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Jumbo-Visma perfecte winnaar in sfeervol Utrecht
UTRECHT - Honderdduizenden wielerliefhebbers volgden live de ploegentijdrit - met Jumbo-Visma als winnaar - waarmee de Vuelta à España in Utrecht van start ging. Daarmee is de Domstad als enige ter
wereld ‘bezocht’ door de drie grote wielerrondes. Dat Robert Gesink de rode trui mocht aantrekken als klassementsleider was een dik verdiende beloning voor alle opofferingen die hij zich de afgelopen
jaren getroost had. In 2010 opende Utrecht de poorten voor de Giro d’Italia, vijf jaar later streek het circus van de Tour de France er neer en na twee jaar vertraging door corona was het nu de beurt aan de
Ronde van Spanje. Het parcours van 23,3 kilometer door Utrecht begon met een technisch gedeelte. Na bochten op de Catharijnesingel en Maliesingel volgde de Maliebaan, aangelegd in 1885. Na een recht
stuk op de Biltstraat moesten enkele scherpe bochten worden genomen, maar op de Einsteindreef in Overvecht kon snelheid worden gemaakt. Dat gold ook voor stukken in Leidsche Rijn, waarna het nog
even opletten geblazen was vlak voor de finish op het Jaarbeursplein. Jumbo-Visma startte als laatste en hield de spanning er tot de slotkilometers in. De Nederlandse ploeg werd hartstochtelijk toegejuicht
en bleef de Britse equipe INEOS Grenadiers welgeteld dertien seconden voor. Inmiddels klinken alweer geluiden dat Utrecht voor een volgend wielerevenement moet gaan waarin de vrouwen centraal staan,
bijvoorbeeld de Tour de France Femmes. Een trotse burgemeester Sharon Dijksma (‘het was genieten’) plaatste wel de kanttekening dat er voor gemeenten financieel zware tijden aanbreken. ‘Al heeft de
Vuelta de stad relatief niet zoveel gekost. De grootste bijdrage kwam van het bedrijfsleven.’ Lees verder op pagina 9 van deze krant.

Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.

Driemaal goud voor
loopwonder

Lysanne Klomp
nieuwkomer bij RUS

IJCU Dragons kijkt uit
naar seizoenstart

Oud-rechterverdediger
van FC Utrecht overleden

Voortman wint EK titel
met softbalvrouwen

Amersfoortse Femke Bol kent een
uitstekend Europees kampioenschap
en treedt in de voetsporen van Fanny
Blankers-Koen.

Amersfoortse rugbyster treedt uit
haar comfortzone en weet zich
omringd door vrouwen bij de
Rugbyende Utrechtse Studenten.

Met de nieuwe goalie Levac en
speler Bisturys maken de Utrechtse
ijshockeyers zich op voor de nieuw
geformeerde eredivisie.

Na een ziekbed van een half jaar
is op 16 augustus Utrechter Cor
Hildebrand overleden aan een
hersentumor.

Utrechtse international is ‘Most
Valuable Player’ en speelt essentiële
rol bij totstandkoming van de
gouden medaille.
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Amersfoortse Femke Bol treedt in de voetsporen van Fanny Blankers-Koen

