Onlangs kwam
naar buiten dat bij kinderen in de
leeftijd van 13 tot 18 jaar het aantal
beweegmomenten ontzettend
afneemt. Hoe gaan we hen weer in
beweging krijgen? De enige ingang
is onderwijs: elke dag gym of sport
geven, en het liefst uitdagend. We
moeten van ‘in beweging komen’
echt een speerpunt maken. Het is
broodnodig.’
‘De sportwereld zelf moet zich ook
realiseren dat we in een transitie
zitten. Verenigingen moeten zich
nadrukkelijk afvragen wat ze nog
wel en niet kunnen organiseren
op basis van vrijwilligheid.
Inclusie vind ik een mooi

voorbeeld in deze. Willen we dat
organiseren uitsluitend leunend op
vrijwilligers? Zo ja, dan betekent
dat als clubs een mooi grasveld
krijgen of een atletiekbaan,
de gemeente aan betreffende
verenigingen ook bepaalde eisen
mag stellen.’

Sportambtenaar

Het landschap sport moet anders
worden georganiseerd, vindt
Borsten. ‘Het grote probleem in
Amersfoort is wat mij betreft dat
er geen overall coördinerende
partij is. Daarbij is toch van de
gekke dat we op een stad van
meer dan 150 duizend inwoners
maar twee sportambtenaren
hebben, dat is véél te weinig. We
moeten er minstens zes hebben.
Amersfoort zou een voorbeeld
moeten nemen aan het veel
beter georganiseerde Utrecht, die
hebben twaalf sportambtenaren,
een goed servicepunt sport en een
olympisch steunpunt. Ik begrijp
wel dat Utrecht niet te vergelijken
is met Amersfoort, maar waarom
dan niet de samenwerking zoeken
met Utrecht?’

‘Ik denk dat je
naar omni-achtige
sportclubs toe moet’
Borsten omschrijft het
coalitieakkoord sport en bewegen
(tien punten) als ambitieloos
en ronduit vaag. ‘Het woord
topsport komt niet één keer in
de beleidsnota voor. Alles wordt
op breedtesport gegooid. Oog
voor de toplaag (lees: Femke Bol,
Puck Pieterse) hebben we niet of
nauwelijks. Amersfoort telt dertien
voetbalclubs, waarom dertien in
godsnaam? Alleen vv Hoogland hoewel dit seizoen gedegradeerd
uit de derde divisie - speelt op
een redelijk niveau, de rest niet.
We hebben voetbalverenigingen
met een marginaal ledenaantal,
maar desondanks blijft de
gemeente ze faciliteren, waarom
durft niemand daarin keuzes te
maken. Laten we vastleggen dat
we in 2026 nog maar zes sterke
en gezonde voetbalverenigingen
hebben. Zo’n clubje als Posthoorn
of HVC, dat kan toch niet meer?
Mijn oplossing? Ik denk dat je naar
omni-achtige sportclubs toe moet.’
Borsten had liever gezien
dat er harde afspraken in het

Ultra-atleet (en Amersfoortse fysiotherapeut) Mik Borsten: ‘Het is toch van de gekke dat we op een stad van meer dan
150 duizend inwoners maar twee sportambtenaren hebben, dat is véél te weinig.’
Foto: Marcel Koch.
coalitieakkoord hadden gestaan.
‘Nu is het vaagheid troef. In het
akkoord beginnen zinnen met: ‘we
zoeken mogelijkheden, we werken
aan, we stimuleren… Concreet
wordt het kortom allemaal niet. Je
moet er dan ook niet van opkijken
dat van die tien genoemde punten
weinig of niets terecht komt.’
Gevraagd naar voorbeelden
van harde afspraken somt de
Amersfoorter op: maak bindende
afspraken wat je met dertien
voetbalclubs wil. Maak bindende
afspraken hoe je de verhouding
tussen sport en cultuur ziet qua
financiering. Maak duidelijke
afspraken wat de opdrachten zijn
van buurtcoaches. Dat alles móet
je vastleggen.’
Wat betreft de buurtcoaches
zegt Borsten: ‘Nu moet de
gemeenteraad de opdrachten
goedkeuren die de buurtcoaches
zelf hebben geschreven. Dat is
toch de omgekeerde wereld. De
gemeente moet de contouren
maken en de buurtcoaches voeren
uit.’

Gesloten

Nog zoiets: sportparken die de hele
dag hermetisch afgesloten zijn. Het
is Borsten een doorn in het oog.
‘Hier op korte afstand van mijn
huis ligt een prachtige atletiekbaan
maar een groot deel van de dag is
het hek op slot. Waarom? Stel het
open voor gebruik.
Het sportpark van CJVV is het
enige sportpark in Amersfoort
dat elke dag voor iedereen
toegankelijk is. Ik kom daar elke
week met mijn patiënten om te
sporten. Het bruist daar. Er wordt
gevoetbald en mensen rennen er
rondjes. Kijk, daar word ik blij van,
daar worden de beoefenaars blij
van. Nu gaan we van sportpark

Zielhorst een open plek maken.
Dat is toch geen handige locatie?
Als gemeente moet je heel goed
kijken welke sportparken geschikt
zijn om dagelijks open te stellen,
maar dan moet je ook wel een plan
hebben.’
Amersfoort heeft volgens Borsten
één sportaccommodatie van allure,
het Amerena zwemcomplex. ‘Maar
we doen er nagenoeg geen moer
mee. Ja, onlangs hebben we het
NK langebaanzwemmen gehad,
maar er moest flink om geld
worden geleurd om het überhaupt
te kunnen organiseren.’
Hij merkt tevens spottend op:
‘Het zwembad is uitgerust met
een mooie toren, maar er springt
nooit iemand van af. Ach, met
zo’n mooi zwembad in de stad, op
zo’n goede, makkelijk bereikbare
locatie bovendien, moet je

toch meer topevenementen
organiseren.’
‘Maar afgezien van het gebrek aan
sportambitie in Amersfoort, vind
ik het verontrustend dat er op
het stadhuis weinig of geen besef
is dat we ons in een beweeg- en
gezondsheidscrisis bevinden.
De gemeente zou veel meer
moeten faciliteren om mensen
aan het bewegen te krijgen. Sport
kan zoveel goeds voor mensen
betekenen.’
Toch geeft hij de kakelverse
wethouder sport Ben van
Koningsveld (CDA) het voordeel
van de twijfel. ‘Hij is een sportieve
vent, hij loopt hard, hij fietst en
werkt in de zorgsector. Hij heeft
alle expertise in huis om van
Amersfoort een beweegvriendelijke
stad te maken. Ik ben benieuwd.’

ULTRA-ATLEET
AMERFOORT - Mik Borsten
(1962, Den Haag) is ultraatleet, duursporter en geniet
als organisator van vele
loopevenementen bekendheid
in de Amersfoortse sportwereld.
De liefde voor het hardlopen
ontpopte zich toen Mik op zijn 16e
ging boksen. ‘Ik vond hardlopen
een leuk trainingsonderdeel van
het boksen. Op een gegeven
moment heb ik mij volledig op
het hardlopen gestort en liep
ik op mijn 20ste mijn eerste
marathon.’ Inmiddels heeft hij al
ruim 130 marathons afgelegd, zo
ook een flink aantal ultralopen
en ultratriatlons. Sporten doet hij
naar eigen zeggen elke dag. ‘Ik
ben nou eenmaal geen type dat
stil kan zitten.’

De Amersfoorter werkt sinds 2016
voor de WMO-dagbesteding Sport.
Hiervoor was hij 30 jaar werkzaam
als sporttherapeut in de
psychiatrie. Borsten, afgestudeerd
fysiotherapeut, was een van de
eerste therapeuten die hardlopen
tegen depressies succesvol in
heeft gezet.
Afgelopen maart deed
Borsten mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen als
nummer 14 op de lijst D66. Met
voldoende voorkeursstemmen
hoopte hij in de raad te komen.
Zijn missie mislukte. ‘Ik ben
politiek actief geworden omdat
ik de sport in Amersfoort wil
stimuleren, want dat is dringend
nodig.’
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Geen monsterlijke beklimmingen in Vuelta

Om 18.30 uur vertrekken 23 ploegen vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht
voor de 77ste editie van de Ronde van Spanje. Er wordt gekoerst door
de binnenstad via het Ledig Erf over de Maliebaan, het oudste fietspad
van Nederland. Daarna gaat het naar Overvecht, waar de teams een lus
maken richting Leidsche Rijn. Dit is dé plek voor de toeschouwers om de
renners twee keer voorbij te zien komen. Na het verlaten van het nieuwe
Leidsche Rijn Centrum gaan de teams terug naar de finish. In totaal is de
ploegentijdrit 23,7 kilometer lang. De laatste ploeg finisht naar verwachting
iets voor half negen.

De 77ste Vuelta a España kent geen monsterlijke beklimmingen zoals de Angliru maar zal niettemin voor menige
renner een beproeving zijn. Vooral de slotweek is zwaar. In het parcours is naast de ploegentijdrit in Utrecht een
individuele tijdrit over 31 kilometer opgenomen. Verder zijn er zes vlakke etappes, vier heuveletappes en negen
bergetappes voordat op 11 september de finish bereikt wordt in Madrid. Na het Utrechtse en Brabantse drieluik volgt
een rustdag, waarna het peloton op Spaanse bodem verder gaat in het Baskenland.

De precieze route is als volgt: Jaarbeursplein, Croeselaan, Vondellaan,
Bleekstraat, Catharijnesingel, Ledig Erf, Tolsteegsingel, Maliesingel,
Maliebaan, Snellenlaan, Biltstraat, Wittevrouwensingel, Kleinesingel,
Blauwkapelseweg, Eykmanplein, Kardinaal de Jongweg, Salvador
Allendeplein, Brailledreef, Einsteindreef, Henry Dunantplein, Einsteindreef,
Marnixbrug, Marnixlaan, Sint-Josephlaan, Cartesiusweg, Thomas à
Kempisplantsoen, Hogeweidebrug Vleutenseweg, Vleutensebaan,
Parijsboulevard, Centrumboulevard, Grauwaartsingel, Melissekade,
Busbaan Parkwijk, Busbaan de Woerd, Busbaan Ouderijn, Rijksstraatweg,
Strijkviertel, Busbaan Rijnvliet, Busbaan Strijkviertel, Stadsbaan Leidsche
Rijn, Dominee Martin Luther Kinglaan, De Meernbrug
Dominee Martin Luther Kinglaan, Weg der Verenigde Naties, Sowetobrug,
Graadt van Roggenweg, Croeselaan, Jaarbeursplein.

Een aantal Spaanse weetjes op een rij
* In 1995 wordt de Vuelta voor het
eerst in de late zomer (augustusseptember) gehouden. Daarvoor
vond de etappekoers plaats in het
voorjaar (april-mei).
* Door de verplaatsing wint de
Vuelta aan prestige. De ronde krijgt
een meer internationaal karakter,
mede doordat renners die een
teleurstellende Tour rijden belust op
revanche afreizen naar Spanje.
* De eerste winnaar van de Vuelta
is in 1935 Gustaaf Deloor. De
Belg zou een jaar later eveneens
zegevieren, maar kan het mede
door de internationale spanningen
die zouden leiden tot de Tweede
Wereldoorlog, niet waarmaken in
andere grote rondes. Wel wordt hij
zestiende in het eindklassement van
de Tour van 1937 en wint dat jaar
ook een etappe in Frankrijk.

Janssen, die een jaar later als
eerste Nederlander de Tour zou
winnen, aan het langste eind. Joop
Zoetemelk is in 1979 de sterkste.
Ook voor hem is de winst in de
Vuelta een voorbode van Tourwinst,
want de renner uit Rijpwetering
wordt in 1980 gehuldigd op de
Champs-Elysées.
* De laatste drie overwinningen
in de Vuelta komen op naam van
de Sloveen Primož Roglič die in
2019 Valverde en Tadej Pogačar
voor blijft, in 2020 Carapaz en
Carthy aftroeft en in 2021 op het
eindpodium vergezeld wordt door
Mas en Haig.

* Roberto Heras is met vier eindzeges
recordhouder. De Spanjaard was de
beste in 2000, 2003, 2004 en 2005.

* De Spanjaard Delio Rodriguez heeft
verreweg de meeste etappezeges op
zijn palmares, hij won 39 ritten. De
Italiaan Allesandro Petacchi staat
met twintig zeges op de tweede
plaats, terwijl de Fransman Laurent
Jalabert en de Belg Rik van Looy
de derde plaats delen met achttien
zeges.

* Nederland kent twee
eindwinnaars. In 1967 trekt Jan

* De meeste etappezeges in een
jaar werden behaald door sprinter

Spanjaard Alejandro Valverde, held en schurk, begint in Utrecht aan laatste triomftocht

Afscheid van een wielerlegende

De 42-jarige Alejandro Valverde (midden, in het donkerblauw) geldt dit jaar nog steeds als kanshebber voor een toptien
notering in het eindklassement van de Vuelta, de ronde die hij in 2009 won. Foto: Sprint Cycling Agency / Movistar Team.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Utrecht is geen
onbekende stad voor Alejandro
Valverde. Niet dat de Spanjaard er
ieder jaar op vakantie komt. Zeven
jaar geleden koerste hij door de
straten van de Domstad tijdens
het Grand Départ van de Tour de
France. Langs het Ledig Erf, over
de Maliebaan. Binnenkort hoopt
de profrenner opnieuw over het
Utrechtse asfalt te zoeven. Dan in het
kader van de Vuelta, zíjn Vuelta.
De Vuelta 2022 wordt de laatste
grote koers van de 42-jarige
Valverde. Ongeacht het resultaat
belooft het een triomftocht te
worden voor de wielerveteraan,
zeker in zijn geboorteland en door
de streek waar hij is opgegroeid.
In Murcia ontwikkelde El Imbatido
(De Onverslaanbare) zich tot
een veelzijdige coureur met een
ongebreidelde aanvalslust. Tot een
van de smaakmakers van het peloton
die zou uitgroeien tot een legende.

In 2015 bracht de individuele tijdrit
waarmee de Tour in Utrecht van
start ging, Valverde weinig succes.
Hij eindigde slechts als 43ste, op
bijna een minuut van winnaar Rohan
Dennis. Toch ging de Spanjaard
onverdroten door en stond in Parijs
wel mooi op het podium, achter
winnaar Chris Froome en Nairo
Quintana. Twee renners die nog
altijd tot het profpeloton behoren
maar voornamelijk voor spek en
bonen mee koersen, al zal dat gezien
hun vorstelijk salaris in een exquise
saus zijn.

Schorsing

Valverde belichaamt alle facetten van
de wielersport. Hij is een held en een
schurk tegelijk. In 2010 werd hij voor
twee jaar geschorst vanwege zijn
betrokkenheid bij Operación Puerto,
de Spaanse dopingzaak rondom de
omstreden arts Eufemiano Fuentes
die zo’n beetje het halve peloton van
bloedzakjes voorzag.
Na zijn terugkeer belandde hij in

een depressie alvorens hij doorging
met het winnen van koersen. Grote
koersen, al in 2006 prijkte LuikBastenaken-Luik op zijn palmares. In
2018 werd hij, als wielrenner al in zijn
nadagen, wereldkampioen op het
loodzware parcours bij Innsbruck.
De mens Valverde kwam vorig jaar
scherp in beeld na zijn val in de
Vuelta. Hij krabbelde uit de berm,
klom weer op de fiets maar moest
vanwege de pijn toch opgeven.
Huilend werd hij opgevangen door
zijn ploegleider. Al die in de loop
der jaren getoonde emoties heeft
hem in combinatie met zijn enorme
lijst successen een iconische status
bezorgd.

Toptien

Dit jaar geldt hij nog steeds als
kanshebber voor een toptien
notering in het eindklassement van
de Vuelta, de ronde die hij in 2009
won. Een podiumplaats lijkt te veel
gevraagd. Het deelnemersveld is
behoorlijk sterk met als topfavoriet
Tadej Pogačar die nog voor de

eerste week ten einde was al had
huisgehouden in de Tour. De Sloveen
treft opnieuw zijn landgenoot
Primož Roglič, mits die niet al te
gehavend uit de Tour komt. Tal van
klassementsrenners hebben dit jaar
een voorkeur voor de combinatie
Giro-Vuelta, zoals de winnaar in
Italië Jai Hindley. De Australiër zal
zich gesteund weten door Wilco
Kelderman die zonder twijfel
met genoegen door zijn vroegere
achtertuin fietst. Ook de nummers
twee en drie van de Giro, Richard
Carapaz en Mikel Landa, trekken
door Spanje, evenals de nummers
zeven en acht Emanuel Buchmann
en Domenico Pozzovivo.
En dan is er nog de jonge Belg Remco
Evenepoel. In kleine etappekoersen
oppermachtig, maar in de wat
grotere meerdaagse wedstrijden zit
er altijd wel een offday tussen. De
verwachtingen rond REV worden
steevast opgeklopt wanneer
hij aan de start verschijnt. ‘De
Aerokogel van Schepdaal’ doet in
veel opzichten aan de Nederlander
Thomas Dekker denken. Veel
branie, een grenzeloze ambitie en
gezegend met veel wielertalent zoals
uitmuntend kunnen tijdrijden. De
carrière van Dekker, tegenwoordig
wielercommentator, eindigde met
een dopingbekentenis, over een
aantal jaren zal blijken of Evenepoel
in alle opzichten zijn evenknie is
geweest.

Alto Amerongen

De Vuelta 2022 kent geen mythische
klim over bijvoorbeeld een geitenpad
met een stijgingspercentage van 25
procent. Maar in zijn totaliteit wordt
het wel degelijk een slopende ronde.
Wat dat betreft kennen de renners
een rustige aanloop in het vlakke
Nederland, waar ‘Alto de Amerongse
Berg’ de zwaarste beproeving wordt
in de tweede etappe van Den Bosch
naar Utrecht. Een beklimming van
2,2 kilometer met een gemiddeld
stijgingspercentage van 2,7 procent

voordat de top van de ‘col’ op 78
meter boven NAP wordt bereikt.
Ter vergelijking: in de vijftiende
etappe gaat het peloton naar het
dak van de Vuelta, dat op 2510 meter
ligt in skidorp Sierre Nevada. Als je
bedenkt dat de start die dag is in het
op 660 meter gelegen Martos en de
renners dus bijna twee kilometer de
hoogte in gaan, is het niet vreemd
te veronderstellen dat ze de trots
van Amerongen niet direct als een
scherprechter zullen ervaren.
Er gaan overigens geruchten dat
Vuelta-directeur Javier Guillén nog
niet tevreden is en de finish van
de vijftiende rit bijna vierhonderd
meter hoger wil leggen bij het
observatorium van de Sierra Nevada.
Een hoogte van 2896 meter zou een
mijlpaal betekenen in de historie van
de drie grote ronden.

VALVERDE
VERDIENT
HULDIGING
IN UTRECHT
De ploegenpresentatie op
donderdag 18 augustus is een
uitgelezen mogelijkheid voor
La Vuelta Holanda om Valverde
even in het zonnetje te zetten.
Een korte huldiging voor zijn
glanzende carrière misstaat
zeker niet en vond dit jaar al
eerder plaats tijdens de slotdag
van de Giro d’Italia. Daarom
een oproep vanaf deze plaats
aan de organisatie: geef de
Spanjaard een Nijntje of een
Domtoren van chocola.
De ploegenpresentatie is op
het Vredenburgplein in Utrecht.
Vanaf 18.00 uur worden de 23
ploegen voorgesteld op een
podium. Twee uur eerder al zijn
er optredens en de presentatie
zal op diverse grote schermen
te volgen zijn.