De stralende zomer van een loopwonder

verbouw • renovatie • oderhoud

Dakaanleg, dakonderhoud,
dakrenovatie, dakisolatie en
shingle daken

Achtersloot 78
3401 NX IJselstein

Uw elektro specialist

Tel.
Fax.
Mob.
E-mail

Ferry Beks Electrotechniek
Vrijheer de Graeffweg 5
3415 PJ Polsbroek

SPECIALIST IN:
ECB Kunststof, Lood &
Zinkwerken, shingles en
leiendakbedekking

Tel.: 0182 604 154
Web: fbmontage.nl

0634259646 | www.broekdak.nl

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

(3.20,87 op de 4x400m) moest ze
vanuit de bocht op het rechte stuk
naar de finish nog twee atletes
passeren. Die waren kansloos. Op
superieure wijze kwam Bol over
de finish, ze schreed als het ware
maar dan in een verschroeiend
tempo. Terwijl ze toch zo moe was,
verklaarde ze juichend met haar
teamgenoten Eveline Saalberg, Lieke
Klaver en Lisanne de Witte. ‘Ik kan
nu echt niet meer. Later zal ik nog
wel een potje huilen.’
Driemaal een gouden
atletiekmedaille winnen binnen een
tijdsbestek van vier dagen, Femke
Bol was op de EK de ongekroonde
koningin van de ‘moeder aller
sporten’. Staat ze in Europa op
eenzame hoogte, mondiaal zijn
er echter nog genoeg uitdagingen
voor het veelzijdige loopwonder uit
Amersfoort.
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Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Achteraf was de zilveren
WK-medaille niet meer dan het
voorgerecht. Drie weken later
tekende Femke Bol voor een unieke
dubbel. Ze werd Europees kampioen
op de 400 meter vlak én Europees
kampioen op de 400 meter horden.
Met als nagerecht een derde gouden
medaille met de estafetteploeg.
De Amersfoortse is daarmee in
de voetsporen getreden van de
legendarische Fanny Blankers-Koen,
die in 1950 drie Europese titels
bemachtigde.
Alleen al die combinatie van 400
meter vlak en 400 meter horden is
zelden vertoond. Veel vaker kiezen

atlas massage | ayurvedische massage
hydrotherm massage | voetreflexologie

Wim van de Beek
sierbestrating
Aanleg van uw
complete tuin

Femke Bol (links) staat in Europa op eenzame hoogte. Mondiaal zijn er nog genoeg uitdagingen.
Foto: Erik van Leeuwen - Zenfolio - Erki Pictures.

www.stalhouderijvijfheerenlanden.nl
info@stalhouderijvijfheerenlanden.nl

Leedijkerhout 13
3991 AJ Houten
06 – 54 38 16 26
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Programma's

Contact

Aanmelden

Sportlocatie Nicky van Dalum
Lekdijk Oost 13a, 3961 MB Wijk bij Duurstede
Tel. +31641754458
Waarom trainen bij Nicky? Omdat Nicky een no-nonsense trainer is die ervoor zorgt dat JIJ je doelen behaalt. Er is geen magie. Er zijn geen wonder supplementen. Het enige wat werkt is de juiste training,
wimvandebeeksier-bestrating.nl
Mail: nickyvandalum@gmail.com
juiste voeding, rust en consistentie en ik ga je daar bij helpen!
info@wimvandebeeksier-bestrating.nl
Web: nickyvandalum.nl
Trainen bij Nicky

Programma's
Wil je alleen, met wat vrienden/familie of in groepsverband trainen? Het is allemaal mogelijk! Zo is er een mogelijkheid voor personal training, trainen onder begeleiding in een groep van maximaal 4 pers.,
bootcamp of eventueel kickboksen. Check mijn programma's voor meer informatie. Mocht je toch iets anders willen wat hier niet tussen staat? Neem contact op en dan kunnen we kijken naar de
mogelijkheden.
Online Coaching
Woon je niet in de buurt van Wijk bij Duurstede maar wil je wel resultaat behalen? Geen probleem! Online coaching is ook mogelijk bij Nicky. Staat er niet jouw ideale programma tussen of mis je iets? Neem

Het gezicht van Femke Bol na
haar drie winnende races sprak
wat dit betreft ook boekdelen.
Na haar eerste goud op de 400m
vlak (49,44) straalde het ongeloof
uit. Tegelijkertijd gaf ze met haar
gebalde vuist aan, yes, ik heb hem.
Haar tweede goud na winst op haar
specialiteit, de 400m horden (52,67),

Geen EK voor Dafne Schippers

Van onze redactie

Trainen bij Nicky, een
no-nonsense trainer die
!
Online Coaching
Resultaten
Tarieven
ervoor
zorgt
dat
JIJ Socials
je
doelen behaalt.

atleten voor twee loopnummers
als de 100/200, of 800/1500 of
5000/10000. Om soepel over de tien
hekjes te kunnen springen is immers
een heel andere techniek vereist dan
louter hardlopen. Speurwerk van de
NOS bracht alleen Amerikaan Harry
Hillman aan het licht die eenzelfde
dubbelslag had gerealiseerd op de
Olympische Spelen van 1904 (!)

UTRECHT - Ruim een week voor het
begin van de EK atletiek meldde
Dafne Schippers zich af met een
rugblessure.
De 30-jarige Utrechtse zal daardoor
dit jaar niet deelnemen aan een
internationaal kampioenschap.
In München zou Schippers de 100
meter gaan lopen.
Schippers kampt al geruime tijd met

rugproblemen. Op sociale media
verklaarde ze dat de timing ‘haast
niet slechter kon.’ Ze had zich juist
zo gefocust op de EK. Voor een
wedstrijd in het Italië speelde echter
een nieuwe rugblessure op, waarna
ze besloot de Europese titelstrijd
aan zich voorbij te laten gaan. ‘Op
de MRI-scans was een fractuur te
zien in de wervelkolom.’
In de weken daarna werd ze
veroordeeld tot zoveel mogelijk
liggen, vertelde ze in de studio
van de NOS waar ze te gast was op
het moment dat Femke Bol haar
gouden hordenrace ging lopen.
Al zat Schippers er vooral voor
de finale van de 200 meter van
Lieke Klaver (vijfde), de afstand
waarop de Utrechtse tweemaal
wereldkampioen werd. ‘Het gaat nu
een stukje beter. Ik heb een lange
aanloop gehad met veel liggen. Nu
kan ik weer wandelen en zie ik weer
progressie. Dat is fijn als atleet, dat
je weer kleine stapjes vooruit zet.’
Wanneer ze op de baan terugkeert
kon ze nog niet zeggen.

ging gepaard met de zelfverzekerde
blik van: ‘je kunt me wat, dit is
mijn onderdeel, ook al ben ik dan
misschien wat vermoeid’. Superfit
zal ze niet helemaal geweest zijn. Na
een doorwaakte nacht als gevolg van
haar eerste Europese titel outdoor
moest ze immers amper twaalf uur
later alweer aantreden voor de halve
eindstrijd van de horden. ‘Je moet
zo gefocust blijven voor de horden,
zeker bij de eerste. Iedereen denkt,
ze doet het wel even. Maar ik ben
echt geen machine en het zijn twee
compleet andere onderdelen. De
enige overeenkomst is dat je bij
beide enorm verzuurt.’

Superieur

Bij haar derde en laatste goud

Zilver

De zomer was goed begonnen
voor Femke Bol. Op de WK in het
Amerikaanse Eugene leek op de
400m horden zilver het hoogst
haalbare en die kleur werd het
ook. De Amersfoortse liep een
uitstekende finale maar voor goud
was het niet genoeg, verre van dat.
Dat kwam door het verbluffende
optreden van een leeftijdsgenoot,
Sydney McLaughlin. De olympisch
kampioen verpulverde het
wereldrecord.
Naar de hordenfinale was
uitgekeken omdat het drietal dat
in Tokio de medailles had verdeeld
elkaar voor het eerst sinds de Spelen
weer zou ontmoeten. De twee
Amerikaansen en de Nederlandse
zouden elkaar wel eens kunnen
opjutten naar een nieuwe mondiale
toptijd, zo was de verwachting.