Gerard Vianen meest succesvolle coureur
Van onze redactie

Jan Janssen is de eerste Nederlander
die de Spaanse wielerronde op
zijn naam schrijft: In 1967 trekt de
geboren Nootdorper, die een jaar
later als eerste Nederlander ook de
Tour zou winnen, aan het langste
eind. Foto: Anefo.
Freddy Maertens. De Belg was
nauwelijks te houden in 1977, hij
ging – vaak met de tong uit zijn
mond - liefst dertien van de in totaal
negentien etappes als eerste over
de meet.

De start van de 183 kilometer lange tweede etappe is zaterdag 20 augustus
om 12.30 uur in het historisch centrum van Den Bosch. Na het oversteken
van de grote rivieren koerst het peloton naar Alto de Amerongse Berg, waar
de eerste bergpunten te verdienen zijn. De renners vervolgen hun route over
de Utrechtse Heuvelrug en fietsen daarna richting Amersfoort. Na een lus
door de stad Utrecht, wordt de sprint aangetrokken richting de finishlijn op
het Utrecht Science Park.
Enkele te verwachten doorkomsttijden zijn: 15:32 Rhenen; 15:35 Achterberg;
15:41 Rhenen; 15:57 Amerongen; 16:07 Renswoude; 16:12 Scherpenzeel;
16:18 Woudenberg; 16:28 Maarn; 16:32 Doorn; 16:41 Driebergen-Zeist;
16:48 Austerlitz; 16:50 Woudenberg; 16:58 Leusden; 17:01 Amersfoort; 17:08
Soesterberg; 17:21 Bosch en Duin; 17:26 De Bilt; 17:31 Utrecht; 17:40 finish
Utrecht Science Park. Een uur voor het peloton komt de reclamekaravaan
langs.

UTRECHT - Liefst drie etappes won
Gerard Vianen in de Ronde van
Spanje. Hij is daarmee de meest
succesvolle coureur uit Utrechtse
contreien in de Vuelta Ciclista
de España, zoals de drieweekse
ronde met de finish op het Iberisch
Schiereiland voluit heet.
De aimable renner uit Kockengen
was overigens niet de eerste die
scoorde in Spanje. Dat was Michel
(Mies, voor intimi) Stolker uit Zuilen.
In 1964 triomfeerde hij in de achtste
etappe van Jaca naar Pamplona,
de latere woonplaats van Miguel
Indurain. Die overigens in schril
contrast tot zijn vijf Tourzeges de

Vuelta nooit wist te winnen. Stolker
behoort tot de groten van het
Utrechtse wielrennen. Twee jaar
eerder was hij zevende geworden in
het eindklassement van de Vuelta.
Behalve in Spanje behaalde de in
2018 op 84-jarige leeftijd overleden
coureur mooie resultaten in Italië.
Als neoprof won hij in 1956 een
lastige heuveletappe in de Giro. In
een uitzending van de Avondetappe,
gepresenteerd door Mart Smeets,
gaf Stolker ruiterlijk toe doping te
hebben gebruikt. Hij was niet de
enige. ‘Met name amfetamine was
alomtegenwoordig in het peloton.’

Bescheiden

Terug naar Gerard Vianen, die
in de Vuelta van 1971 de snelste

was in de tiende rit van Pamplona
naar San Sebastian. Het bleek een
opwarmertje voor het jaar daarna.
Al in de tweede etappe van Caba
naar Granada sloeg Vianen toe
en bereikte als eerste de finish.
Ook in de vijftiende rit, van Bilbao
naar Torrelavega, zegevierde
de bescheiden timmerman uit
Kockengen, afkomstig uit een gezin
met elf kinderen. Vianen zou zich
ontpoppen tot een meesterknecht
van onder meer Raymond Poulidor
en Joop Zoetemelk. Hij overleed
in 2014 op 70-jarige leeftijd aan de
gevolgen van leukemie.
De derde renner met Utrechtse
roots die goed koerste in Spanje
was Fedor den Hertog. Geboren in
Utrecht, opgegroeid in Linschoten

en Woerden, was hij vooral succesvol
als amateur en kreeg van collega’s
de bijnaam Iwan de verschrikkelijke.
In 1968 maakte hij deel uit van het
olympische kwartet, met verder
Joop Zoetemelk, René Pijnen en Jan
Krekels, dat op de Spelen in Mexico
goud won.
Als beroepsrenner kon Den Hertog het
niet echt waarmaken. Wel in de Vuelta
van 1977 toen hij de derde etappe
won van Murcia naar Benidorm. Den
Hertog werd niet oud. Hij stierf op
64-jarige leeftijd na een langdurige
ziekte in een hospice in Ermelo.

Karstens

De meest succesvolle Nederlandse
renner in de Ronde van Spanje
is Gerben Karstens. Hij kwam tot

veertien ritzeges, waaronder vier
in 1967. De sprinters Jean-Paul van
Poppel en Mathieu Hermans volgen
op eerbiedige afstand met zes
etappezeges, terwijl Fabio Jakobsen
evenals de gestopte Jeroen
Blijlevens op vijf staat.
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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.

Laura Aarts (in de goal,) speelde vorig jaar nog reserve eredivisie, maar anno 2022 keept ze weer voor Oranje en staat ook opgesteld bij haar oude club in Hongarije.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportktrant.

Utrechtse waterpolokeepster na drie jaar weer geselecteerd voor de nationale ploeg

‘Bizar en uniek’ jaar voor Laura Aarts
Door Roberto Cancian

Elektro - Beveiliging - Communicatie

info@mict-techniek.nl

Chang Thai Spa
Massage
Wij heten u graag welkom bij Chang Thai Spa Doorn
Wij nemen de tijd
Voor ons is het belangrijk dat u tevreden weg gaat. Wij
nemen daarom ook de tijd en aandacht voor u.
Wij zijn professioneel opgeleide masseurs die u graag
helpen om even rust en ontspanning te vinden. Ook
kunnen wij helpen eventuele pijnklachten te vinden en te
behandelen.
Chang Thai Spa Massage
Rozenburg 7, 3941 EV Doorn
06-57488866 | info@changspa.nl | www.changspa.nl

UTRECHT - Waterpolokeepster
Laura Aarts won begin juli met
het Nederlands waterpoloteam
de bronzen medaille bij het
wereldkampioenschap waterpolo in
het Hongaarse Boedapest.
Een unieke prestatie, zeker omdat
Aarts een jaar geleden nog haar
speelminuten maakte in het derde
team van Utrechtse waterpoloclub
UZSC. ‘Wanneer mensen mij vorig
jaar hadden gezegd dat ik tijdens
dit WK een bronzen medaille zou
winnen met het Nederlands team,
dan had ik waarschijnlijk best hard
moeten lachen’, geeft de in Utrecht
woonachtig en werkzame Laura
Aarts aan.
Jarenlang lag ze onder de lat voor
het Nederlands team, maar omdat
ze al afscheid had genomen, was dit
een onverwacht cadeau wat ze maar
wat graag wilde uitpakken. ‘Het was

een heel mooi toernooi. Ik denk dat
we er zeker alles hebben uitgehaald
wat er nu inzat.’ Ook over haar eigen
prestatie was ze te spreken. ‘Zelf
kwam ik snel in het toernooi op
stoom waarbij ik merkte dat het per
minuut beter ging. Het voelde vaak
weer als vanouds. Op het vlak van
mijn uithoudingsvermogen heb ik
gevoeld dat een toernooi erg zwaar
is. Ik heb dit toernooi goed kunnen
presteren, toch voelt het alsof er
nog veel winst te halen valt op dat
gebied.’

Uniek

Wanneer de vraag wordt gesteld
hoe Laura Aarts zelf het afgelopen
jaar omschrijft, komt er al snel één
woord naar voren. ‘Uniek. Dat is
denk ik het beste woord wat ik kan
gebruiken. Wat mij is overkomen, is
nog nooit eerder gebeurd. Iemand
die in de reserve eredivisie speelt
met een derde team, wordt na
drie jaar teruggevraagd om in het
nationale team te spelen. Het is

zelfs uniek dat iemand die gestopt
is, wordt teruggevraagd.’ Het
gebeurde eerder bij Daniëlle de
Bruijn, nu dus bij Aarts die na een
aantal gesprekken met bondscoach
Evangelos Doudesis volmondig ja
zei. Het betekende wel dat Aarts
veel moest omgooien, zowel op
sportgebied als in haar privé- en
werkleven. ‘Naast dat ik van twee
en een half uur watertraining
in de week gelijk naar acht uur
moest, was het ook switchen van
voltijd naar deeltijdopleiding. Op
die manier kon ik een volledig
trainingsprogramma volgen. Naast
studeren en af en toe trainen
was ik veel aan het werk bij Mom
Workout, Betuwe zorg en RTC
Midden Nederland. Daarnaast
ook met het geven van trainingen
bij waterpolokampen.nl. Zo kon
ik de huur blijven betalen.’ De
overstap van een fulltimebaan
naar een studentenleven was niet
makkelijker voor Laura Aarts. ‘Op
het moment dat ik wist weer veel

te moeten gaan trainen, heb ik
direct iedereen ingelicht. Ze waren
allemaal zeer begripvol. Omdat ze
niet direct vervanging hadden, heb
ik een maand lang nog veel tegelijk
gedaan.

Hongarije

Voordat de 25-jarige Aarts bij het
Nederlands team stopte (in 2019)
stond ze bekend als één van de
beste waterpolokeepsters van de
wereld. ‘Ik ben UZSC dankbaar dat ik
heb mogen instappen midden in het
seizoen. Het was voor hen ook een
bijzondere situatie. Door het mee
kunnen trainen en spelen heb ik een
goed spelritme kunnen opbouwen.’
Dat gaat ze uitbreiden door terug te
gaan naar Hongarije.
‘Komend seizoen zal wéér uniek zijn.
Ik keer na twee jaar terug bij DFVE
(Dunaújváros, Hongarije). Alleen
zal ik tot januari vanuit Nederland
op en neer vliegen, omdat ik tot
dan nog mijn studie volg. Ik ga nu
mijn derde jaar fysiotherapie in en

die bestaat nog uit twintig weken
praktijklessen. Vandaar dat ik nog in
Nederland blijf. Vanaf januari zal ik
naar Hongarije verhuizen om daar
fulltime te trainen en te spelen.’
Ook die tijd zal druk worden voor
Aarts maar ze geniet er van. ‘Ik krijg
de kans mijn studie voor nu zover
mogelijk te volgen en daarnaast
fulltime bezig te kunnen zijn met
waterpolo. De studie duurt nog
anderhalf jaar. De stages zal ik pas
kunnen gaan doen na Parijs 2024,
dus na de Olympische Spelen. Het
plan is om bij DFVE te spelen tot
dan en met de waterpolodames
naar de spelen te gaan.’ Ze wil nog
veel stappen op conditioneel vlak
maken. ‘Met de planning die er nu
is, kijk ik enthousiast en met een
brede glimlach naar mijn toekomst.’
Volgende maand volgt alweer het
volgende grote evenement. ‘In
augustus spelen we het Europees
kampioenschap in Split. Weer iets
om naar uit te kijken.’

Damster Timmerman Nederlands kampioen
Van onze redactie

IJSSELSTEIN - Als 9-jarig meisje
maakte Laura Timmerman op school
kennis met dammen. Ze raakte
gefascineerd door het bordspel
waarmee je soms een hele serie
stenen van de tegenstander in een
klap kon wegvagen. De kleine Laura
meldde zich bij jeugddamclub
Zenderstad in IJsselstein en bracht
sindsdien menige man op leeftijd
tot wanhoop: verliezen van zo’n
snotneus, dat kon toch niet? Twintig
jaar later is Laura Timmerman
Nederlands kampioen.
In Hoogeveen deed ze voor de
tiende keer mee aan het NK voor
vrouwen. Een keer had ze een
medaille gewonnen. Brons, in 2017.
Wel werd ze al in 2010 Nederlands
kampioen sneldammen bij de
vrouwen en in 2011 prolongeerde

ze die titel. Dit jaar won ze met
overmacht het eerste Hilversum
Open. Ze maakte indruk met een
prachtige score van 12 punten uit 7
wedstrijden.
Het NK dat gehouden werd in een
theater, beloofde een spektakel
te worden met veel strijd. Het
deelnemersveld bestond uit een mix
van routiniers en jong talent. Liefst
vier damsters maakten hun debuut
op het NK. Nicole de Vries (18) en
Lisa Scholtens (17) speelden een
thuistoernooi. De 16-jarige Luise
Gabbert uit Bennekom draait al 10
jaar mee op het hoogste niveau bij
de jeugd. De jongste deelneemster
was Tanya-Marie Cnossen (14) uit
Eindhoven.
Het NK was tot en met de laatste
partij spannend. Timmerman begon
met drie remises. In de vierde ronde
versloeg ze Munkhtuya Nasanbayar,
waarna opnieuw een puntendeling

volgde. In de zesde en zevende
ronde pakte ze tweemaal de volle
buit tegen respectievelijk TanyaMarie Cnossen en Nicole de Vries en
ging ze met twee punten voorsprong
aan de leiding.
In de achtste ronde volgde weer
een remise, zodat het aankwam op
de slotdag. Vier damsters kwamen
nog in aanmerking voor de titel:
Laura Timmerman (11 punten),
de tieners Luise Gabbert en Lisa
Scholtens (10) en Vitalia Doumesh
(9), de titelverdedigster die na een
desastreuze toernooistart sterk was
teruggekomen. Zij kon bij winst in de
onderlinge confrontatie Timmerman
nog achterhalen.
De IJsselsteinse, tegenwoordig
woonachtig in Amersfoort, liet er
echter geen twijfel over bestaan
wie de titel verdiende. Ze versloeg
met zwart Doumesh en was met 13
punten niet meer te achterhalen.

Laura Timmerman .
Luise Gabbert won ook haar partij en
werd tweede, Lisa Scholten derde.
Nog steeds is Laura Timmerman lid
van Zenderstad. Voor die vereniging
speelt zij de provinciale wedstrijden.
In de landelijke competitie komt
de kersverse Nederlands kampioen

Foto: Bert Habets.
uit voor DES Lunteren, die speelt in
de sterkste klasse van Nederland,
de ereklasse. Afgelopen seizoen
behaalde Laura Timmerman een
fraaie score van 7 punten uit 8
wedstrijden. DES Lunteren speelt
ook komend seizoen in de ereklasse.
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Diede de Groot ook op
Wimbledon niet te stuiten
Van onze redactie
UTRECHT - Rolstoeltennisster Diede
de Groot uit Oudewater heeft voor
de vierde keer Wimbledon op haar
naam geschreven. In de finale van
het Grand Slam-toernooi op gras
maakte ze korte metten met de
Japanse Yui Kamiji. De Groot gunde
de nummer twee van de wereld
slechts zes games: 6-4, 6-2.
Haar triomf in Londen betekent dat
De Groot nu al 55 overwinningen
achter elkaar heeft geboekt.
Wimbledon is haar vijftiende Grand
Slam-titel in het enkelspel.
Vorig jaar werd Diede de Groot
uitgeroepen tot paralympisch
atlete van het jaar. Uitgerekend

tegen Kamiji leed ze haar laatste
nederlaag, zo’n anderhalf jaar
geleden. De Japanse had de
eindstrijd bereikt ten koste
van een andere Nederlandse
rolstoeltennisster, Jiske Griffioen.
In de finale van Wimbledon 2022
liep De Groot in rap temp uit naar
een 5-1 voorsprong. De Japanse
kwam nog wel terug tot 5-4, maar
verloor daarna haar opslag. In
de tweede set had ze weinig in
te brengen tegen de ontketende
Nederlandse die het geconcentreerd
en vakkundig afmaakte met 6-2. De
Groot verdiende met haar optreden
in Londen 51.000 Britse pond, zo’n
60.000 euro. Dat is een verdubbeling
ten opzichte van drie jaar geleden.

Het rolstoeltennis krijgt steeds
meer waardering, is de ervaring
van De Groot. ‘Toen ik begon met
rolstoeltennis had ik nooit gedacht
dat de sport nog tijdens mijn
carrière zo serieus genomen zou
worden. Ik zag het meer als iets
voor de verre toekomst,’ vertelde de
topsportster uit Oudewater tegen
Eurosport. ‘Het is nu zo speciaal om
deze sport te beoefenen.
We krijgen steeds meer aandacht
en kansen. Mensen zie ons nu ook
als professionele atleten. Daar
zijn we heel blij mee, want dat
zijn wij ook. We trainen elke dag
heel hard en zijn net zo blij als de
andere spelers om op een Grand
Slam te spelen’, aldus de olympisch
kampioene.

Nadal weer plaaggeest van Van de Zandschulp
Door Hans van Ommeren
VEENENDAAL - Botic van de
Zandschulp heeft ervaren dat de weg
naar de absolute top nog lang is. De
26-jarige Veenendaalse proftennisser
die vorig jaar een indrukwekkende
opmars inzette, werd tot tweemaal
toe op een Grand Slam hardhandig
tot de orde geroepen door Rafael
Nadal.
Ging Van de Zandschulp op Roland
Garros min of meer kansloos ten
onder, op Wimbledon beet hij
meer van zich af, al kwam dat in de
setstanden nauwelijks tot uiting.
In Parijs verloor hij met met 6-3,
6-2 en 6-4, op het heilige gras in
Londen vloog hij eveneens in een
driesetter (6-4, 6-2 en 7-6) uit het
toernooi. Dat gebeurde wel pas in
de vierde ronde. De Veenendaler
had daarvoor afgerekend met de
Spaanse tennisveteraan Feliciano
López (6-2, 6-3, 6-3), de Fin Emil
Ruusuvuori: (3-6, 6-1, 6-4 en 6-4) en
de voormalige Franse toptien-speler

ADVERTEREN

Richard Gasquet (7-5, 2-6, 7-6 en 6-1)
die tweemaal eerder op Wimbledon
de halve finale had bereikt.

Tenniskoorts

Toen hij in de vierde ronde tegen
Nadal mocht aantreden was de
tenniskoorts in Nederland behoorlijk
toegenomen. Want behalve Van
de Zandschulp, op dat moment
de nummer 25 van de wereld, had
ook Tim van Rijthoven de achtste
finales bereikt. De Brabander had
een wildcard gekregen na zijn stunt
op Rosmalen waar hij in de finale de
Russsiche wereldtopper Medvedev
de oren had gewassen. Van
Rijthoven maakte het ook in Londen
waar, pakte zelfs een set tegen de als
eerste geplaatste Novak Djokovic,
maar de Serviër was voor hem wel
het eindstation.
Nadal was de huizenhoge horde
voor de andere Nederlander bij de
laatste zestien, een weelde die het
kikkerlandje al decennia lang niet
had gekend. Van de Zandschulp, op
Wimbledon nooit verder gekomen

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 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

dan de tweede ronde, begon sterk.
Hij bleef goed overeind in de rally’s,
alleen had hij zelden een weerwoord
op de sterke service van Nadal.
Die gaf nauwelijks punten weg en
sleepte middels een break op 5-4
de eerste set binnen. In de tweede
set liep het een stuk minder bij Van
de Zandschulp. De Veenendaler
produceerde aan de lopende
band missers en Nadal profiteerde
meedogenloos.
Van de Zandschulp herstelde zich
in de derde set. Hij dwong Nadal
in het defensief en wist er zelfs een
tiebreak uit te slepen. Daarin werkte
hij drie matchpoints weg alvorens
Nadal het afmaakte.
De Spanjaard deelde kwistig
complimenten uit aan de
Nederlander. ‘Botic heeft zich
ongelooflijk verbeterd in het
afgelopen jaar, dus ik wil hem
ook feliciteren met zijn geweldige
vooruitgang’, zei Nadal tijdens een
kort interview op het centercourt.
Van de Zandschulp had zich
vooraf wel enige kans toegedicht,

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.

Jaco Oussoren is voorzitter van AXA Valleirenners uit Veenendaal en ook ploegleider bij UW&TC De Volharding in Utrecht.

Foto: Roberto Cancian/Utrechtse Sportkrant.

Jaco Oussoren geniet van zijn sport en wil bovenal een verbinder zijn

Duizendpoot op en naast de fiets
Door Roberto Cancian

Veenendaler Botic van de Zandschulp sneuvelde op heilige gras van
Wimbledon pas in de vierde ronde. Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
maar berustte in het feit dat de
gravelkoning ook op gras van
wereldklasse is. ‘Ik heb een goede
eerste en derde set gespeeld, maar
hij is gewoon heel erg gretig om elk
punt te winnen. Daarnaast serveerde
hij verrassend goed, een stuk beter

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

dan in de laatste wedstrijden op gras
die ik van hem heb gezien.’
De Veenendaler maakt zich nu op
voor het vierde GrandSlam-toernooi,
de US Open. Vorig jaar bereikte hij
op Flushing Meadows in New York de
kwartfinale.

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.

AMERONGEN - Ondanks dat Jaco
Oussoren al met pensioen is,
maakt hij nog steeds lange dagen.
Stilzitten is namelijk niets voor de
uit Amerongen afkomstige oudkolonel bij de marechaussee. Naast
dat hij zelf regelmatig op de racefiets
stapt is Oussoren voorzitter van
AXA Valleirenners uit Veenendaal
en ook ploegleider bij UW&TC De
Volharding in Utrecht. ‘Het zijn
allemaal vrijwilligerstaken en enorm
leuk om te doen. Ik ben overigens
ook nog als consul in midden
Nederland actief’, vult hij aan alsof
het allemaal nog niet genoeg is.
De bevlogenheid van de 62-jarige
Jaco Oussoren is tijdens het gesprek
voelbaar, het enthousiasme uit hij
door onophoudelijk te blijven praten
over de charme van het wielrennen.
Niet zo vreemd dat zijn inmiddels
29-jarige zoon Olaf Oussoren als
klein jongetje al op de racefiets zat.
‘Door mijn vader ben ik op jonge
leeftijd bij AXA Valleirenners gaan
fietsen’, had hij daarvoor al gezegd.

Keuzes

Vader is trots op zijn zoon. ‘Hij
heeft fenomenale jaren gehad
bij De Volharding waar hij mooie
wedstrijden heeft gereden in
onder meer Griekenland, Qatar,
Canada, België en Roemenië. Acht
jaar lang kon hij dat combineren
met zijn fulltimebaan. Hij heeft
keuzes moeten maken aangezien er

minimaal twintig uur training per
week vereist is om mee te kunnen
draaien bij de eliterenners. Dat
was niet meer te doen.’ Olaf heeft
gekozen voor zijn maatschappelijke
carrière en pakt nog de nodige
wedstrijden mee waarin hij
zich graag wil laten zien. ‘Onze
twee andere kinderen zijn gaan
voetballen.’
Wanneer Olaf weer op de fiets zit,
staan Jaco en zijn vrouw Gerda
steevast langs de kant. De fiets
maakt al jarenlang een groot deel uit
van hun leven. ‘Wanneer Jaco mee is
als ploegleider dan ga ik regelmatig
mee en doe ik de verzorging. Dit jaar
gaan we ook eerder op vakantie. Bij
een wedstrijd in België zijn wij al in
het hotel bij het parcours aanwezig
wanneer de ploeg arriveert. Dan
slapen wij daar nog een nacht
voordat we verder gaan richting ons
vakantieadres.’
Het echtpaar neemt de fietsen
mee op vakantie. ‘Het is vaak
een beetje om en om. Een dag
fietsen en vervolgens een dag
ontspannen of iets anders doen’,
zegt Gerda met een glimlach. Zoals
iedere wielerliefhebber wil Jaco
Oussoren zoveel mogelijk cols
afstrepen. In de auto met de caravan
erachter bedwong hij ze meerdere
malen, maar op de fiets de berg
opstoempen is de ultieme uitdaging.
‘De Galibier en Alpe d’Huez zijn
mij bekend en de Mont Ventoux is
bijzonder voor me. In de Alpen is de
Col de la Bonette een ploert van een

berg. Daar kan je beneden aan de
voet beginnen met een temperatuur
van 30 graden en eenmaal boven in
de sneeuw rijden. In de Pyreneeën is
de Tourmalet ook een bijzondere en
bekende berg.’
Veelal worden ook de bergen in
Zwitserland aangedaan. ‘Mijn
broer, die altijd in Nederland mijn
wielrenmaatje was, is een tijd terug
naar Zwitserland verhuisd. Ieder jaar
gaan we daarheen en dan pakken
we natuurlijk ook de fiets voor een
mooie klim.’ Dan komt ook de Col de
la Madeleine nog ter sprake. ‘Waar
Michael Boogerd ooit een mooie
etappeoverwinning boekte heeft Olaf
geleerd hoe je een berg op fietst’.

Ploegleider

Op het moment dat Jaco Oussoren
zijn verhaal vertelt is hij net terug uit
het Belgische Stavelot waar hij als
ploegleider namens De Volharding
actief was. ‘Een prachtig parcours
met mooie beklimmingen erin als
de Côte de Rosier waar we met drie
renners voorin hebben gereden door
het Vlaamse landschap.’
Zelf fietst Oussoren iedere woensdag
nog zijn rondjes zoals hij het noemt.
Dat zijn wel rondjes van 100 kilometer
waar hij en zijn trainingsmaatjes
hun hand niet voor omdraaien. ‘Ik
ben zelf begonnen met wielrennen
bij de Goudse Ren- en Tour Club
Excelsior in Gouda. Eenmaal gestopt
ben ik ploegleider geworden van de
militaire ploeg. Op mijn negentiende
jaar ben ik in dienst gegaan, heb ik
de politieopleiding gedaan en ben

ik marechaussee geworden. Vanuit
mijn functie heb ik veel internationale
projecten gedaan en was ik veelvuldig
in het buitenland. Als ploegleider
van de militaire selectie ben ik ook in
veel landen geweest en hebben we
onder meer deelgenomen aan het
wereldkampioenschap.’
Hij combineert nu zijn rol als
ploegleider bij de elite- en beloften
ploeg van De Volharding met zijn rol
als voorzitter bij AXA Valleirenners.
‘Bij De Volharding hebben we zowel
juniorenploegen, eliterijders als
beloften. Bij AXA is vooral veel jeugd
die we opleiden, ook is er een grote
toerafdeling met zowel mannen als
vrouwen. Ik ben bij AXA al voorzitter
geweest van 2009 tot en met 2014 en
ben sinds 2021 opnieuw voorzitter
geworden en daarnaast ook tijdelijk
secretaris.’
Het gebeurt regelmatig dat renners
de overstap maken van AXA naar De
Volharding. ‘De verenigingen zitten
aan weerskanten van de Utrechtse
Heuvelrug. Voor wielrenners die
uit plaatsen daartussen afkomstig
zijn, is het minder makkelijk. Vanuit
Wijk bij Duurstede gaat een jong
talent niet zomaar alleen naar
Veenendaal. Toch heeft AXA echt een
regiofunctie. Sinds enkele
jaren kunnen beloften van AXA
doorstromen in het Dutch Food Valley
Cycling team om deel te nemen aan
de landelijke clubcompetitie.’
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Jaco Oussoren geniet van zijn sport
en wil bovenal een verbinder zijn.

‘Wielrennen is super competitief
maar het plezier in de sport is ook
groot. Ik vind het enorm belangrijk
om jongens die het minder makkelijk
hebben, er ook bij te houden. Zij
moeten een fijne dag hebben en
plezier hebben in wat ze doen. Het is
de uitdaging om de ploeg bij elkaar
te houden, daar leg ik echt de focus
op. Wielrennen is geen individuele
sport, het is een ultieme teamsport.
Hoe kan je een koers winnen als je
geen vrienden hebt in het peloton.
Dat gaat haast niet.’
Zelf heeft Jaco Oussoren het niet tot
de top geschopt. ‘Ik was niet goed
genoeg om prof te worden maar heb
een niveau lager mooie wedstrijden
mogen rijden. Het is mooi dat ik nu
de jongeren, beloften en de rijders
die bij de elite actief zijn, mag
begeleiden in hun ontwikkeling. Het
zijn vaak lange weekenden waarin
we veel onderweg zijn en er van alles
moet gebeuren maar ik zeg altijd;
‘als je veel doet, kan je veel aan’.
Fietsen bindt en brengt mensen bij
elkaar.’
De ploegleider ziet in de toekomst
de regionale samenwerking tussen
de wielerclubs nog groter worden
en daarbij wil hij ook de kosten
laag houden voor ouders. ‘Kids
moeten kunnen ervaren hoe leuk
wielrennen is. Het is zaak om het
in de volle breedte aantrekkelijk te
houden. Dat doen we onder meer al
door de ‘Dikke Bandenrace’ en ook
door andere onderdelen in de sport
spectaculair te maken met oog voor
de natuur.’
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Het Nederlandse team dat de Urban Series in het stadion in Hamburg volledig naar de hand zette. De Nederlanders waren onverslaanbaar in alle categorieën.

Foto: AirBadminton Nederland.

Nieuwe sport komt terug naar Jaarbeursplein

Wegwaaiende shuttles verleden tijd met Air Badminton
Van onze redactie
UTRECHT – De Badmintonbond
gaat er prat op nieuwe diensten en
producten te ontwikkelen om ‘in
het toekomstige sportlandschap te
kunnen overleven’.
Zo worden nieuwe
competitievormen ontwikkeld,
is er een e-commerceplatform
gebouwd, het jeugdprogramma
Bamito ontwikkeld en de sportvorm
AirBadminton is ook een van de
voorbeelden die de Bond schaart
onder vernieuwing en innovatie.
Bij deze vorm van badminton
wordt gespeeld met een speciaal
ontworpen ‘Air Shuttle’. Deze
is vervaardigd om buiten te
gebruiken en is daarom beter
bestand tegen de wind. Ook is
de shuttle waterbestendig, is
duurzamer dan de reguliere shuttle
en wordt bovendien gemaakt in
felle, neon kleuren. Dat verbetert
de zichtbaarheid en dat komt het
spelletje ten goede. Daardoor kan
AirBadminton overal gespeeld
worden, waar dat eerder lastig was
met de wegwaaiende en kwetsbare
shuttle. We kennen immers allemaal
het continu moeten staken van een
potje badminton omdat de shuttle
veel verder kwam dan de bedoeling
was, of de medespeler niet eens
bereikte vanwege een zuchtje
tegenwind.

Stadion

De wereld badmintonbond BWF
had ook interesse in het verder

ontwikkelen van deze tak van sport
en zegde Badminton Nederland een
subsidie toe. Daarmee kon de Bond
in 2021 onder meer de Nightwatch
Nations Cup organiseren. In een
volledig coronaproof stadion,
ontwikkeld door SportWorx en
dat we kennen van de King of
the Court beachvolleybal series
en waar ook 3x3 basketbal
georganiseerd werd, werd het
badminton sportevenement
gehouden. Het Nederlandse
AirBadminton team nam het op het
Utrechtse Jaarbeursplein op tegen
de nationale teams van België,
Duitsland en Frankrijk met als inzet
de Nightwatch Nations Cup 2021.
Het toernooi werd gespeeld
volgens het teamestafettesysteem.
Dit betekent dat een team uit
minimaal twee mannen en
twee vrouwen en maximaal vier
mannen en vier vrouwen moet
bestaan. Elke wedstrijd, een
'Tie' genaamd, bestaat uit vijf
wedstrijden: een vrouwendubbel,
een mannendubbel, een gemengd
dubbel en twee triples. De winnaar
van de wedstrijd is het team dat
als eerste 100 punten bereikt.
Nederland was vorig jaar in de
finale met 100-81 te sterk voor
Frankrijk, het brons was voor
Duitsland.

Toernooien

Anno 2022 zijn er meerdere
vormen ontwikkeld waarin de
beste spelers het tegen elkaar op
kunnen nemen. Zo is er sprake van

een AirBadminton Toernooicircuit.
In dit circuit van drie toernooien
gaan vijf AirBadminton-teams de
strijd met elkaar aan. Er wordt
gespeeld met het Team Relay
Systeem. Bij ieder toernooi zijn
er punten te verdienen voor de
eindranglijst. Het winnende team
mag zich Nederlands AirBadminton
Kampioen 2022 noemen. Het
totale prijzengeld is € 2.000,en de hoofdprijs is € 1.000,-.
Deelnemende teams dit jaar zijn
Team Papi (de titelverdediger),
Airtoppers, BV Air Almere, Smash
in the Air en AirBelgië. Deze vorm
komt ook naar de provincie
Utrecht: Op 17 juli doet de Tour
Irene Beach in Bilthoven aan.
Een andere vorm van promotie
voor de sport is de Nations Cup.
Deze wordt gespeeld op zand en
is een team evenement waarbij
een team van zes personen
in een team relay systeem
de strijd aangaat met andere
teams. Het team relay systeem
combineert vijf wedstrijden van
doubles én triples binnen een
wedstrijd. De combinatie van
het nieuwe wedstrijdformat en
zand als ondergrond zorgen voor
spannende wedstrijden.
Tevens worden door het hele
land heen Air Badminton festivals
georganiseerd om de sport
aan publiek te laten zien. Met
badminton games, clinics en
een recreantentoernooi raakt
Nederland steeds een beetje

meer bekend met deze vorm. Het
evenement richt zich op huidige
en nieuwe badmintonners en vindt
vooral plaats op pleinen in steden.

Urban Series

Op 4 juli is de nationale selectie
Air Badminton afgereisd naar
Hamburg in Duitsland voor het
eerste toernooi in de Urban
Series, mede georganiseerd door
de Badminton World Federation
(BWF). Het toernooi in Hamburg
is het eerste grote internationale
toernooi richting de mogelijke race
naar de World Beach Games op Bali
(Indonesië) in 2023. Het Nederlands
AirBadmintonteam is een mix van
ervaring en jong talent. Zo kent het
een aantal bekende gezichten die
hun sporen in de badmintonsport
ruimschoots hebben verdiend.
Onlangs maakte Gayle Mahulette
bekend om na drie jaar te stoppen
bij het Center of Excellence in
Holbæk (Denemarken) en komend
jaar weer uit te komen in de
Nederlandse competitie voor BC
Duinwijck. Jeugdkampioenen Imke
en Wessel van der Aar, Jaymie
Laurens, Gijs Duijs, Andy Buijk,
Robin Mesman, Kelly van Buiten,
Dyon van Wijlick en Diede Odijk
maken de selectie compleet.
Nederland was oppermachtig
in Hamburg. Na een spannende
finale ging het eerste Nederlandse
team er met de winst vandoor,
het tweede team nam de tweede
plek in. Ook het mixed team wist
het hoogste plekje op het podium
te behalen. Nederland was deze

dagen te sterk voor Frankrijk,
Duitsland en België.
Ook dit jaar doet de top van deze
sport weer Utrecht aan met de
Nightwatch Nations Cup. Plaats
van handeling is wederom het King
of the Court stadion dat op het
Jaarbeursplein gebouwd is. Op 12
en 13 september strijkt de Urban
Series neer in de Domstad voor de
tweede speelronde. Gedurende
twee dagen kan iedereen clinics en
wedstrijden bijwonen.

Aansprekend

De badmintonbond wil door middel
van de evenementen en het in gang
zetten van nieuwe ontwikkelingen
in de sport, toonaangevend in de
wereld zijn en blijven. Het hogere
doel is om de badmintonsport
aansprekend te houden voor vele
generaties beoefenaars. Want de
nieuwe vorm van deze sport is
laagdrempelig; je hebt alleen een
racket en shuttle nodig, en zoekt
een rustig plekje op straat, strand,
park of achtertuin op. En als die
shuttle inderdaad niet continu
weggeblazen wordt is het nog een
heel leuk spelletje ook.

Voetballer Eef Mastwijk speelde 17 jaar in het eerste elftal van voetbalvereniging PVCV op sportpark Fletiomare-Oost aan de Europaweg te De Meern. In 1980 werd
hij met zijn record gefeliciteerd door PVCV-voorzitter Den Boer.
Foto: J. Verhoef/Utrechts Archief.

‘BELANGRIJK IS DAT ELK JEUGDLID EEN ROOD-WIT KLOPPEND HART KRIJGT EN BEHOUDT’
� TIMMERWERK
� RENOVATIE
� ONDERHOUD

www.sportaccountant.nl

TOTAAL BOUW
INFO@FLIER-VLEUTEN.NL � T. 06-286 483 61 � WWW.FLIER-VLEUTEN.NL

Café
De Don

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

RIJSCHOOL TAKTIEK

van 10

KWD Sport B.V.

Daijiro
Tak

Houtmolenstraat 23
7008 AP Doetinchem

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

0314 - 325 624
kwd@kwd.nl
www.kwd.nl

KWD Sport B.V.
0314 - 325 624

kwd@kwd.nl

Houtmolenstraat 23
7008 AP Doetinchem

www.kwd.nl



Isobooster feliciteert
P.V.C.V met haar
90-jarig jubileum!
Isobooster ontwikkelt hoogwaardige en flexibele isolatie
met een hoge R-waarde voor de professionele bouw.
Dunne isolatie voor dak, wand en vloer
Snel en eenvoudig in elke situatie
Voldoet aan de Beng-norm
Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Speel met licht.
Geniet van de zon op
jouw manier.
DBA Zonwering is een zonwering
bedrijf uit De Meern. Wij zijn helemaal
gespecialiseerd in alle soorten
zonwering op maat, buiten en binnen.
Evenals horren. Vertel ons je wensen en
wij realiseren het vakkundig, stijlvol en
voor eerlijke prijzen.

Knikarmschermen
Zonneschermen die horizontaal aan de gevel hangen.

T 030 6666 963
E info@isobooster.nl
W www.isobooster.nl

Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Een professionele
dorpsclub. Dat is wat het 90-jarige PVCV
graag wil zijn. Een gezellige, knusse
voetbalvereniging waar de leden elkaar
kennen, maar waar ook gepresteerd
wordt. ‘We timmeren aan de weg’, aldus
scheidend voorzitter Jan Baltus. ‘En het
gaat heel goed, de jeugd speelt op een
heel behoorlijk niveau en PVCV 1 speelt in
het nieuwe seizoen in de 2e klasse op de
zaterdag. De club telt ruim 1.600 leden,
er zijn 100 teams, maar we spelen op een
postzegel. Het is puzzelen met de ruimte.’
Vier velden bespeelt PVCV op sportpark
Fletiomare-Oost. Het is een klus om
wekelijks weer kloppende speel -en
trainingsschema’s in elkaar te draaien.
Maar er is enige verlichting op komst,
weet Baltus. ‘Toen ik drie jaar geleden
voorzitter werd (eerder was hij al 4,5
jaar bestuurslid), was één van mijn
speerpunten de aanleg van een vierde
kunstgrasveld. Dat gaat lukken. In
januari hebben we het van de gemeente
toegezegd gekregen. Begin volgend
seizoen wordt ons laatste natuurgrasveld
omgezet en beschikken we over vier
kunstgrasvelden, dat geeft de benodigde
ruimte.’
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Waar wij goed in zijn

Meer weten?