Dat kwam uit, al was van opjutten
geen sprake. McLaughlin nam
meteen een voorsprong en breidde
die gestaag uit. Haar 50,68 was
ruim zeventiende sneller dan de
oude mondiale toptijd (51,41), een
ongekende marge.
Het knappe van Femke Bol was dat
ze zich niet van de wijs liet brengen
door McLaughlin die in de baan voor
haar liep. Hoevelen zouden niet een
mentale dreun hebben gekregen van
de achterstand die almaar opliep?
Bol bleef haar eigen race lopen
en werd met 52,27 beloond met
zilver. Was haar achterstand op de
nieuwe wereldkampioene met ruim
anderhalve seconde enorm, dat
gold nog meer voor de nummer drie,
de uittredende wereldkampioene
Dalilah Muhammad. Die gaf met
53,13 nog bijna een seconde meer
toe.
Bol staarde met ongeloof naar het
scorebord. ‘Het was een bizarre race,
wat Sydney hier doet is ongekend.
Haar tijd is niet normaal. Ik voelde
me echt goed. Ik had graag in de
51 seconden gelopen, maar ik heb
zilver. Dat is al weer een stapje hoger
dan vorig jaar in Tokio,’ vertelde ze
tegen de NOS.
De Amersfoortse zei niet moedeloos
te worden van de progressie die
McLaughlin toont. ‘Ik hoop ooit in
de 51 seconden te lopen. Nu loopt
er iemand in de vijftig seconden. Dat
geeft aan dat er nog zoveel mogelijk
is. Het motiveert mij alleen maar
meer.’
Bol verliet Amerika met nog een
tweede zilveren medaille. De
gemengde estafetteploeg bleef
slechts achthonderdsten van het
goud verwijderd (zie foto).

Seedo vijfde met estafetteteam

N’ketia Seedo bij de indoor atletiek jeugdkampioenschappen in 2020.
Van onze redactie
UTRECHT - N’ketia Seedo is met het
Nederlandse estafetteteam op de EK
in München vijfde geworden op de
4x100 meter.
De 19-jarige Utrechtse was de
startloopster, daarna kwamen Zoë
Sedney, Jamile Samuel en Naomi
Sedney in actie. Na driekwart van
de race lag het oranje kwartet

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

verrassend op medaillekoers,
maar uiteindelijk waren thuisland
Duitsland, Polen, Italië en Spanje
sneller. Desondanks was de 43,03 de
beste seizoenstijd van Nederland.
Nederland had op het nippertje de
finale bereikt. Met N'Ketia Seedo
in de gelederen werd Nederland
vierde in de serie. De tijd van 43,75
was evenwel voldoende voor een
finaleplaats.

Voor de EK had Seedo brons
bemachtigd op de WK U-20.
In eerste instantie leek ze één
duizendste van een seconde te
langzaam, maar een protest van
Nederland werd gehonoreerd
waarna de Utrechtse gedeeld
derde werd met de Amerikaanse
Jackson. Haar 11,15 betekende
een nationaal record in die
leeftijdsklasse.

GELD NODIG?!
LEEN GELD MET UW GOUDEN
SIERADEN ALS ONDERPAND
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BELEEN UW SIERADEN
TEGEN DE LAAGSTE RENTE!
Wij kopen Goud en Zilver
tegen hoogste prijs!
Sieraden duur?
Koop bij ons uw sieraden en betaal
in 12 maanden. U kunt ook met
BITCOINS betalen.

kwaliteit voor kwantiteit!

De specialist voor uw tuin!

TUINREALISATIE
VAN DEN
BRINK
0638131521
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
telefonisch of via www.tuinrealisatie.nu.
Ook zijn wij te vinden op

facebook en

instagram.

Amsterdamsestraatweg 320-L
3551 CT Utrecht
Telefoon 030 – 244 4414

www.hsjuweliers.nl

Bo de Groot: ‘Survival is nog steeds de basis. Ik wil weer wedstrijden doen, races en klassementen winnen.’

Survivalkampioen Bo de Groot nu ook triatleet
Door Ron van Stokkum
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KLEIN HUIS
SCHUIN DAK
vakantiehuis • tiny house •2e huis • tuinhuis
circulaire bouw
www.kleinhuisschuindak.nl
06 – 42122804
maarten groenendaal | joris goosen

Foto: Tanja de Groot.