VOORZITTER PVCV TEVREDEN
MET KOERS VAN ZIJN CLUB

Uitvalschermen
Een zonwerend doek dat diagonaal aan de gevel hangt.
Screens
Een zonwerende oplossing die
verticaal langs het raam naar
beneden loopt.

Horren
Hou muggen, vliegen en
viezigheid buiten, maar geniet
wel van de frisse lucht met
horren op maat.
Markiezen
Onze persoonlijke favoriet.
Optimale zonwering gecombineerd met een nostalgische
en exclusieve uitstraling.
Klassiek of modern.

Rolluiken
Multifunctionele zonwering
dat niet alleen lichtinval reguleert, maar óók beschermt
tegen warmte, kou, licht,
geluid én inbrekers.
Kijk op onze website en
vraag een gratis oﬀerte
aan. 100% vrijblijvend.

Zandweg 191, De Meern
T: +316 125 303 54
Email: david@dba-zonwering.nl | Web: www.dba-zonwering.nl

PVCV heeft over belangstelling in Vleuten
en directe omgeving niet te klagen.
Natuurlijk, de bouw van Vinex-wijk
Leidsche Rijn is een belangrijke impuls
geweest, zoals dat ook de buurclubs UVV,
De Meern, DESTO en SCH ’44 een ‘zetje’
in de goede richting heeft gegeven. Maar
toch. Baltus: ‘Elk jaar stromen er aan de
onderkant maximaal negentig jeugdleden
in. Dat proberen we vast te houden.
Blijkbaar met succes, zo hebben we in
de hoogste leeftijdscategorie vier à vijf
elftallen. Terwijl je juist bij andere clubs
ziet dat voetballers zo vanaf hun 15e af
gaan haken. Dat kan zijn vanwege andere
interesses of een bijbaantje.’
Blijkbaar doet PVCV dus iets goed om
ook voor de oudere jeugd een club
van betekenis te zijn, om ook junioren
aan zich te binden. Onder meer door
het organiseren van veel activiteiten.
‘Walibiweekend, voetbalkampvoetgolf,
een FIFA-spel en nog meer’, somt Baltus
moeiteloos op. ‘In de persoon van Cor
Stols hebben we een evenementenmanager. Dat verklaart misschien ook
wel het succes van de jaarlijkse Grote
Clubactie eind 2021. In totaal hebben
onze leden met de verkoop van loten bijna
34.000 euro voor PVCV opgehaald. Als
je jongens en meisjes vraagt met lootjes
langs de deuren te gaan, dan werkt dat
vaak niet. We hebben er iets tegenover
gesteld en er een evenement van
gemaakt. Zo waren er prijzen te verdienen

voor degenen en teams die de meeste
loten verkochten. Dat heeft blijkbaar
gewerkt.’
Winnaar werd overigens Joep van
Rijnsoever die liefst 417 loten aan de man
of vrouw bracht. Waarmee hij in 2021 de
meeste loten verkocht van Nederland
bij deze loterij. Niet toevallig(?) is hij
de kleinzoon van Mister Peef Kees van
Rijnsoever (zie pagina 7 van de bijlage van
deze krant).

Vrijwilligers
Ondanks alle goede bedoelingen ontkwam
PVCV ook niet aan de negatieve gevolgen
van het coronavirus dat de afgelopen
twee jaar z’n sporen naliet in onder meer
het verenigingsleven. ‘Maar we moeten
het niet zwaarder maken dan het is’,
zegt Baltus. ‘Ja, een aantal vrijwilligers
is gestopt, maar dat aantal is niet
dramatisch. Mensen gingen andere dingen
doen. Doordat de club gesloten was,
werd ook het contact met de vrijwilligers
minder. Je komt elkaar niet meer tegen
in de kantine, je spreekt elkaar niet meer.
Heel verklaarbaar. Gelukkig hebben we
bij de jeugd voor alle teams elke zaterdag
nog wel wedstrijdjes kunnen organiseren.
Maar het was voetballen en wegwezen
van het complex. Gelukkig is het
vrijwilligersbestand weer ongeveer op het
oude niveau, maar we kunnen natuurlijk,
net als bijna alle andere verenigingen,
altijd nog handjes gebruiken.’
Die handjes waren ook nodig voor de
bezetting van de kantine. Het clubhuis
was eerder verpacht, maar doordat
de pachter wegens persoonlijke
omstandigheden moest stoppen, besloot
het bestuur de barbezetting, net als
vroeger, weer te bemensen met eigen
leden. Baltus: ‘Positief neveneffect was
dat onze leden weer meer met elkaar in
contact kwamen.’

‘We hebben
niet voor niets
zo’n 1.200
jeugdleden’
De kantine speelde tevens een rol bij
de ‘vergroening’ van PVCV. Baltus:
‘We hebben zonnepanelen op het dak
geplaatst. En twee jaar geleden hebben
we met behulp van de gemeente,
Supportersvereniging en de Rabobank
onze vier velden van LED-verlichting,
lampen die energiezuinig zijn, kunnen
voorzien. Onder meer met de nieuwe
verlichting en het plaatsen van die
collectoren hebben we een steentje
kunnen bijdragen aan het milieu. Dat
vinden we als club belangrijk en kunnen
ons met recht een ‘groene’ club noemen.’

Jubileum
Waarmee maar gezegd is dat PVCV
midden in de maatschappij staat en de

Jan Baltus geeft het stokje na drie jaar voorzitterschap over.
maatschappelijke ontwikkelingen niet aan
zich voorbij liet en laat gaan. Zoals ook
het 90-jarig bestaan niet onopgemerkt
aan de club voorbij gaat. Baltus: ‘Dat
wordt op zaterdag 27 augustus gevierd.
Alle jeugdteams zullen op die dag
uiteraard, in welke vorm dan ook, in actie
komen. Om 18.00 uur is er een wedstrijd
tussen PVCV Legends en Creators FC.’
Creators FC zijn bekende YouTubers,
waaronder zogenaamde influencers, die
veel op sociale mediakanalen te zien en
te horen zijn. Na de wedstrijd is er een
feestavond voor onze leden met DJ en
zangers. Het is misschien een bescheiden
viering, maar we willen groots uitpakken
bij het 100-jarig bestaan in 2032.’
Het jubileumfeest zal het laatste wapenfeit
– dan wel de zwanenzang - zijn van Jan
Baltus (50), die op 1 augustus afzwaait,
als voorzitter van PVCV. ‘Ik ben geboren
in Haarzuilens – op steenworp afstand
gelegen van Vleuten - en pas op mijn
20e jaar gaan voetballen bij PVCV. Te
laat natuurlijk, daar heb ik wel eens
spijt van gehad. Ik heb wel in de jeugd

PVCV 90 JAAR

Foto: PVCV.

gezaalvoetbald, maar als ik eerder was
begonnen met veldvoetbal had ik dus
nog langer lid kunnen zijn van deze mooie
club. Over mijn opvolging maak ik me
geen zorgen. Er is een goed en sterk
bestuur; ze zullen vast wel iemand kunnen
vinden die mijn plaats overneemt. Ik had
er nog wel drie jaar aan vast kunnen
plakken, maar het is goed geweest en
het is tijd voor een nieuwe voorzitter met
nieuwe energie. Ik ben niet weg bij de
club als vrijwilliger, want ik blijf trainer van
het elftal van mijn zoon.’
Een advies voor zijn opvolger heeft Baltus
echter wel. ‘Ik denk dat je je als voorzitter
voor je bestuursperiode een aantal doelen
moet stellen. Een van mijn doelen was het
realiseren van een vierde kunstgrasveld.
Dat is gelukt, al wordt dat pas in de
zomer van 2023 opgeleverd. Ook is
continuering van de ingeslagen weg heel
belangrijk. Vooral die van het organiseren
van activiteiten voor de jeugd, zodat elk
jeugdlid een rood-wit kloppend hart krijgt
en behoudt. We hebben niet voor niets
zo’n 1.200 jeugdleden.’
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LOON- EN
VERHUURBEDRIJF
AANNEMING VAN
GRONDWERKEN

PVCV RUIM VERTEGENWOORDIGD IN
GESCHIEDENIS VLEUTEN-DE MEERN

Wij maken van uw huis een THUYS

MECHANISATIEBEDRIJF

VLOEREN
RAAMDECORATIE
SLAAPKAMERS
‘t Hoog 7, 3451 RC Vleuten
T. 030-6772614 | F. 030-6772240

www.vanlintbv.nl

Gefeliciteerd!
Wat een prachtige
mijlpaal voor PVCV.

Wij zijn er dan ook erg trots op,
onderdeel te mogen zijn van deze
sportieve familie.

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

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

Het bestuur en de spelers van het tweede elftal, na het behalen van het kampioenschap en de promotie naar de 4e klasse van de KNVB in 1982.
De club vierde dat jaar tevens het 50-jarig bestaan.
Foto’s: J. Verheul / Het Utrechts Archief.

Gezicht op het in aanbouw zijnde complex van PVCV
op Fletiomare-Oost aan de Europaweg te Vleuten in
1973.

Door Hans van Echtelt
UTRECHT - Voor PVCV-icoon Kees van
Rijnsoever (zie ook pagina 7) is het niet
moeilijk om de twee mooiste duels te
memoreren uit de voetbalgeschiedenis van
zijn favoriete club.

Sander de Bruin

Het gaat natuurlijk om de wedstrijden
tegen FC Utrecht, met het debuut in FCshirt van Wim van Hanegem. En de het
reisje naar Spakenburg om de plaatselijke
trots IJsselmeervogels te bestrijden, de
traditierijke zaterdagclub die zojuist furore
had gemaakt in het KNVB-bekertoernooi
door in de halve finale AZ uit te schakelen.

www.debruinfinancieeladvies.nl
www.debruinfinancieeladvies.nl

Om met de ‘primeur’ met Van Hanegem
te beginnen: PVCV had het via Van
Rijnsoever voor elkaar gekregen om
FC Utrecht naar Sportpark FletiomareOost te krijgen waar De Kromme zou

06 10 37 77 35

Trotse sponsor van PVCV

De officiële opening van de tribune werd in 1979 verricht door
burgemeester mr. H. A. C. Middelweerd. Links PVCV-voorzitter Den Boer.
Een belangrijk bedrag werd bijeengebracht door de Supportersvereniging.

Het gloednieuwe kassagebouwtje van de
voetbalvereniging. Een toegangskaartje voor een
wedstrijd kostte in 1973 drie gulden.

OVER IJSSELMEERVOGELS EN VAN HANEGEM

N

N

voor slimme websites
& robuuste klantportalen

Sander de Bruin

06 10 37 77 35

www.debruinfinancieeladvies.nl
www.debruinfinancieeladvies.

Trotse partner PVCV

www.thuysinwonenenslapen.nl

PVCV (Patronaats Voetbal Club Vleuten)
is een amateurvoetbalclub uit de stad
Utrecht in het stadsdeel Vleuten-De Meern.
De club is opgericht op 3 augustus 1932
en draagt rood en wit als clubkleuren. De
vereniging telt anno 2022 liefst 1.600 leden
waarvan de ruime meerderheid de jeugd
betreft. Het vlaggenschip van de club
speelt al enige tijd in de tweede klasse
van de KNVB West I. PVCV speelt de
thuiswedstrijden op drie kunstgrasvelden
op sportpark Fletiomare-Oost. Het
deelt de faciliteiten met onder andere
Handbalvereniging Leidsche Rijn en
Korfbalvereninging Fiducia.
In het seizoen 2022/2023 zal de club uit
Vleuten-De Meern wederom in de tweede
klasse B spelen en neemt het op tegen
Benschop, BFC, Breukelen, Buitenboys,
CSW, DESTO, EDO, Geinoord, Loosdrecht,
Maarssen, Victoria en Waterwijk.
De club kent een rijke geschiedenis, die
echter niet goed bekend is. Hierbij, in
beeld, een kleine vlucht door de historie
van de club die al negentig jaar deel
uitmaakt van het gezamenlijke Utrechtse
voetbalverhaal.

debuteren in de Domstedelijke formatie.
Van Rijnsoever: ‘We hebben op die avond
in 1979 liefst 5500 toeschouwers mogen
verwelkomen, een absoluut record in onze
clubgeschiedenis. We verloren ook nog
eens eervol in een doelpuntrijke wedstrijd,
het werd 7-4 voor FC Utrecht. Maar het
ging er natuurlijk om dat iedereen De
Kromme in levende lijve op ons veld wilde
zien. Ter herinnering aan die legendarische
wedstrijd heb ik thuis nog een graszode
liggen die ik ergens heb opgeslagen.’

Spakenburg
En dan die partij tegen de Vogels. Op 13
maart 1975 had IJsselmeervogels in het
bekertoernooi op de Alkmaarder Hout de
stunt uitgehaald om het veruit favoriete
AZ uit te schakelen. De ploeg van trainer
Pierre Stevenaart had eerder al afgerekend
met Limburgia, Sportclub Amersfoort en
FC Groningen. Tegen AZ scoorden Jan

Vedder en Jaan de Graaf. En uitgerekend
deze spelers deden ook mee tegen PVCV
samen met Henk de Graaf en doelman Jos
de Feyter. ‘En tegen al die grote jongens
speelde PVCV die avond een berewedstrijd
en wat die clubs in het bekertoernooi niet
lukte, dat konden wij toen wel. We wonnen
met 4-2. De Spakenburgse tribune zal
vrijwel vol met supporters uit Vleuten en
daarna hebben we bij thuiskomst nog
een groot feest gevierd in een plaatselijke
kroeg. Een avond om nooit meer te
vergeten. En zeker niet voor een pure
clubman als ik, op zolder heb ik er nog
dozen vol krantenknipsels van.’
Willem van Hanegem, hier op beeld tijdens
een training van het Nederlands elftal in 1978,
betrad een jaartje later in 1979 de velden
van PVCV toen zijn nieuwe club FC Utrecht
uitkwam tegen de Patronaats.
Foto: Koen Suyk / Anefo.

PVCV 90 JAAR
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Openingstijden:
wo, do, vr, 11.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur

DREAM HOSTING
WWW.DREAM-HOSTING.NET
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Webhosting voor iedereen

Buiten openingstijden, bel voor een afspraak
of mail: info@vanoortwoningstoffering.nl

van Oort woningstoffering is een gerenomeerd bedrijf in de
woningstoffering.
Wij leveren tapijt, vinyl, pvc stroken, laminaat, gordijnen en
binnenzonwering van diverse leveranciers.

KEES ‘MISTER PEEF’ VAN RIJNSOEVER VOOR ALTIJD TROUW AAN PVCV

‘IK BEN ER NOOIT MEER WEGGEWEEST’
leeftijd toen hij bij zijn vader achterop
de fiets zat aan een hartstilstand. Tien
jaar geleden overleed zijn vrouw. Droeve
gebeurtenissen die er in hakten bij de
Vleutenaar. ‘In beide gevallen kwam ik na
een week weer op de club. Toen ik het
clubhuis binnenkwam, viel er een stilte. Ik
begreep het wel, want dat had ik zelf ook
in dat soort situaties. Maar toen het mezelf
betrof, vond het niet prettig. Ik heb toen
het woord genomen en gezegd dat de
mensen gewoon tegen me konden praten.
Door dergelijke gebeurtenissen besef je
echter wel hoe belangrijk zo’n club in je
leven is. Het geeft je een doel en je blijft
onder de mensen.’

Onze showroom is ook buiten reguliere openingstijden te
bezoeken op afspraak.
Van Oort Woningstoffering
Rijksstraatweg 96B
De Meern

Telefoon: 06 - 537 369 98
Email: info@vanoortwoningstoffering.nl
Web: www.vanoortwoningstoffering.nl

030-8895233
06-41981725

Financieel en Fiscaal

UTRECHTSE SPORTKRANT

LEZERS

Binding met de club, dat voelen ook de
deelnemers aan de bingoavonden. Er
worden er zo’n vier per jaar georganiseerd
in het clubhuis van PVCV. Van Rijnsoever:
‘Ik schat dat er zo’n honderd mensen
per keer komen. Daarvan zijn er, denk
ik, twintig lid van PVCV. De rest komt
uit de (verre) regio. In april van dit jaar
hebben we de bingo kunnen houden
die eigenlijk voor oktober 2020 op de
agenda stond. Al die tijd hebben we door
corona stilgelegen. Ik ben blij dat we weer
zijn begonnen. Bovendien is het goed
voor de clubkas, die bingoavonden zijn
kaskrakers.’

KET GRATIS
KRIJGEN EEN THEORIEPAK

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

www.rijschool-weverstede.nl

Geldschieters
Kees van Rijnsoever (links) zorgde in de afgelopen decennia voor veel inkomsten voor zijn club. Er werden lootjes verkocht,
bingoavonden gehouden en een Supportersvereniging (in 1976) opgericht.
Foto: Twitter/PVCV.
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Wie PVCV zegt, zegt Kees van
Rijnsoever (79). Zo simpel is het. Hij keert
na jaren afwezigheid komend seizoen zelfs
weer terug bij de 90-jarige – opgericht op
3 augustus 1932 -Vleutense voetbalclub.
Als speaker. Dan klinkt zijn stem (welhaast
vertrouwd) weer uit de luidsprekers
van sportpark Fletiomare Oost rond de
wedstrijd van het eerste voetbalelftal. Maar
het grootste compliment? ‘Als ze me Mister
Peef noemen.’
PVCV, in de volksmond Peef, heeft veel
te danken aan de inspanningen van Van
Rijnsoever. Vooral financieel werd de club
beter van de door de penningmeester van
de Supportersvereniging bedachte acties
en inzamelingen. De noeste arbeid die
inmiddels zo’n 52 jaar duurt, leverde Van
Rijnsoever een koninklijke onderscheiding
(2014) op, de overdekte tribune werd naar
hem vernoemd en PVCV kroonde hem tot
Lid van Verdienste.

Herinneringen

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

Een gesprek met Van Rijnsoever is vooral
eenrichtingverkeer. Bijna niet te stuiten
is zijn woordenstroom, ontelbaar zijn de
namen die langs komen, de anekdotes
over en zijn hoorbaar warme herinneringen
aan zíjn PVCV, die getuige de eigen clubsite
zelf weinig op lijkt te hebben met de eigen
geschiedenis. Desondanks, desgevraagd.
‘Nee, nooit is het bij me opgekomen om
naar een andere vereniging te gaan. Ja
natuurlijk, het is me wel eens gevraagd.