VEENENDAAL - Bo de Groot
lijkt terug van weg geweest. De
Veenendaalse survivalster reeg zege
aan zege, totdat ze in 2019 tijdens
een wedstrijd haar voet brak. Herstel
en corona veroorzaakten een grote
dip op haar wedstrijdkalender. Nu
is de 23-jarige weer terug aan het
wedstrijdfront. Maar aan survival en
obstacle running heeft ze een nieuwe
discipline toegevoegd: triatlon.
Voor de Utrechtse Sportkrant
diept ze haar beginjaren nog
even op. ‘Bij het project School &
Sport konden we kennismaken
met onbekende sporten. Ik zat
op atletiek en zag tussen het
sportaanbod survival staan. Ik
heb me hiervoor ingeschreven. Na
drie proeftrainingen werd er een
wedstrijdje gedaan met de groep die
aan de proeflessen meededen. Dit

Bij Survival combineer je hardlopen
met hindernissen. Het is een
uitdagende sport waarbij kracht,
conditie, souplesse, techniek en
doorzettingsvermogen belangrijk
zijn. Behalve lopen en hindernissen
speelt ook de ‘strijd tegen de
elementen’ een belangrijke rol.
Water, wind en temperatuur kosten
extra kracht bij een survivalrun.
Tijdens een survivalrun loop je
hard over een -meestal- onverhard
parcours, zoals paden, sloten,
bossen en weilanden. Onderweg
‘neem’ je natuurlijke hindernissen,
zoals duikers, omgevallen bomen
en water. Maar er komen ook

wedstrijdje won ik. Mijn prijs hierbij
was een maand gratis trainen.’
De Groot combineerde atletiek en
survival tijdens haar basisschooltijd.
‘Op de middelbare school moest
ik kiezen en het werd survival.
Atletiek is veel rennen, bij survival
vond ik de hindernissen veel
interessanter. Eerst was ik actief
bij HangOn, nu alweer vijf jaar bij
SurvivalTeamEde. Ik had geen talent
en ik moest veel trainen om met de
top mee te kunnen doen. Na twee
recreantenwedstrijden begon ik
met de competitiewedstrijden bij de
jeugd. Dat werd serieuzer en dankzij
Team Veenendaal kon ik gaan
trainen onder leiding van Rob Barel.’

Successen

De successen van Bo de Groot regen
zich aaneen. ‘Vanuit het survivallen
ben ik ook Obstacle Run gaan doen.
Bij Obstacle Run zijn internationale

wedstrijden en kampioenschappen,
zoals een EK en een WK. Obstacle
Running kent alleen een NK en
nationale wedstrijden, bovendien
zijn er minder hindernissen dan
een survivalwedstrijd. Obstacle
Running ging mij prima af. Ik ben
viermaal Europees kampioen in
mijn leeftijdscategorie geworden,
eenmaal wereldkampioen en
tweemaal als tweede geëindigd
op een WK. Dat leverde me in
Veenendaal vier nominaties op bij
de sportverkiezingen. Eenmaal werd
ik Talent van het jaar en tweemaal
Sportvrouw van het jaar.’

Langdurig

Het jaar 2019 lijkt Bo liever te
vergeten. ‘Ik brak tijdens een
wedstrijd mijn voet en het
revalidatietraject was langdurig.
Hardlopen was erg pijnlijk, dus
adviseerde Rob me om te gaan
fietsen, voor de spierontwikkeling

en het uithoudingsvermogen. Maar
ook tijdens het fietsen bleef de voet
pijnlijk, dus was de volgende stap
om te gaan zwemmen. Zo kon ik mijn
spieren blijven oefenen. Zo trainde
ik onbedoeld ook de onderdelen van
de triatlon. En met Rob als trainer
kon ik aansluiten bij VZC Triatlon,
daar meetrainen en uiteindelijk
ook meedoen aan wedstrijden.
Ik zit nu in een vrouwenteam dat
uitkomt in de derde divisie. Het
doel is promoveren. We staan er
goed voor en de volgende wedstrijd
is op 28 augustus in Klazienaveen.
Tja, meedoen aan de Veenendaalse
triatlon op 27 augustus zit er dan
niet in.’