Maar ik ben lid geworden van deze club
toen ik met voetballen begon. Tel maar uit.’
Dat echter is niet zo eenvoudig. Zijn
precieze leeftijd dat hij begon met
voetballen namelijk, weet Van Rijnsoever
niet meer. ‘In mijn tijd mocht je pas
beginnen toen je 10 of 12 jaar oud was.
Laten we er op houden dat ik bijna zeventig
jaar lid ben. Ik weet ook niet meer wat me
bij PVCV (ofwel Patronaat Voetbal Club
Vleuten) bracht. Mijn broers voetbalden niet,
dus dat kan het niet geweest zijn. Ik weet
wel dat ik er nooit meer weggeweest ben.’
Van Rijnsoever was een spits. ‘Maar ik
speelde met jongens die veel beter waren
dan ik. Vanwege een knieblessure –
opgelopen bij haasje-over op de training
– heb ik maar één of twee seizoenen in
het eerste gespeeld. Daarin werd ik wel
topscorer met 43 doelpunten, waarvan
dertig met mijn hoofd. In achttien
wedstrijden’, klinkt het veelbetekenend
na een korte onderbreking. Blijkbaar om
het gewicht van deze prestatie goed tot
zijn gehoor te laten doorklinken. Maar kort
daarop, relativerend. ‘Lange tijd dacht ik
dat ik daarmee in onze regio op eenzame
hoogte stond. Tot ik hoorde dat Floor Baas,
de latere scheidsrechter, er nog meer had
gemaakt in één seizoen voor SCH ‘44,
maar daar zaten wel 20 penalty’s bij. Die
durfde ik dan weer niet te nemen.’

een financiële zegen voor PVCV. Het was,
wat later bleek, juist de opmaat van talloze
initiatieven en geldelijke ondersteuning.
‘Omdat ik zag dat PVCV niets deed op het
gebied van fondsenwerving en sponsoring
ben ik in dat gat gesprongen. Het geld ligt
op straat, zei ik altijd.’
En dat bleek een waarheid als een koe. Er
werden lootjes verkocht, bedrijfsvoetbal
georganiseerd, bingoavonden gehouden
en een Supportersvereniging (in 1976)
opgericht. ‘Elk jaar maakten we 10.000
gulden over aan de club, nu is dat 5.000
euro. De overdekte tribune kostte 100.000
gulden, de Supportersvereniging heeft daar
20.000 gulden aan bijgedragen. Door acties
daaromheen zamelden we nog meer geld
in. Op het laatst vochten de zakenlui en
bedrijven uit Vleuten om een reclamebord
op de tribune of om de tribune te mogen
bouwen.’
De komst van tribune en vooral de kosten
daarvan werd niet door iedereen in dank
afgenomen, weet Van Rijnsoever. Die
nasmaak is nog bitter. ‘We hadden hier
Ed van Stijn (ex-DOS, ex-FC Utrecht) als
trainer. Toen hij hoorde wat de tribune
had gekost, zei hij dat PVCV dát geld
beter in de selectie had kunnen stoppen.
Je begrijpt dat dat bij mij en een aantal
mensen niet in goede aarde viel.’

Inkomsten

Doel

Het abrupte en voortijdige einde van zijn
carrière als voetballer betekende niet dat hij
doelloos langs de lijn ging staan. En bleek

In al die jaren bleef Van Rijnsoever zelf
ook niet gespaard voor tegenslag. Eén
van zijn zoons overleed op 11-jarige

PVCV 90 JAAR

De bingoavonden zijn de tastbare
herinneringen aan het verleden. Althans
aan de inspanningen van Van Rijnsoever.
Hij is inmiddels gestopt met het
verkopen van lootjes (‘mensen hebben
geen contant geld meer op zak’) en
ook de Supportersvereniging, dan wel
het lidmaatschap ervan, wordt anders
georganiseerd. ‘In het verleden kon je
voor vijf euro lid worden, maar daarvoor in
de plaats komt de Club van 50, de leden
daarvan betalen 50 euro contributie. Ik
gok op 200 leden, dat moet haalbaar zijn.
Dat betekent dat er jaarlijks 10.000 euro
binnen komt. We hebben daarnaast nog
een aardig bedrag op de bank staan. Niet
alleen de vereniging is financieel gezond,
maar de Supportersvereniging is dat ook.’
Wellicht geen overbodige luxe voor de
toekomst. Van Rijnsoever: ‘In Bet City
heeft de club momenteel een geweldige
hoofdsponsor. Maar over ruim twee jaar
mogen de gokbedrijven niet meer als
shirtsponsor opereren en dat moet de club
financieel gezien maar op zien te vangen.
Wel kunnen we door deze geldschieter
komende winter met de eerste selectie,
die ‘horizontaal’ overstapt van de tweede
klasse zondag naar de tweede klasse
zaterdag, een 4-daags trainingskamp
beleggen in Spanje. Dat is voor het eerst
in de clubgeschiedenis. Ik ben daarvoor
ook uitgenodigd. En ja, dat vind ik heel
leuk. Ik ben zeker van de partij.
Jammer vindt Kees van Rijnsoever het
dat het 90-jarig bestaan niet uitgebreider
wordt gevierd. Dat komt met het 100-jarig
bestaan wel, hoor ik dan. Maar daar heb
ik niets aan. Misschien ben ik er over tien
jaar wel niet meer.’
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Joscha de Vries tevreden over uitkomst onderhandelingen nieuw college

SportUtrecht ziet ‘steviger plek’ voor sport
kan beginnen. Ik vrees dat dit,
als hier geen prioriteit aan wordt
gegeven wordt bij de te verstrekken
opdrachten, echt een ding gaat
worden in de komende tijd. Je
ziet het overal terug in de sport.
Vrijwilligers vinden was altijd al
een probleem en dat gaat nu echt
wringen. Maar dat geldt ook voor
professionele krachten. De druk op
de arbeidsmarkt is hoog.’

bijeenkomsten hebben we natuurlijk
benut voor onze inbreng bij de
onderhandelingen.’

Je hebt namens SportUtrecht aan
tafel gezeten?
‘We hebben input geleverd, maar
niet bij de onderhandelingen aan
tafel gezeten.’

Waar richt SportUtrecht zich
op de komende jaren, met dit
coalitieakkoord?
‘We willen meer kijken naar het
gebiedsbelang. Als het gaat om de
wachtlijsten bij sportverenigingen
bekijken we het probleem nu nog
vanuit de clubs. We willen het hele
gebied in ogenschouw nemen en
daarbij ook de rol van de clubs in het
gebied.’

In de verkiezingstijd koos
SportUtrecht voor een rol achter
de schermen. Een trendbreuk met
het verleden toen (voorloper) VSU
juist in het publieke debat aandacht
vroeg om de noden in de sport?
‘Voor mij is het uitgangspunt wat
het meest effectief is. Die keuze om
achter de schermen te blijven was
uiteindelijk niet eens een bewuste.
We hebben natuurlijk contact met
veel politieke partijen en hebben
bevestigd gezien dat de partijen
het grotendeels eens zijn over de
rol van sport in de samenleving.
We zagen een brede consensus.
Mijn inschatting was dat als ik
het politiek zou maken het risico
bestond dat het onderwerp politiek
gemaakt zou worden met voor- en
ook tegenstanders. Ik wilde inzetten
op alleen maar voorstanders op de
hoofdlijnen.’

Directeur van SportUtrecht, Joscha de Vries: ‘Het besef van achterstand op het gebied van accommodaties leeft nu
collegebreed’.
Foto: Ilse Swank.

UTRECHT - Met het nieuwe
coalitieakkoord heeft het
stadsbestuur van de stad Utrecht
de sport een steviger plek
gegeven in het beleid. Joscha de
Vries, directeur/bestuurder van
SportUtrecht, spreekt zelfs van ‘een
omslag’.

tot de afgelopen jaren. Het is nu
gelijkwaardig aan cultuur, waar het
in het verleden ondergeschoven
was. Er is extra geld voor sport. De
inzet van het akkoord is dat sport
belangrijk is. Dat alle Utrechters de
kans moeten krijgen om te sporten.
Dat hiervoor vitale verenigingen
nodig zijn én dat sport als middel
belangrijk is.’

Tevreden dus?
‘In de basis wel,’ aldus De Vries.
‘Sport heeft een evenwichtiger
plek gekregen in vergelijking

‘Beleidsmatig en in ambities staat
het dus goed. Neemt niet weg
dat het spannend wordt of die
ambities ook gerealiseerd gaan

Door Pim van Esschoten

worden. Bij de infrastructuur
moeten achterstanden ingelopen
worden en moet dus extra worden
geïnvesteerd. Dat moeten we in
de praktijk gaan zien. Bovendien
is ook het beschikbaar hebben
én maken van de benodigde
menskracht een voorwaarde.
Projectleiders, aannemers,
vergunningverleners, noem maar
op. Ook hier speelt de krapte op
de arbeidsmarkt een rol. Zo is lang
gewacht op een projectleider die
met de voorbereidingen voor de
bouw van de sporthal in Voordorp

Er was geen discussie, zorg dan ook
niet voor discussie?
‘Dat, ja.’
Speelde de achterban daarin een
rol? Was die geraadpleegd?
‘Ja en nee. Nee, we hebben de input
van SportUtrecht niet getoetst via –
bijvoorbeeld - een algemene mailing
naar sportaanbieders. Wel hebben
we er in ons eigen netwerk, via onze
medewerkers, naar gevraagd. En ja,
we hebben de sport zeker gekieteld
naar voren te komen met hun noden
en grieven. Zo hebben we (online)
twee politieke avonden belegd, één
met pitches van diverse clubs en
een debatavond voorafgaand aan
de verkiezingen. De input voor deze

En de uitkomst?
‘De hoofdthema’s van het
sportlandschap hebben de
aandacht in dit akkoord. En het
besef van achterstand op het
gebied van accommodaties leeft nu
collegebreed. Dat was niet zo.’

Zullen die wachtlijsten over vier jaar
zijn opgelost?
‘Dat hoop ik wel en dat is zeker onze
inzet. En dan ga ik er wel vanuit dat
mensen de sport van hun keuze
kunnen beoefenen. Dus niet: ‘daar is
nog plaats, ga die sport maar doen’.
Of dat je van Leidsche Rijn naar
Utrecht-oost moet omdat daar nog
wel plek is.’
In de editie van de Utrechtse
Sportkrant van maart 2022 werd
vermeld dat de SportUtrecht het
Manifest Utrechtse Sport van
de PvdA niet had ondertekend.
Abusievelijk bleef onvermeld dat
SportUtrecht daarom ook niet
was gevraagd. Daarmee ontstond
de suggestie dat SportUtrecht het
niet eens was met de inhoud van
het manifest.
Volgens Joscha de Vries staat
SportUtrecht voor de sport in
het algemeen en zou het raar zijn
als de organisatie één politieke
partij in de verkiezingstijd steunt.
Inhoudelijk was ze het overigens
grotendeels eens met het
manifest, al miste ze wat punten.
Zo blijft talentontwikkeling
onvermeld en richt het
manifest zich vooral op de
sportverenigingen en hun noden,
terwijl sport veel breder is dan de
clubs alleen.

Voorwaarts Utrecht vindt nieuwe hoofdtrainer in Walter Bout
Van onze redactie
UTRECHT - ’s Gravelander Walter
Bout (56) is de nieuwe hoofdtrainer
van vv Voorwaarts Utrecht. Bout is
de opvolger van Ron Daselaar en
Rinco Bos, die na acht seizoenen zijn
vertrokken. Bout heeft net als zijn
voorgangers een achtergrond in het
voetbal in het Gooi. Zelf was hij als
speler actief voor LVV en Eemnes,
waarna hij de afgelopen jaren de

jeugd en tweede elftallen van Laren
’99, Altius en Olympia onder zijn
hoede had. Bout had de ambitie om
als hoofdtrainer aan de slag te gaan,
waarvoor hij een andere functie
bij de jeugd van BVV heeft laten
schieten.
Voorzitter Frits van Leusden van vv
Voorwaarts Utrecht: ‘We hebben
meerdere kandidaten gesproken.
Hoewel hij nog geen ervaring als

hoofdtrainer heeft, kwam Walter
duidelijk als beste naar voren. Hij
maakt een heel enthousiaste indruk
om aan deze klus te beginnen.’
Walter Bout: ’Dat de vorige trainers
hier acht jaar hebben gezeten,
zegt wel veel. Dit lijkt mij geen club
waar de trainer er meteen wordt
uitgegooid als het even tegenzit.
De degradatie uit de derde klasse is
jammer, maar aan de andere kant
is het ook wel goed om in de vierde

klasse te beginnen aan mijn eerste
klus als hoofdtrainer.’
Na de degradatie uit de derde
klasse maakt Voorwaarts in
seizoen 2022/23 een nieuwe
start in de vierde klasse van het
zaterdagvoetbal. De vorige week
bekendgemaakte poule-indeling
belooft veel derby’s en een
interessante competitie. De intentie
is om mee te doen om de bovenste
plaatsen.
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Versterking onderweg vanuit Hasselt naar Houten
rechteropbouw Bram Versteegden en
keeper Richard Meinicke de ploeg uit
Midden- Nederland gaan versterken.

Handbal Houten op archiefbeeld.
Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant
Van onze redactie
HOUTEN - Met twee-vliegen-in-

één-klap heeft The Dome/Handbal
Houten goede zaken gedaan op de
transfermarkt: komend seizoen zullen

Beide spelers kwamen afgelopen
seizoen uit voor Initia Hasselt in de
BeNe League. Meinicke heeft eerder
drie seizoenen bij Houten gespeeld
en maakte deel uit van het team dat
in 2014 promotie naar de eredivisie
behaalde.
Daarna speelde hij in Duitsland bij
TuS Ferndorf (tweede Bundesliga),
HSG Freiberg (Oberliga) om
vervolgens naar België te verhuizen.
‘Hartstikke leuk om weer terug te
zijn’, aldus Meinicke ‘ik heb altijd fijn
bij Houten gespeeld. De gesprekken
waren erg prettig, de accommodatie
(de zaal in combinatie met het
krachthonk) is erg fijn en ik voelde
dat die passie en gedrevenheid van

Amersfoortse na twee nationale titels tweemaal vijfde op EK

toen nog steeds aanwezig zijn. Leuk
ook om weer met Job (Reumer, de
nieuwe assistent-trainer) te worden
herenigd, samen hebben we de C-, Ben A-jeugd doorlopen’.

kunnen we dit mooi combineren’.
Richard vult hem aan: ‘Daarnaast
wonen we allebei in Eindhoven, wat
ook wel zo praktisch voor het reizen
is’.

Vacature

De technische staf is erg blij met
beide versterkingen: ‘Met Richard
onder de lat heeft Houten in het
verleden de nodige successen
behaald. Zou mooi zijn als we dat
kunnen herhalen, we zijn in ieder
geval blij dat hij weer terug is! Houten
heeft een jonge, ambitieuze ploeg.
Richard en Bram hebben allebei al
de nodige ervaring en kunnen de
overige spelers begeleiden en helpen
in hun ontwikkeling. Zo komt er meer
balans, maar ook nóg meer ambitie in
het team, een team dat ook komend
seizoen zal meevechten om de
prijzen.’

Ook Versteegden speelde afgelopen
seizoen bij Hasselt en kwam daarvoor
voor LIONS en Sittardia uit. Meinicke
was al in gesprek met Houten en tipte
de Limburger over ‘die leuke club’ en
de vacature op de rechteropbouw die
ze daar hadden. ‘Na een gesprek met
de club en de trainer kreeg ik steeds
meer zin in dit nieuwe avontuur’,
licht Versteegden toe. ‘Richard en ik
zitten een beetje in dezelfde situatie:
een maatschappelijke carrière wordt
steeds belangrijker, maar we willen
toch op een hoog niveau blijven
handballen. Bij Handbal Houten

Marathonroeiprijs wordt ‘Willem Jan Merkies bokaal’
Van onze redactie
UTRECHT – Jarenlang kreeg de
Nederlandse roeivereniging die de
sterkste groei in aantal oorkondes
(zie kader) had weten te realiseren
de Hanny van der Aa bokaal
uitgereikt.
Deze bokaal kent de volgende
ontstaansgeschiedenis: op
initiatief van een aantal fanatieke
marathonroeiers, waaronder Van der
Aa, maakte de sport 25 jaar geleden
een professionaliseringsslag.
Sindsdien worden wedstrijden
landelijk georganiseerd onder
vlag van de KNRB, waar vóór die

tijd losse wedstijden en tochten
werden gehouden. Van der Aa werd
voor haar inzet bedankt middels
naamgeving aan de bokaal.
2022 is dus feitelijk een jubileumjaar
voor deze tak van de roeisport.
Dit gegeven greep één van de
initiatiefnemers uit 1997, Hanny
van der Aa zelf, aan om een
naamswijziging voor de bokaal
voor te stellen. Zij opperde de
naam van oud-Viking roeier en
marathonliefhebber van het
eerste uur, Willen Jan Merkies,
aan de bokaal te verbinden. Ook
hij was betrokken bij de start van
de landelijke organisatie en gaf

bovendien in 1996 leiding aan
de start van Hart van Holland,
de marathontocht die sindsdien
niet meer weg te denken is van de
Nederlandse roeikalender.
Merkies zorgde er bovendien voor
dat de Nederlandse roeibond KNRB
niet alleen erkenning gaf aan het
marathonroeien, maar deze tak ook
financieel ging ondersteunen. Vele
enthousiaste roeiers steunden hem
bij zijn opzet wat resulteerde in een
groter aantal evenementen, meer
variatie in roeiwater en roeigebieden.

Bokaal

De roeibond laat weten dat Arthur

van Wijk van de marathoncommissie
vervolgens contact heeft gezocht
met een kunstenaar die ook
regelmatig marathons roeit; Bert
Neelen. Aan hem is gevraagd met
een nieuw ontwerp voor de bokaal
te komen. Het resultaat is een
bokaal die je goed kunt vasthouden
en omhoog steken als je hem
gewonnen hebt, in tegenstelling tot
de oude bokaal die daar te groot
en zwaar voor was. De letters op de
bokaal staan voor de naamgever:
MERKIES.
Tijdens het Nationaal Roeicongres
op 11 juni jongstleden is de bokaal
door Hanny van der Aa feestelijk

Nienke Vinke.
Van onze redactie

onthuld en officieel omgezet naar
de Willem Jan Merkiesbokaal. In het
jaar dat de Utrechtse roeivereniging
nog een aantal lustrumactiviteiten
viert, in 2021 bestond de club 115
jaar, is er dus nóg iets te vieren.

OORKONDES
Een lid van een roeivereniging
krijgt een oorkonde zodra er
zes tochten en minimaal 300
kilometer geroeid zijn binnen
een jaar. De KNRB reikt de
oorkonde uit en neemt de roeier
op in het landelijk klassement.