Basis

‘Survival is nog steeds de basis. Ik
wil weer wedstrijden doen, races en
klassementen winnen. Vorig seizoen
heb ik alle wedstrijden waaraan
ik meedeed gewonnen, ook het

OVER SURVIVAL, OBSTACLE RUN EN TRIATLON
kunstmatige hindernissen voor,
zoals balken, netten, touwen,
pakladders en allerlei combinaties
ervan zijn. Ook boogschieten,
houthakken en kajakken kun je
tegenkomen tijdens een survivalrun.
De survivalrun bestaat langer dan de
obstacle run. Survival is een sport
met een sportbond, verenigingen
en kampioenschappen die al jaren
worden georganiseerd. Buiten
Nederland is survival niet echt
bekend en populair.
Er zijn veel termen voor de
diverse obstacle run-races die er
overal georganiseerd worden,

zoals obstacle runs, mud races,
stormbanen, obstakellopen. Het
zijn allemaal evenementen waarbij
hardlopen gecombineerd wordt met
obstakels om de fysieke en mentale
gesteldheid op de proef te stellen.
In Amerika is de obstacle run de
laatste jaren een enorme trend. De
populariteit waait nu ook over naar
Nederland en Europa.
De obstacle run laat zich omschrijven
als een hardloopevenement waarbij
de deelnemers onderweg diverse
obstakels tegenkomen. Meestal
gaat het parcours door de natuur

en komen de deelnemers onderweg
modder, water en hindernissen
tegen, zoals houten muren, kruipen
onder prikkeldraad, door sloten
zwemmen, over vuur springen
en over touwnetten klimmen. De
atleet zoekt echt naar de fysieke en
psychologische grenzen van zijn of
haar kunnen.
De meest pure vorm is de obstacle
run. De focus ligt vooral op leuke en
uitdagende hindernissen. Dit lijkt
ook het meest op een sport. Er is een
Nederlands Kampioenschap (NK),
Europees Kampioenschap (OCREC)

NK en het nationale circuit. Het
nieuwe seizoen begint in september,
dan wordt ook de internationale
kalender voor Obstacle Running
bekend. Ik heb geen ultiem doel
zoals deelname aan de Olympische
Spelen. Obstacle Running is geen
olympische sport. Men schijnt daar
wel mee bezig te zijn, maar hoe
de stand van zaken is, weet ik niet
precies. Dat houdt me ook niet heel
erg bezig.
De Groot traint momenteel bij VZC
met de triatlongroep en in Ede bij de
survivalgroep. Daar gaat het om de
survival-specifieke training. Met de
survivaltraining als basis heb je geen
specifieke training voor obstacle
running nodig.’
‘Ik ben nu 23 jaar, ik kan op het EK
en WK nog meedoen in mijn eigen
leeftijdscategorie, maar ook bij de
dames. Als het zover is, zullen we
daar goed over nadenken welke
keus ik uiteindelijk maak.’

en Wereldkampioenschap (OCRWC.)
Een triatlon is een combinatie
van zwemmen, wielrennen en
hardlopen. De originele afstand
van een hele triatlon bestaat uit 3,8
km zwemmen, 180 km fietsen en
42,195 km (de marathonafstand)
lopen. Met zo’n wedstrijd is een
deelnemer uren in actie, vandaar
dat er varianten zijn ontstaan:
de halve, de kwart, een achtste
en een zestiende triatlon. Sinds
het jaar 2000 is triatlon ook een
olympische sport, met aangepaste
afstanden. De zwemafstand is
bij de olympische afstand 1,5
km, de fietstafstand 40 km en de
loopafstand 10 km.

( TOP )
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SPORTFYSIOTHERAPIE

Openingstijden

Jumbo Franciscusdreef

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

-

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

Utrecht

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Blessure opgelopen?
Sportprestaties verbeteren?
Fysiotherapeut nodig?

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
09:00 - 20:00

Maak online een afspraak met de
(sport)fysiotherapeuten van FysioHolland Medicort.