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant juli 2022
Van links naar rechts:
1 Rafael, schakelde Botic van de Zandschulp uit bij Wimbledon - 4 softbalster Laura, ex-speelster van Quick, die
met haar team brons won tijdens de Canada Cup - 10 Scandinavische munt - 12 code die informatie toevoegt aan
een digitaal bestand - 13 zonder uitgesproken smaak - 15 Gerard uit Kockengen, won in totaal drie etappes in
de Vuelta - 16 Eemdijker Bart, won de puntenkoers bij het NK inlineskaten - 17 kortschrift - 18 ongemanierd - 20
eerste startpositie - 21 kunstleer - 23 noot - 24 algemeen overleg - 25 universitair docent - 26 Lorena uit Utrecht,
topfavoriete voor de Nederlandse titel op de weg - 29 Alejandro, 42-jarige Spaanse deelnemer aan de Vuelta - 31
duur - 32 reeds - 33 kreet - 34 Jorik, won de nationale triatlontitel op 25 juni j.l. (3/5) - 36 Laura (UZSC), keepster die
opnieuw geselecteerd werd voor het Nederlands waterpoloteam - 40 in opdracht - 41 Diede uit Oudewater, zij won
voor de vierde keer de Wimbledontitel bij het rolstoeltennis (2/5) - 46 Jan, hij won de Vuelta in 1967 - 49 voorzetsel
- 50 Europees kampioenschap - 52 eb of vloed - 53 Dylan, oud-Veenendaler, die dit jaar de wielerklassieker ParijsRoubaix won (3/6) - 57 Nienke, 18-jarige juniore uit Amersfoort, won twee nationale wielertitels op de weg - 60
Nederland (internet) - 61 verbrandingsrest - 62 gelofte - 63 voetbalclub van de man van “64” - 64 de bijnaam van
Kees van Rijnsoever, die komend seizoen terugkeert als speaker bij zijn club (6/4).

AMERSFOORT - Met twee nationale
titels op zak was Nienke Vinke vol
goede moed naar het Europees
kampioenschap in het Portugese
Anadia vertrokken.
De 18-jarige juniore uit Amersfoort
hoopte in de individuele tijdrit
dan wel de wegwedstrijd een

Foto: Bastien Gason.
medaille te kunnen veroveren. De
hitte speelde haar echter parten,
zeker in de race tegen de klok
toen het kwik een temperatuur
van boven de 38 graden Celcius
aangaf. Met twee vijfde plaatsen
in zware omstandigheden
mocht de jonge renster van
wielervereniging Eemland, die rijdt
bij het talententeam NXTG Racing,
niettemin tevreden zijn.

Van onze redactie
UTRECHT - Annemiek van Vleuten
heeft het eerste deel van haar missie
in 2022 met succes volbracht. De
Utrechtse van geboorte won voor de
derde maal in haar wielerloopbaan
de Giro Donne, de Ronde van Italië
voor vrouwen. De Tour de France
Femmes en de kortere Ceratizit
Challenge by La Vuelta zijn haar
volgende twee doelen.

García kon volgen. Van Vleuten bleek
de sterkste in de sprint-a-deux. De
Italiaanse Marta Cavalli kwam op
ruim veertig seconden binnen als
derde, de rest had een achterstand
van vele minuten. ‘De aanval is
de beste verdediging,’ lachte een
opmerkerlijk frisse Van Vleuten
die in het interview na de finish de
overleden voetbalvedette Johan
Cruijff aanhaalde.
Twee etappes later moest Van
Vleuten in de achtervolging nadat
ze achter een valpartij had gezeten.
Ze herstelde de schade en zag
Marianne Vos haar tweede ritzege
boeken. In de zevende etappe pakte
Van Vleuten een paar seconden
op haar twee nog overgebleven
concurrentes. De rit daarna boekte
ze haar tweede overwinning en
breidde ze haar voorsprong verder
uit. Dat ging niet zonder slag of
stoot. In de lange afdaling naar de
finish in Aldena kwam ze zelfs ten

WIELERBLOKJE

Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 20 augustus naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak kans
op het boek ‘Het maakbare uur’ van Jurgen van Teeffelen. Deze Driebergenaar is freelance sport- en
wetenschapsjournalist, maker van podcast ‘Slimmer Presteren’, wetenschapsredacteur bij 'Sportlab
Sedoc' en fysiologisch onderzoeker en docent. In het boek gaat Van Teeffelen in op de vraag in hoeverre
de wetenschap de moderne wielersport dicteert en of de aanval op het uurrecord, weer actueel door de
geslaagde poging van de Woerdense Ellen van Dijk, geregisseerd kan worden.
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In de tijdrit bleef Nienke Vinke op
het parcours van 22 kilometer acht
seconden van het zilver verwijderd.
De Europees kampioene, de
Duitse Jusyna Czapla, bleef met
een voorsprong van 55 seconden
buiten bereik, maar het gaatje met
de andere drie die sneller waren
was niet zo groot. De tweede
Nederlandse Mirre Knaven eindigde
in Anadia als veertiende.
In de wegwedstrijd waren de
omstandigheden er niet beter op
geworden. De warmte lag als een
loden deken over het glooiende
parcours. Vinke zat als enige
Nederlandse in een kopgroep van
tien met onder meer vier Italiaanse
en twee Franse meiden. Op de steile
klim reden er twee Italiaansen
plus een Franse renster weg en
het was gedaan. Vinke kon in haar
eentje weinig uitrichten, de overige
Italiaansen controleerden de koers
en maakten elke uitlooppoging
onschadelijk. De titel ging
uiteindelijk naar de Française
Eglantine Rayer.
‘Ik denk dat er echt niet meer in zat.
Ik ben al lang blij dat ik een stuk

beter met de warmte kon omgaan
dan tijdens de tijdrit.’

Triomf

Het NK was boven verwachting
verlopen voor de Amersfoortse, die
met twee rood-wit-blauwe truien
huiswaarts keerde. De tijdrit was
een belangrijk doel voor dit seizoen
en ze maakte het volledig waar. De
voorsprong op de nummer twee,
Mirre Knaven, bedroeg ruim een
halve minuut. ‘Het draaide goed,
alleen op het laatst viel het voor
mijn gevoel wat tegen. Maar ik
bleek tegenwind te hebben en ben
heel blij dat ik met ruim verschil
heb kunnen winnen.’
De nationale titel op de weg was
een bonus, al verscheen ze wel met
revanchegevoelens aan de start.
Vorig jaar was ze de sterkste maar
reed ze lek in de finale en moest
ze genoegen nemen met zilver.
Ditmaal voelde Vinke zich minder
sterk op het zware parcours met
aan het eind van elke ronde een
dubbele beklimming. Bij het ingaan
van de laatste ronde koos ze voor
het avontuur. Ze sloeg een gaatje in

de afdaling en besloot ondanks de
mindere benen die dag vol door te
trekken. Tot drie kilometer voor de
finish bleef het spannend en werd
er op haar gejaagd, daarna gaven
de achtervolgers zich gewonnen en
liep het verschil snel op naar een
minuut.
De Amersfoortse, in het voorjaar
getroffen door corona, was in
haar nopjes dat de alles of niets
poging succes had gehad. ‘De trui
voelt heel goed, het is de leukste
overwinning als je die niet ziet
aankomen.’
Bij de beloftevrouwen kon
Mischa Bredewold op het EK
geen prominente rol spelen in
de wegwedstrijd. De renster uit
Hoogland eindigde als zestiende.
Europees kampioene werd Shirin
van Anrooij die eerder al de titel
in het tijdrijden had gegrepen. De
Zeeuwse ontwikkelt zich als een
komeet en is in het veldrijden een
geduchte tegenstandster van Puck
Pieterse. Dat geldt ook voor Fem
van Empel, winnares van het brons
in de wegwedstrijd.

Annemiek van Vleuten oppermachtig in Giro Donne

Van Vleuten zette haar triomf
in Italië luister bij met twee
ritoverwinningen. In de proloog
van 4,7 kilometer in Cagliari bleef
de olympisch kampioen tijdrijden
steken op de zesde plaats op negen
seconden van de Amerikaanse
Kirsten Faulkner.
Van Vleuten greep de macht in de
vierde etappe, een zware bergrit
van 121 km rond Cesena. Ze ging op
avontuur en alleen de Spaanse Mavi

Van boven naar beneden:
1 goed doel - 2 onwijs mens - 3 een weinig scheel - 4 persoonlijk voornaamwoord - 5 zitplaats - 6 Franse rivier - 7
eskimowoning - 8 kantoorbediende - 9 buitenspel (Engels) - 11 radon - 14 slee - 16 hoger technisch onderwijs
- 17 type water - 19 edelsteen - 21 bemoediging, verlichting - 22 proefoptreden - 23 briefaanhef - 24 lucht (in
samenstellingen) - 26 werkeloosheidswet - 27 hafachtig zoutmeer - 28 plaats in Gelderland - 29 gemakkelijk - 30
laatstgenoemde - 32 ten bedrage van - 35 aarde (in samenstellingen) - 37 zoon (Engels) - 38 de dato - 39 opening
- 42 eerste vrouw - 43 zeehond - 44 Arabisch sultanaat - 45 voorzetsel - 47 vlijtig - 48 peilstift - 51 categorie - 53
hooggeplaatst persoon - 54 Bredase voetbalvereniging - 55 bergweide - 56 Europeaan - 58 olm - 59 sprookjesfiguur.

WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 17 juni j.l. was “WEERBAARDER DOOR SPORT”.
De prijswinnaar is dhr. E. van der Voort. Gefeliciteerd! U heeft het boek Mathieu van der Poel, het fenomeen
verklaard, van Mark de Bruijn gewonnen. Deze wordt bij u thuisbezorgd.

Hitte speelt Nienke Vinke parten

val, maar ze krabbelde meteen
overeind om snel haar weg te
vervolgen en solo aan te komen.
‘Een stomme fout,’ oordeelde ze.
‘Gelukkig zijn de benen goed.’
Met een voorsprong van 2,13
minuten op Cavalli begon van
Vleuten aan het slotweekend.
Zaterdag werd ze nog op de proef
gesteld in de bergrit over Passo
Daone. Faulkner was als enige
overgebleven uit een vroege vlucht
en won de etappe. Cavalli zette van
Vleuten onder druk in een afdaling
en pakte wat seconden terug. In
de slotrit kwam de kopvrouw van
Movistar niet meer in moeilijkheden.
In het eindklassement had
Annemiek van Vleuten 1,52 minuut
voorsprong op Marta Cavalli en 5,56
op Mavi Garcia.

Afscheid

Op haar website heeft de 39-jarige
Van Vleuten haar afscheid

aangekondigd. Ze wil nog doorgaan
tot en met volgend seizoen. Van
Vleuten begon relatief laat met
wielrennen. Ze deed eerst aan
andere sporten zoals voetbal, maar
na problemen met haar meniscus en
een afgescheurde kruisband kreeg
ze het advies te gaan zwemmen of
fietsen. Het werd het laatste. In 2007
kreeg ze haar eerste wielerlicentie
en prompt werd ze op de Utrechtse
Heuvelrug Nederlands kampioen bij
de studenten. Ondanks een waslijst
aan blessures en operaties door
bijvoorbeeld een vernauwing van de
liesslagader groeide Van Vleuten uit
tot een heuse vedette.
In 2019 werd ze wereldkampioen op
de weg na een nooit vertoonde solo
van meer dan 100 kilometer. Twee
jaar later hoopte ze zich tijdens
de Olympische Spelen in Tokio te
revancheren voor haar dramatische
val op de vorige spelen in Rio de
Janeiro, die haar vrijwel zeker de

Annemiek van Vleuten wint de Giro
Donne 2022.
Foto: Sprint Cycling Agency /
Movistar Team.
gouden medaille had gekost. In
Japan moest ze in de wegwedstrijd
genoegen nemen met zilver, in de
chronorace was ze echter niet te
stuiten en pakte met overmacht de
olympische titel.

Puck Pieterse

Ellen van Dijk

Lorena Wiebes

Na haar wereldtitel afgelopen winter in het veldrijden
bij de beloften is Puck Pieterse nu Europees kampioen
mountainbike geworden in dezelfde leeftijdscategorie.
Het 20-jarige multitalent uit Amersfoort was in Portugal
ongenaakbaar. Nummer twee, haar landgenote Fem van
Empel, kwam 52 seconden later over de finish terwijl de
achterstand van de nummer drie, de Italiaanse Giada Specia,
al meer dan anderhalve minuut bedroeg. Pieterse rijdt voor
de Belgische formatie Alpecin-Fenix.

Ellen van Dijk is voor de vijfde keer Nederlands kampioen
tijdrijden geworden. De 35-jarige diesel uit Woerden duldde
na bijna dertig kilometer geen concurrente in haar buurt.
Haar ploeggenote Shirin van Anrooij van Trek-Segafredo
veroverde op meer dan een minuut het zilver. Het brons was
voor Riejanne Markus van Jumbo-Visma. Mischa Bredewold
uit Hoogland eindigde als tiende. Op het NK ontbrak
olympisch kampioen Annemiek van Vleuten.

Lorena Wiebes heeft op het NK wegwielrennen genoegen
moeten nemen met brons. De renster uit Mijdrecht maakte
in de finale wel een sterke indruk, maar moest het helemaal
zelf opknappen toen Shirin van Anrooij en Riejanne Markus
waren ontsnapt. Wiebes had geen ploeggenote van DSM meer
en kreeg weinig steun van anderen. Markus werd Nederlands
kampioen, Van Anrooij pakte het zilver. Ellen van Dijk werd
zevende, Mischa Bredewold zestiende en Kirstie van Haaften
uit De Meern dertigste.

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

no cure no pay
gratis oriënterend gesprek

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247
3522HS Utrecht

030 6055 655
utrecht@amstelhousing.nl
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Bart Hoolwerf onnavolgbaar op de puntenkoers

‘Man, skeeleren is een supergave sport’
Van onze redactie
ACHTERVELD - Verbeten koppies
aan de start, die na het startschot
proberen zo krachtig mogelijk weg
te komen en hun ritme te vinden.
Links, rechts, links, rechts. Dan
meteen de eerste bocht in, naar
links. Richting het centrum van
Achterveld en daarna langs de
woonhuizen van het dorp op de
noordoostelijke grens van Utrecht.
Op 24 en 25 juni werd de plaats met
circa 2.000 inwoners bezet door
’s lands beste inlineskaters. De
sporters namen het tegen elkaar op
tijdens de Daikin NK Inlineskaten op
de weg.
In Achterveld ging de parcours over
iets meer dan een kilometer, met
vijf linkse en twee rechtse bochten
erin en over een strook van honderd
meter klinkers. Daar waar auto’s
normaliter 30 kilometer per uur
mogen rijden, zoefden de skaters
met circa 50 kilometer per uur door
het dorp. Tijdens de eerste dag
zouden de sprinters de zogenaamde
‘one lap’ rijden; een rondje van
380 meter door het centrum van
Achterveld. In de avond stond de
puntenkoers op het programma,
waarbij punten te verdienen zijn
door bij het passeren van de streep
bij de eerste twee rijders te zitten. De
inlineskater met de meeste punten
aan het eind van de wedstrijd, wint
de koers. Op zaterdag werd de
marathon -42 kilometer- verreden.
Vooraf waren bij de mannen Rémon
Kwant (op de korte afstand) en
Crispijn Ariëns, Eemdijk inwoner
Bart Hoolwerf en Gary Hekman (op
de marathon) als favorieten voor de
eindoverwinning bestempeld. Bij de
vrouwen respectievelijk Fleur Huls
of Lianne van Loon en Elisa Dul of
Marijke Groenwoud.
De NK inlineskaten weg- en
marathon werd gehouden onder
auspiciën van de Nederlandse
Schaatsbond KNSB, maar zoon van
lokale inlineskate-winkel uitbater
Arno Mijnten organiseerde de boel
(als stage voor zijn studie) met de
hulp van een leger van circa 160

FysioHolland staat
voor je klaar!

De schaats- en skeelerspecialist
Onze Inline Skates & Skeeler merken:

FysioHolland
Servicekantoor
Newtonbaan 6,
3439 NL Nieuwegein
088-3741600
fysioholland.nl

Bart Hoolwerf.

Waar de marathon in 2021 nog op een wielerparcours werd gehouden, namelijk de Utrechtse Nedereindse Berg, zoefden de inlineskaters nu door het dorp
Achterveld.
Foto’s: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
vrijwilligers. Ook in 2015 streek
het peloton neer in het dorp in de
Gelderse Vallei.
In 2021 gooide het weer nog roet
in het eten. De marathon kon
toen vanwege slecht weer niet
worden uitgereden tijdens het
NK in Rotterdam. Het peloton
sprintte af, maar er kwam geen
uitslag. Na spoedberaad viel het
besluit om het NK geheel over te
rijden. De wedstrijd werd voor de
mannen nogmaals georganiseerd
op de Nedereindse Berg in Utrecht.
Marthijn Mulder sprintte aan
het eind van de race weg, terwijl
titelhouder Gary Hekman en
Bart Hoolwerf uit Eemdijk hem
probeerden te passeren. Hekman
was de kopgroep te snel af en won
zijn zesde marathontitel. Hoolwerf
kwam vorig jaar als tweede over de
meet.

Race

Terug naar Achterveld. Op het
onderdeel one lap maakte Rémon
Kwant de verwachtingen waar.
De rijder uit Heerenveen, die

aan Skeelervereniging Staphorst
verbonden is, skeelerde de 380
meter het snelste. Glenn Nijenhuis
en Rick Schipper maakten het
podium compleet. Bij de vrouwen
kwam Fleur Huls als eerste over
de meet. Lianne van Loon (rijdster
van het KNSB Talent Team MiddenOost) en Marieke de Vries werden
respectievelijk tweede en derde.
De puntenkoers werd een kolfje
naar de hand van lokale held
Bart Hoolwerf. De Eemdijker leek
vleugels te hebben op het parcours
in Achterveld; hij soleerde naar
zijn derde nationale titel in deze
skeelerdiscipline. De Belgische Bart
Swings was -logischerwijs- niet
aanwezig bij het NK en Hoolwerf
maakte goed gebruik van de
afwezigheid van zijn rivaal. Na
afloop liet hij weten: ‘Zodra Swings
meedoet, pas je automatisch je
wedstrijd aan aan hem. Dat vind
ik niet de fijnste races om te rijden
omdat je voortdurend met iemand
anders bezig bent. Daarbij komt:
een moment niet opletten, je bent
Bart uit het oog verloren en hij is
weg. Geen Swings erbij betekent
meer kans. Mij biedt het dan de
gelegenheid voor eigen kans te gaan,
lekker aan te vallen, wat me erg
bevalt. Maar Bart is wereldklasse. Ik
denk wel dat ik door steeds tegen
hem te rijden, met zijn aanzet en
versnellingen beter ben geworden.
Trouwens goed dat hij een Belg is en
geen Nederlander, anders zouden het
saaie uitslagen worden op een NK.’
Nummer twee op de puntenkoers
werd Kay Schipper, gevolgd door
Marc Middelkoop uit Culemborg.
Evert Hoolwerf werd in deze race
14e en good-old Gary hekman 12e.
Amersfoorter Seth Verbeek wist
een 19e plek te behalen. Bij de
vrouwen bestond het podium uit
Marijke Groenewoud, Fleur Veen en
Bente Kerkhoff. Demi Benschop (uit
Montfoort) werd 13e en Demi Huiden

(uit Amersfoort) 31ste.
In het Amsterdamse Vondelpark
werd een dag later de NK 100
meter verreden. Bij de mannen
ging de overwinning naar Stefan
Westenbroek en bij de vrouwen was
Marit van Beijnum de sterkste.

Staphorst ongrijpbaar. Hij deelde
het podium met zijn Reggeborgh
ploeggenoten Bart Hoolwerf en Gary
Hekman, die er niet in slaagde om
zijn zevende landskampioenschap
binnen te slepen en op gelijke
hoogte te komen met Arjan Smit.

Marathon

Kiezen

De marathon had ook dit jaar, net als
in Rotterdam in 2021, veel last van
het weer. Er vloeide nogal wat bloed
op het doorweekte parcours van de
marathon – door de fikse regenbuien
waren veel valpartijen te noteren,
met nogal wat verwondingen tot
gevolg. De gelouterde Fries Jorrit
Bergsma zag dat al aankomen en
had voor de wedstrijd, net als in
Rotterdam, al besloten zijn skeelers
niet onder te binden. Via de bond
liet de 36-jarige schaatser weten:
‘Met dit weer ben ik echt kansloos
tegen mannen als Hekman.
Bovendien is de kans op valpartijen
veel te groot en dat risico wil ik niet
nemen. Ik word betaald om van
de winter goed te schaatsen. Het
zou leuk zijn geweest hier mee te
doen, maar ik pas ervoor. Onderweg
naar Achterveld heb ik in de auto
Buienradar voortdurend in de
gaten gehouden. Elk uur werden de
vooruitzichten gewijzigd. Ik hoopte
dat de buien zouden overwaaien en
het parcours droog zou komen te
liggen. Maar ik ben hier tegen beter
weten in gearriveerd. Ik had kunnen
starten, maar wat als ik in de hekken
lig en geblesseerd zou raken? Dat
zou ik mezelf niet kunnen vergeven.’
Marijke Groenewoud en Ronald
Haasjes werden de Nederlandse
kampioenen op de 42 kilometer.
Bij de Daikin NK bleven zij hun
opponenten ruimschoots voor.
Marijke Groenewoud, winnares van
olympisch schaatsbrons, won voor
een felle Lianne van Loon (tweede)
en Beau Wagemaker (derde). Bij
de mannen was Ronald Haasjes uit

Na afloop van het NK liet Hoolwerf
op schaatsen.nl weten dat hij graag
naar het EK in Italië zou gaan, dat
van 4 tot 10 september gehouden
zal worden. ‘Zonde dat het toernooi
zo laat in de zomer valt. Als het
eind juli begin augustus zou zijn,
had ik het nog kunnen inpassen in
mijn schema richting de winter. Nu
zou ik ook nog kunnen meedoen,
maar dan zou het onmogelijk zijn
te pieken in L’Aquila. Dat moeten
we met de ploeg doen op de
schaatsbaan, in de marathons en op
de mass starts. Maar man, skeeleren
is een supergave sport. Ik ben ermee
opgegroeid. Het leuke is dat dit een
zomersport is en schaatsen in de
winter gebeurt. Dat betekent dat ik
niet hoef te kiezen.’
Niet iedereen is die mening
toegedaan; sommigen zien de
skeeler- en schaatswereld liever
geheel gescheiden. Hoolwerf: ‘Maar
een echte langebaantrainer heeft
nog nooit een zomer meegedraaid
met een skeelerteam, dus ik denk
dat er te weinig kennis is bij die
mensen om daadwerkelijk te
kunnen zeggen dat het slecht is
voor je schaatsen. Ik heb vorig jaar
een heel jaar puur op het schaatsen
gemikt en misschien was ik wel wat
beter, maar ik blijf erbij: het kan
samen. Mannen uit de marathon
of de langebaan, die heeft de
skeelersport echt nodig. Ik vind het
onzin te stellen dat als je schaatser
wilt worden, moet stoppen met
skeeleren. Doe wat je wilt, als je
er maar profijt van hebt voor de
wintermaanden.’
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Rian Baas en Laura Maaijen winnen Boer Bert Bokaal

Spannende strijd in Zegveld
van Laura Maaijen verder was dan
die van Joriene, mocht zij de Boer
Bert Bokaal uiteindelijk mee naar
huis nemen. Suzanne Mulder (Vlist)
completeerde het podium met een
afstand van 14,10 meter.

Laura Maaijen uit Haastrecht wint de polsstokverspringen bokaal bij de vrouwen.
Van onze redactie
ZEGVELD – Ondanks de vele
factoren die van invloed kunnen
zijn op het resultaat van een sprong
bij polsstokverspringen, zijn de
verschillen in het klassement vaak
niet erg groot. Aanloop, sprong,

materiaal, schans, temperatuur en
wind zijn allemaal van invloed op
het resultaat, maar toch weten de
springers redelijk dicht bij elkaar
te eindigen. Dat was begin juli in
Zegveld niet anders in de strijd om
de zogenaamde Boer Bert Bokaal.
Het ging uiteindelijk om enkele

Foto: Polsstokbond Holland.
centimeters. Zo sprong Laura
Maaijen (Haastrecht) in haar eerste
sprong al 14,71 meter. Tot aan de
finale was er verder geen vrouw
die aan deze afstand kon tippen.
Totdat Joriene Baas (Oudewater) in
haar laatste sprong ook 14,71 meter
sprong. Omdat de tweede afstand

De junioren wisten, net als de
vrouwen, de spanning er in te
houden. Mark van der Horst
(Schoonhoven) begon de wedstrijd
goed met een afstand van 18,23
meter. Hidde van Dam (Montfoort)
zette echter in zijn derde sprong
een dikke afstand neer van maar
liefst 19,48 meter. Zelfs voor Reinier
Overbeek, de leider in het ABZ De
Samenwerking Klassement, bleek
deze afstand niet overbrugbaar. Hij
greep met een afstand van 19,44
meter net naast de eerste plek; een
verschil van slechts 4 centimeter.
Bij de senioren mannen wist de
winnaar, Rian Baas uit Gouda, zijn
favorietenrol waar te maken door
een sprong van 20,37 meter te laten
noteren. De latere nummer twee,
thuisspringer en publiekslieveling
Wijnan van Ingen, zette met 19,72
meter een nieuw PR neer. Jaco de
Groot (Kamerik) maakte met zijn
sprong van 19,52 meter het podium
compleet.

Veenendaal Triathlon: van visie naar victorie

‘We hebben het allemaal goed voor elkaar’
Jongeren

Bij de jongens was er voornamelijk
één man lekker op dreef: Harmen
Bogaard (Polsbroek). Maar liefst twee
keer wist hij zijn persoonlijke record
te verbreken. Uiteindelijk pakte hij
met 17,39 meter met overmacht
de eerste plek. Achter hem wisten
Karsten Klarenbeek (Haastrecht)
en Wessel Schenk (Schoonhoven)
respectievelijk de tweede en derde
plek te bemachtigen.
De meisjes maakten er dit keer een
spannende strijd van. Lieke Stolwijk
(Bodegraven) opende haar wedstrijd
met een afstand van 13,41 meter.
Thalina van der Wind (Snelrewaard)
had daar gelijk een antwoord op
met een sprong van 13,43 meter.
Stolwijk sprong daarentegen in haar
tweede sprong 13,44 meter, slechts
één centimeter verder. In haar
eerste finalesprong zat Gemma van
Oosterom (Woerdense Verlaat) goed
in de stok en sprong ze een prachtige
afstand van 13,45. Weer één
centimeter verder dan de nummer
van twee, Lieke Stolwijk. Echter
maakte Lieke in haar allerlaatste
sprong aan alle onzekerheid een
eind. Met een fantastische sprong
van 15,05 meter pakte ze met
overtuiging de eerste plek.
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het algemeen uit vijf verschillende
wedstrijden. VZC lijkt op koers
te liggen. Böhm: ‘De ambitie
krijgt gestalte. We staan na twee
competitierondes met het eerste
team bovenaan, en ook het
tweede en derde mannenteam
draaien bovenin mee en zijn
promotiekandidaten. De droom van
teams op eredivisieniveau, eerste
divisie en tweede divisie lijkt dit jaar
wel eens uit te kunnen komen. En
het mooie van dit alles, niet alleen
de mannen van VZC draaien in de
top van hun competitie mee, ook
bij de VZC-vrouwen lijkt dit model
ingevuld te gaan worden. Het eerste
vrouwenteam staan bovenaan in
de eerste divisie, het tweede team
in de Derde Divisie staat op een
promotieplaats.’

Topmateriaal
Jorik van Egdom (midden) behaalde de nationale titel op 25 juni. Goené (links) wist de tweede plek te veroveren, gevolgd door
teamgenoot Marco van der Stel (rechts) die zijn rentree in de eredivisie maakte.
Foto: Peter Horsten Sports Photography.
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - VZC Triathlon lijkt
dominant in de triatloncompetities
van 2022. De ambitie van het eerste
mannenteam is duidelijk: kampioen
van Nederland worden. Achter deze
ambitie zit een duidelijke sportvisie.
Teammanager en triatleet Vincent
Böhm doet voor de Utrechtse
Sportkrant een boekje open over de
VZC-visie: ‘Hoe kunnen we de jeugd
behouden voor onze vereniging?
Die vraag stelden Ronald Prins en ik
aan onszelf, toen we zagen dat veel
talentvolle jeugdleden naar andere
verenigingen gingen.’
De mannen constateren
dat talentvolle triatleten bij
de Triatlonbond alleen in
teamcompetities mogen uitkomen
als het team uitkomt in de eredivisie
of de eerste divisie. ‘Om je talenten
voor de vereniging te kunnen
behouden, moet je hen dus wat
kunnen bieden. Onze gedachte was
dat we ons eerste team weer in de
eredivisie moesten zien te krijgen
en daarachter een goede structuur
moesten creëren voor het tweede en
derde team,’ vertelt Böhm.

Strategie

‘In 2018 zijn we gepromoveerd naar
de eredivisie, waarin we in 2019
uitkwamen. In dat jaar werden
we vijfde, mede dankzij de komst
van de jonge atleet Gjalt Panjer uit
Apeldoorn en clubgenoot Lucas
Goené, die er voor koos om toch bij
VZC te blijven. Het team bestond
uit een mix van jong en oud en had
potentie. Een jaar later legde corona
ook de hele teamcompetitie plat.
In 2021 werden we vierde, en rond
dezelfde tijd kwamen we in gesprek
met onze oud-clubgenoot en
olympiër Jorik van Egdom. Jorik had
er wel oren naar om weer voor VZC
uit te komen. Maar topsporter als hij
is, hij wilde wel met dat team voor

de prijzen strijden. We hebben met
elkaar gekeken hoe we dat konden
invullen. De randvoorwaarden
rondom het team werden geregeld
en we hebben enkele goede atleten
uitgenodigd om voor VZC uit te
komen. Zo is Marco van der Stel na
de Olympische Spelen gestopt met
professioneel triatlon bedrijven,
maar in ons team is hij van grote
waarde. Milan Brons is erbij
gekomen, Victor Goené is weer terug
naar VZC gekomen en ook Lars van
der Knaap en Tristan Olij komen nu
voor VZC uit.’

Selectie

Dat het aantal kandidaten voor
de Mannen 1-selectie groot was,
leverde geen problemen op. ‘Een
aantal leden uit het eerste team
had er geen moeite mee om een
stap terug te doen naar het tweede
mannenteam. Want ook daar lag een
mooie uitdaging. Het idee was om
competitief te zijn in de eredivisie en

het tweede team in de eerste divisie.
En nog mooier zou het zijn als het
derde mannenteam in de tweede
divisie zou uitkomen. Als we dat
voor elkaar krijgen, hebben we jonge
talenten als Cas van Holland en
Julian Ariessen ook wat te bieden,’
aldus Böhm. ‘We hebben nu voor
het eerste mannenteam een selectie
van acht min of meer professionele
triatleten, die weliswaar een
eigen programma afwerken, maar
tijdens de teamcompetitiedagen
uitkomen voor VZC, tenzij ze andere
verplichtingen hebben, zoals een
NK of een internationale wedstrijd
die buiten de teamcompetitie valt.
We mogen vijf atleten per wedstrijd
opstellen, dus met een selectie van
acht atleten, lukt dat wel. En anders
kan er een beroep worden gedaan
uit atleten uit het tweede of derde
team.’

Vrouwen

De teamcompetities bestaan in

In materieel opzicht hebben de
mannen van VZC Triatlon 1 weinig te
klagen. Vincent Böhm legt uit: ‘Onze
clubgenoot Jan Schinkel heeft voor
goede randvoorwaarden gezorgd.
Zo hebben we een professionele
teampresentatie gehad bij één
van onze sponsors, Bikebear in
Veenendaal. Bikebear heeft acht
fantastische fietsen beschikbaar
gesteld. Ik durf wel te zeggen dat
wij als team in Nederland aan
de top zitten. We hebben het
allemaal goed voor elkaar in een
sport die in Nederland nog niet
heel aansprekend is. Zo wordt er
in Nederland, voor zover ik weet,
geen startgeld betaald, terwijl
dat in de Duitse Bundesliga wel
gebeurt. Bij ons moet het dus
met kunst en vliegwerk worden
geregeld, sponsoring, thuiswonende
studenten en steun van Team
Veenendaal.’
De atleten moeten uiteindelijk
de sportieve factor invullen. ‘Per
competitiewedstrijd mogen we
vijf man opstellen. We bekijken
per wedstrijd wat het programma
is, wie er beschikbaar zijn en
welke wedstrijden het best bij de

atleet past. We hebben atleten
die zich richten op de lange
afstand en atleten die zich richten
op het kortere werk maar dan
op internationaal niveau. De
teamcaptains bepalen in overleg
met de atleten hoe de ploeg er per
wedstrijd uitziet. Rob Kwaaitaal gaat
meestal mee als teamcaptain naar
de wedstrijd. Ik kan dat niet, omdat
ik soms ook zelf een wedstrijd met
het tweede team heb, op een andere
locatie. Rob doet dat uitstekend,
straalt rust en vertrouwen uit. Dat is
belangrijkrijk voor de atleten,’ weet
Böhm uit ervaring. Hij schetst het
topteam ook als een vriendenteam.
‘In de winter wordt er vaker
samen getraind, maar ook in het
voorseizoen werken ze samen. In het
zomerseizoen, wat toch voor ons het
wedstrijdseizoen is, werkt iedereen
een eigen programma af, maar bij de
clubtrainingen ziet een deel van de
ploeg elkaar ook weer. En daar laten
bijvoorbeeld Victor en Lucas Goené
zich maar wat graag inspireren
door Jorik van Egdom. De meeste
triatleten bij VZC bezoeken trouw
de clubtrainingen. In de zomer
hebben we op dinsdagavond vaak
een clubwedstrijd. Dat is leuk, nuttig
en goed voor de sfeer. Triatlon lijkt
een individuele sport te zijn, maar
het leukst is het groepswerk, waar
je samen een wedstrijd doet. Bij de
club heerst een groot familiegevoel.’

Teamcompetitie

De teamcompetitie staat niet
gepland voor de 39e Prins Petfoods
Triathlon Veenendaal. Böhm: ‘Vanuit
sportief oogpunt is het jammer
dat de teamcompetitie niet op
het programma staat, maar die
wedstrijd staat als een huis en is
voor ons de thuiswedstrijd. Daar
willen we allemaal bij zijn. Maar
een dag later is er dit jaar weer
een teamcompetitiewedsstrijd. We
moeten nu dus wel even puzzelen
wie waar aan de start komt. Twee
grote wedstrijden twee dagen achter
elkaar is niet handig.’

VZC mannen 1
eredivisie

VZC mannen 2
2e divisie

VZC mannen 3
3e divisie

VZC vrouwen 1
1e divisie

VZC vrouwen 2
3e divisie

Almere (1)

Enschede (1)

Enschede (2)

Almere (2)

Enschede (2)

Rotterdam (1)

Groningen (1)

Groningen (3)

Rotterdam (1)

Groningen (6)

Leiderdorp 21 augustus

Zeewolde (1)

Utrecht (2)

Stein (2)

Utrecht (3)

Klazienaveen 28 augustus

Klazienaveen 28 augustus

Klazienaveen 28 augustus

Nijmegen 25 september

Klazienaveen 28 augustus

Nijmegen 25 september

Apeldoorn 3 september

Enschede 18 september

Weert [afgelast]

Enschede 18 september

NEDERLANDSE TRIATLON TEAMCOMPETITIES
UTRECHT – De Nederlandse
team triatloncompetities zijn
verdeeld over vijf niveaus: het
hoogste niveau is de eredivisie,
daaronder volgen de eerste tot
en met de vierde divisie. Alle
triatlon competitiewedstrijden
worden tussen april en september
gehouden.

De eredivisie vertegenwoordigt
de snelste atleten van Nederland
en bestaat uit vijf wedstrijden en
twee NK’s. In deze klasse gaan
individuele strijd en teamprestatie
hand in hand. In de eerste
divisie worden vijf wedstrijden
georganiseerd voor ambitieuze
en gedreven teams, die strijden

om promotie naar het hoogste
niveau. De tweede tot en met de
vierde divisie kennen twee regio’s,
met competities in Noord en in
Zuid. Het bestaat uit enthousiaste
verenigingsteams die de strijd met
elkaar aan gaan, om promotie naar
een hogere divisie af te dwingen.
VZC behaalde goede resultaten

tijdens het NK rond de WillemAlexander Roeibaan in Rotterdam/
Zevenhuizen. In de eredivisie waren
het – net als in de eerste wedstrijd
dit seizoen – VZC Veenendaal en
TV Dordrecht op plek één en twee.
Regerend landskampioen Trimates
Utrecht was terug op het podium
met de derde plek.
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BRONS VOOR SOFTBALSTERS KONINKRIJKSTEAM BIJ CANADA CUP

Foto: Louie Jay Sienders/KNBSB .
SURREY – De softbalsters van Team Kingdom of the Netherlands
hebben tijdens de Canada Cup de bronzen medaille in de wacht
gesleept. Nagenoeg de hele wereldtop deed aan dit prestigieuze
toernooi mee. Voormalig Quick speelster Laura Wissink (nu Tex
Town Tigers) en de Bilthovense Eva Voortman (uitkomend voor
Neptunus) maakten onderdeel uit van de Nederlandse selectie
van bondcoach Ferenc Jongejan.
Nederland, dat op een tiende plaats op de wereldranglijst
verblijft, versloeg Mexico, Taipei, Tsjechië en de Filipijnen.
Nadat Taipei met 7-5 verslagen was, was het Team Kingdom

of the Netherlands al zeker van een podiumplek. In de laatste
wedstrijd werd Oranje door de onbetwiste nummer één van de
wereld, USA, met dikke cijfers verslagen: het werd 7-0 voor de
uiteindelijke winnaar van het toernooi. Gastland Canada zou de
finale van de Amerikanen verliezen en werd tweede. Nederland
behaalde een nette bronzen medaille.
Na de Canada Cup volgt van 24 tot en met 30 juli het Europees
kampioenschap in Sant Boi te Spanje. In 2017 werd Nederland
nog gekroond tot Europees kampioen, een titel die ze graag
weer zullen heroveren.

NATIONALE TITEL SCHIPPERS,
RUGKLACHTEN SPELEN WEER OP
APELDOORN – Op de Apeldoornse atletiekbaan is Dafne
Schippers eind juni voor de zevende maal Nederlands kampioen
op de 100 meter geworden. Ze zette een tijd neer van 11,29
waarmee ze net iets sneller was dan Zoë Sedney. ‘Stapje voor
stapje word ik beter’, zegt ze na het behalen van de Nederlandse
titel tegen NOS. ‘Ik zie nog veel verbetermogelijkheden in mijn
race. Ik kom er wel.’ Schippers neemt aan weinig toernooien
deel, en richt ze zich vooral op haar revalidatie. De 30-jarige
Utrechtse kampt met ernstige rugklachten.
Ze is houdster van het Nederlands record en tweevoudig
wereldkampioene op de 200 meter. Op de olympische 200
meter in Tokio werd ze nog uitgeschakeld in de halve finales.
De Utrechtse won recentelijk in Vught, op de FBK Games in
Hengelo werd ze vijfde en ze liep haar beste seizoentijd (11,13)
begin juli in Zwitserland. Tijdens een toernooi in Kortrijk op 9 juli
moest ze echter afzien van deelname aan de 100 meter vanwege
rugklachten.
Schippers kwalificeerde zich al eerder voor het EK dat in
augustus in München gehouden zal worden, ze zal niet
deelnemen aan de WK in Amerika.

FC UTRECHT HUURT MODIBO SAGNAN VAN REAL SOCIEDAD
UTRECHT – Een Franse versterking voor FC Utrecht: de club uit de Domstad huurt Modibo Sagnan. De 23-jarige verdediger
komt over van Real Sociedad en speelt dit seizoen voor de Utrechtse FC, die ook een optie tot koop heeft bedongen op de exjeugdinternational. Wordt die gelicht, dan ligt Sagnan tot medio 2026 vast in de Domstad.
Sagnan zette bij CS Villetaneuse zijn eerste stappen op het voetbalveld en werd vervolgens opgepikt door RC Lens, waar hij zijn
jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het seniorenvoetbal; eerst met de B-ploeg, om vervolgens al snel naar de A-kern door te
schuiven. De verdediger werd in 2019 door Real Sociedad aangekocht en kwam sindsdien niet alleen in actie voor de Basken zelf,
maar maakte ook speelminuten op huurbasis bij RC Lens, het Spaanse CD Mirandés en het Portugese CD Tondela. In het shirt van
degradant CD Tondela speelde Sagnan afgelopen seizoen 27 partijen in de hoogste divisie.

WK GOUD VOOR SHARON VAN
ROUWENDAAL

BAARN - De Baarnse openwaterzwemster Sharon van
Rouwendaal heeft de wereldtitel op de 10 kilometer binnen
gesleept. Bij de wereldkampioenschappen in Hongarije lag
Van Rouwendaal in derde positie maar zette een eindsprint in
waarmee ze Ana Marcela Cunha en Leonie Beck voorbij zwom.
Na een olympische titel en de beste van Europa te zijn geweest,
is nu ook de wereldtitel binnen. Ze liet weten: ‘Ik kan het nog
steeds niet geloven. In de finishstraat dacht ik: oh, ze gaan nog
harder. Maar toen zag ik de laatste paar meters opeens dat ik
op kop lag.’
Een dag later zwom de 28-jarige Van Rouwendaal de 25
kilometer in open water en wist ook daar een medaille te
behalen: na een spannende race van circa vijf en een half
uur was ze goed voor een bronzen plak. Van Rouwendaal:
‘Lichamelijk had ik het heel zwaar. Dat begon al na twee en
een halve kilometer. Ik kreeg last van m'n heup en daarna
van m'n ellebogen. Na tien kilometer dacht ik: ik weet niet of
ik deze wedstrijd wel uit kan zwemmen. Ik heb geprobeerd
rustig te blijven. Alles deed pijn, maar ik heb geprobeerd er een
mooie finish van te maken. Bij het aantikken werd ik derde.
Weer een medaille.’ Op de vijf kilometer die eerder in de week
gezwommen werd behaalde ze nog een teleurstellende tiende
plaats.
De WK openwaterzwemmen 2022 werden van 26 tot en met 30
juni gehouden in het Lupameer bij Boedapest, Hongarije. Het
toernooi is onderdeel van de WK zwemsporten 2022.

TWEEDE KAMER VRAAGT
AANDACHT VOOR STIJGENDE
ENERGIELASTEN IN DE SPORT

DEN HAAG – Op 7 juli vond het vervolg plaats op het
commissiedebat Sportbeleid dat op 29 juni in de Tweede
Kamer plaatsvond. Tijdens het tweeminutendebat zijn er
vanuit de Kamer een serie moties ingediend, waar diezelfde
avond nog over is gestemd. Alle moties over het sportbeleid
die in stemming zijn gebracht zijn door de Kamer aangenomen.
Zo is de regering verzocht de Kamer zo snel mogelijk
te informeren op welke wijze sportverenigingen en
sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de
problemen komen, kunnen worden ondersteund. NOC*NAF:
‘Dat is een belangrijk signaal nu steeds duidelijker wordt
welke grote negatieve invloed de stijgende energielasten
hebben op de betaalbaarheid van de sport en de exploitatie
van bijvoorbeeld ijsbanen en zwembaden. Een donkere wolk
boven de sportinfrastructuur in Nederland waar wij aandacht
voor blijven vragen bij de politiek.’
In aanloop naar het debat heeft NOC*NSF gepleit voor een
brede beweegimpuls om Nederland na de coronacrisis
weer in beweging te krijgen, met specifieke rollen voor
sportbonden, sportclubs en andere sportaanbieders. ‘Wij
zijn dan ook erg blij dat de motie is aangenomen waarin het
kabinet wordt verzocht om met ten minste vijf miljoen euro
de sportbonden te versterken, zodat zij voldoende in staat zijn
om de sportverenigingen te ondersteunen om klaar te staan
om Nederlanders weer aan het sporten te krijgen. Een opgave
waarvoor natuurlijk ook investering in lokale samenwerking
tussen sport en gemeenten van groot belang is.’

AGENDA

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

JEUGDRONDE VAN ACHTERVELD
ACHTERVELD –
Vanaf maandag 8
augustus zal de Tour
de Junior wederom
plaatsvinden. Na
twee jaar geen
doorgang gevonden
te hebben vinden het
bestuur, sponsors en
vrijwilligers dat het
nu tijd is om weer een
dergelijk evenement
te organiseren met
de hoop dat er nog meer inschrijvingen bijkomen. De Tour de
Junior gaat dus definitief door van 8 augustus t/m 13 augustus
2022.
De organisatie stelt: ‘Zoals jullie van ons gewend zijn gaan we
er weer voor de volle 100% tegenaan om de 63ste editie van de
Tour de Junior tot een mooie sportweek te maken en natuurlijk
ook met een vakantie gevoel erbij. Spoor ook je mede renners
aan om naar de Tour de Junior te komen. Tot ziens op maandag
8 augustus aanstaande in het rennerskwartier in De Moespot in
Achterveld.’
tourdejunior.nl

VAMOS SPINNING

VUELTA À ESPAÑA IN UTRECHT

UTRECHT – In het weekend van 19 augustus tot en met 21
augustus vertrekt de drieweekse Spaanse wielerronde vanuit
Utrecht, waarmee de Domstad een unieke trilogie voltooit. Alle
drie de grote ronden heeft Utrecht na augustus volgend jaar
binnen haar poorten gehad en zij mag zich dan met recht dé
wielerhoofdstad van de wereld noemen.
Al in 2020 zou La Vuelta ciclista a España in Utrecht starten,
maar corona gooide roet in het eten. De Spaanse organisatie
stond echter welwillend tegenover een ander jaar en met
Utrecht krijgen ook de andere steden die bij het driedaagse
verblijf in Nederland betrokken zijn zoals Breda en Den Bosch,
een herkansing.

SINGELPOLO WOERDEN

WOERDEN – Op zaterdag 27 augustus wordt in de Singel
van Woerden het jaarlijkse waterpolotoernooi georganiseerd
voor seniorenteams en eventueel -19 jeugd (heren). Het is een
gezellig toernooi voor teams die het wel leuk vinden om voor
de competitie alvast met elkaar te spelen, maar die niet een
heel weekend weg willen zijn voor een toernooi. De locatie in
de Woerdense binnenstad is goed te bereiken met auto (gratis
parkeren) en de trein (2 minuten lopen). Geef je op of vraag
meer informatie via
singelpolo@zpcwoerden.nl

TRIATHLON VEENENDAAL

NATIONALE ALLROUND
KAMPIOENSCHAPPEN

UTRECHT – Op zaterdag 13 augustus kan je spinnen op
flamenco of de klanken van castagnetten. Spring op de
fiets, sluit je aan bij het peloton van de Vuelta en ga spinnen
in Spaanse sferen met live muziek. Vlak voor de start van
het wielerevenement La Vuelta Holanda, kan je op locaties
langs de route van de Vuelta in de provincie Utrecht spinnen,
begeleid door live muziek. Flamenco gitarist Arturo Ramon
en flamenco danseres Erminia Fernandez Cordoba zorgen
voor een wervelende flamenco show. En tussen de spinning
sessies door en na afloop is er een onderhoudend wielercafé
met o.a. journalist en Spanje kenner Edwin Winkels, ex
profwielrenner Marc de Maar, theatermaker en schrijver Paul
Feld, sportjournalist Deborah Blekkenhorst, alles onder leiding
van Friso Wiersum. Dus trek je fietsbroek aan, pak je bidon
en vamos spinning in de grote hal van de Bibliotheek Utrecht
op de Neude. Kosten voor deelname zijn € 15,-. Leden van
de bibliotheek, Sportcity en de wielerverenigingen betalen €
12,50.
Reserveer een plekje voor een sessie via
lavueltaholanda.com/evenementen/vamos-spinningutrecht/

NIEUWEGEIN – Op zaterdag 20 augustus worden
de nationale allround kampioenschappen bij
atletiekvereniging Atverni uit Nieuwegein gehouden. De
wedstrijd is open voor alle categorieën Masters.
‘Wie zijn de helden van het langebaanschaatsen? Juist, de
allrounders! Dus wie zijn de helden van de atletiekbaan?
Juist, alweer de allrounders!’ Atverni organiseert daarom
een eendaags kampioenschap om uit te vinden wie de beste
sprint allrounders (100, 200, 300, 400) en de beste ultieme
allrounders (100, 400, 800, 3000) van Nederland zijn.
De klassementen worden opgemaakt per geslacht; er zal
dus een gecombineerd klassement gemaakt worden van
U18, U20, senioren en masters (per geslacht). De punten
van masters zullen door middel van Age Grading worden
bepaald. Er zijn prijzen beschikbaar voor de nummers 1,
2 en 3 van zowel de mannen als de vrouwen, alsmede een
attentie voor iedereen die alle vier de afstanden finisht.
Globaal en voorlopig tijdschema: 11:00 - 100m (sprint),
11:30 - 100m, 12:00 - 300m (sprint), 12:30 - 800m, 14:00
- 200m (sprint), 14:30 - 400m, 16:30 - 400m (sprint), 17:00 3000m
atverni.nl

Sari, wat doe je nu?!

Eindsignaal

Offer

Tijdens de val van de bank was nog
net te zien hoe de halve verdediging
van Oranje languit op het gras lag.
Groggy. Het zag er beroerd uit.
Dat ene moment intrigeerde. Sari
hoefde immers niet eens uit haar doel
te komen om die hoge bal weg te
stompen. Daarom, Van Veenendaal
uit Nieuwegein, wat deed je? Tijdens
de WK 2019 in Frankrijk was ze nog
de beste doelvrouw van allemaal. Al
oogt ze helemaal niet atletisch, als
een kat dook ze destijds de ballen uit
de hoeken. Ze leefde die weken op
een wonderlijke wolk van topvorm,
die elke sporter zoekt. Zoals de surfer

droomt van die ene golf, hoger dan
hoog.
Die herinnering blijft. Zoals die
FIFA World Cup 2019 ook de
bizarre herinnering oproept
van het alom aanwezige Qatar
Airways als hoofdsponsor van ook
dit toernooi. Alsof de nationale
luchtvaartmaatschappij van het
olieschiereiland het zo goed voor heeft
met de ontwikkeling van de sportende
vrouw. Het was een regelrechte
belediging voor al die voetbalsters. Een
klap in het gezicht. Zum kotsen! Maar
ach, hoofdsponsor van de wereldwijde
voetbalbond sinds de o zo transparant
verlopen toewijzing van het WK 2022
- voor mannen dus – en vlogen ze

VEENENDAAL – De triatlon wordt dit jaar georganiseerd
op zaterdag 27 augustus rond sportpark De Groene Velden
in Veenendaal. Triatleten kunnen kiezen uit een Olympische
afstand, een kwart of een achtste triatlon. De jeugd tot 18
jaar kan ook inschrijven voor 1/16e triatlon. De Veenendaalse
triatlon kent een nieuw element: atleten kunnen zich
inschrijven voor een serie met een massastart of voor een
serie met de zogenoemde rolling start, waarbij de deelnemers
een-voor-een van start gaan. De organisatie gaat ervan uit dat
het zwemparcours weer in de surfvijver kan worden uitgezet.
Uitwijken naar de Grift, zoals in 2021, is een alternatief als de
surfvijver niet kan worden gebruikt.
Het inschrijfgeld voor deelnemers is in 2022 gelijk aan dat van
2021. Ook gelijk blijft de aanvangstijd voor de Scholierentriatlon,
die om 9.00 uur de openingsserie van de 39e Prins Petfoods
Triathlon vormt. Scholieren beginnen dan met een mini-triatlon:
250 m zwemmen, 10 km wielrennen en 2,5km hardlopen. In
tegenstelling tot eerdere berichten blijft het fietswisselterrein in
2022 op de vertrouwde plek naast de korfbalhal. De geplande
bouwactiviteiten komen pas na de triatlon op gang.
triathlonveenendaal.nl

ook voor het vrouwenfeestje effe de
lucht in. Op hetzelfde moment vielen
de bouwvakkers in de hitte van de
steigers.
Een mens kan zich verheugen op de
volgende etappe in de Tour de France,
de naderende wedstrijd op de EK voor
vrouwen, verheugen op Femke Bol die
over de horden scheert of de eindsprint
van Sifan Hassan. Verheugen op het
Vueltafeest te Utrecht. De WK in Qatar
echter, tegen het einde van het jaar…
Ik overweeg een boycot en breng mijn
hoogste offer. Niet kijken, gewoon
de tv uit. Niet één wedstrijd. Geen
adverteerder die mij zal bereiken,
geen sponsor van de FIFA die ik me

ooit zal herinneren. Zoek het uit met je
businessmodel.
Liever zoek ik op YouTube nog een
filmpje op van Sari op de WK 2019 en
vermaak me prima. Vooruit, die finale
ging verloren en Team USA was dan ook
de terechte kampioen. Die lach op het
gezicht, waarover die leeuwinnen twee
jaar eerder tijdens het EK in eigen land
(Lepelenburg!) nog zongen, was nu een
betraand gelaat. Maar dan zal ik ook
terugdenken aan dat ene moment dat
Sari haar doel uitkwam. Hoe bizar.
Sari zit nu thuis omdat ze haar team
wilde helpen. Ze bracht een offer.
Pim van Esschoten.

VACATURES
Klaar voor de
volgende
stap?

Vanwege de groei van de krant gaan wij
ons team uitbreiden.

Coördinator
Fietskoeriers
Utrecht 24-40 uur

Wij zoeken per direct een:
commercieel medewerker,
stagiair,
bezorger.

Ben je een ﬁetsfanaat met
leidinggevende skills en ga jij
onze ﬁetskoeriers in Utrecht de
komende jaren coördineren?
Solliciteer dan direct via:
velomedi.nl/coordinatorfietskoeriers-utrecht

Meer informatie vind je op
utrechtsesportkrant.nl/vacatures

Werken bij de Pyramide?
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Houten stijgt boven zichzelf uit
Het werd geen stille terugreis van Hoogeveen naar Houten op 18 februari. Wat wil je ook, wanneer je zojuist tegen de verwachting in de nationale
volleybalbeker hebt veroverd. In een sfeervolle ambiance begon SV Land Taurus als underdog aan de bekerfinale tegen landskampioen Lycurgus. Maar
de mannen van coach Erik Gras trokken na een zinderende vijfsetter, die propaganda was voor de volleybalsport, aan het langste eind. De cup ging mee
naar Houten, voor het eerst in de historie van de vereniging. De ontlading was groot. Bij de vele meegereisde supporters, maar ook bij de spelers en hun
coach. Gras werd op de schouders genomen. Hij kon zijn geluk niet op. ‘Hier ging het om. We zijn boven onszelf uitgestegen en fantastisch gesteund door
veel supporters.’ Zie ook pagina 7: Houtense volleyballers schrijven historie.
Foto: Frits Bleeker.

N’Ketia Seedo en trainer
werken nu nog in Utrecht

Beachvolleybal op de
Neude

Lopikerwaard derby vv
Benschop - sv Lopik

Iris Kensenhuis tilt zich
naar brons

RTC Midden naar WK
shorttrack junioren

Trainer Juul Acton kweekt
atletiektoppers: ‘Ik train niet
volgens een boekje maar puur op
gevoel’.

Op de Neude in Utrecht zal van
15 tot en met 22 juli 2018 een
volleybalstadion verrijzen voor het
EK beachvolleybal.

De ploegen tellen af tot 10 maart
2018, 14.30 wanneer de wedstrijd
tussen de sportieve rivalen weer
plaatsvindt.

Powerliftster Kensenhuis is zondag
25 februari in Alkmaar derde
geworden op het NK Equipped
Powerlifting.

Namens RTC Midden zullen vijf
schaatsers afreizen naar Polen voor
het WK Shorttrack Junioren van 2
tot en met 4 maart.
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Een stralende glimlach
wordt in elke cultuur begrepen

SV Land feliciteert de mannen
van Taurus met het winnen van de
Nationale Beker Volleybal 2018!
www.svland.nl
Advies Sociale Zekerheid en Verzuim | Opleidingen | Interim Specialisten
Besparingsprojecten | Handhaving

Onze multiculturele praktijk staat
nog open voor nieuwe patiënten
Behandeling op afspraak

Tandartspraktijk Oelp - Hoogh Boulandt
Catharijnesingel 77, 3511 GN Utrecht
tel: 030 231 96 25 | info@oelp.nl | www.oelp.nl

Buschauffeur,
de leukste bijbaan!

Rij jij straks een dag op Lowlands, Latin Village
of de Formule 1 in Zandvoort?
•
•
•
•

Wij betalen je busrijbewijs!
Flexibele werktijden.
Uurloon vanaf € 18,Collega’s van jouw leeftijd!

Scan de QR code en lees meer erover!
Hagenweg 3c
4131 LX Vianen

0347 – 760 766
www.pouwvervoer.nl

De Pyramide van Austerlitz zoekt
nog enthousiaste medewerkers voor
aankomend seizoen.

En nee, wij zoeken geen "horeca-tijgers"
er zijn tenslotte ook geen onderwijsstokstaartjes, ICT-pinguïns of bouwapen....
Wat wij wel zoeken zijn: mensen die van
aanpakken weten en leergierig zijn. Bij
ons werk je voornamelijk overdag, zodat
je in de avond lekker kan chillen met je
vrienden.
Wij zijn op zoek naar diverse
medewerkers, zowel voor:
• Keuken
• Snackbar
• Buffet en bediening
• Kiosk
• Bediening attracties

SPEELTUIN • RESTAURANT· LUNAPARK

Dus, zoek je een (bij)baan met een
gezellige werksfeer en leuke collega's?
Kan je goed met mensen omgaan en
ben je niet bang om de handen uit de
mouwen te steken?
Dan is dit wat voor jou!
Eerste baantje en nog geen ervaring?
Geen probleem!
Wij leren je de fijne kneepjes van het vak.
Bel ons op 0343-491421
of mail je CV en/of motivatie naar
info@pyramidevanausterlitz.nl
(Geef hierbij ook aan waar je voorkeur
naar uit gaat)