Franciscusdreef 88 Utrecht

sJaummmein
kokene

Naomi

fansr

AMSTERDAMSESTRAATWEG | KAMPONG | KANALENEILAND | NAARDEN | OVERVECHT | VLEUTEN | ZEIST
T 088 708 08 00 | FHM @ FYSIOHOLLAND.NL |    

Bij inlevering van deze bon
ontvangt u 5 Euro korting
op uw behandeling.

make

Ze heeft afscheid genomen van de jongens.
Lysanne Klomp (17) speelt komend seizoen bij
haar nieuwe club RUS (Rugbyende Utrechtse
Studenten) uitsluitend met vrouwelijke
teamgenoten terwijl ze bij Rugby Club Eemland
vanaf haar 10e steevast met jongens rugbyde. ‘Ik
kijk er enorm naar uit om bij RUS te spelen.’
Door Marcel Koch
AMERSFOORT - Het afscheid van
RC Eemland, de vereniging waar
ze als rugbyster in het fysieke
spel is opgevoed en groot en
sterk is geworden, zorgt bij de
Amersfoortse voor enig hartzeer.
RC Eemland was haar tweede
thuis, was haar comfortzone,
was haar geliefde bikkelterrein.
Ze zal the Yellow Family zoals
de Amersfoortse rugbyclub
binnenskamers triomfantelijk
wordt aangeduid dan ook vreselijk
missen. ‘Maar met de jongens
rugbyen ging niet meer. Ze werden
te groot en te sterk’, zegt de
talentvolle Lysanne. ‘Fysiek was
het niet meer verantwoord om
tegen hen te spelen. Ik kan best
tegen een stootje, ben zelf ook
geen lichtgewicht, maar de kans op
blessures was te groot. De laatste
blessure die ik opliep was een
hersenschudding – na een tackle
viel ik ongelukkig op mijn hoofd.
Tja, kan gebeuren hè.’

Spelen tegen jongens, ze heeft er
nooit tegenop gezien. ‘Elke keer als
ik het veld opstapte, was ik gewoon
one of the guys. Je doet mee of je
doet niet mee. Het is ook niet zo
dat tegenstanders mij spaarden.
Dat is maar goed ook, want dat
wil je helemaal niet. Je wilt geen
uitzonderingspositie. Nee, ik heb
het nooit als hinderlijk ervaren om
met en tegen jongens te spelen, ik
heb altijd vrijuit kunnen rugbyen.’

FRISSE
IDEEËN

Of ze weleens minder vleiend
commentaar kreeg van de
tegenstander? ‘O ja hoor, geregeld’,
klinkt het vlot uit haar mond. ‘Maar
ik trok me nergens iets van aan.
Het liet me volledig koud wat ze
me toeriepen en als het verbaal
echt te gortig werd, sprongen mijn
teamgenoten voor me in de bres.
Dat is dan wel weer het voordeel als
je als enige meisje bent.’ Lachend:

DE GEZELLIGSTE
FULL- OF PARTTIME BAAN!
Solliciteer op
jobs.jumbo.com

Lysanne Klomp eindelijk omringd door meiden

Commentaar

gezellig
Join the!
family

Amersfoortse rugbyster nieuwkomer bij Utrechts RUS

www.antondegildetuinen.nl
info@antondegildetuinen.nl

06 - 21491919

AMERFOORT - Ze zat van jongs af
aan op wedstrijdzwemmen bij de
Haaien in Leusden, maar nadat
Lysanne Klomp op het rugbyveld
van RC Eemland haar broertje
Kyanno zag spelen wist ze genoeg;
ook zij wilde rugbyen. En dus
verruilde de Amersfoortse zeven

‘De jongens in mijn team waakten
een beetje over me.’
Wat Lysanne niet zal missen,
is het alleen omkleden in een
kleedkamer voor aanvang van
de wedstrijd. Vanaf dat ze ging
rugbyen weet ze niet beter, maar
leuk vond de Amersfoortse het niet.
‘Soms deed er een meisje mee bij
de tegenstander en waren we met
z’n tweeën in de kleedkamer, maar
het voelt toch een beetje raar. In
de kleedkamer leef je gezamenlijk
naar een wedstrijd toe, pep je
elkaar op, wordt er onderling met
elkaar gedold – dat mis je dus
allemaal. Pas op het veld ben je
weer teamgenoot.’

ze alles voor doen, ambitieus als ze
is. ‘Maar laat ik me eerst maar eens
bewijzen bij RUS.’
Onlangs meldde de 1,80
meter lange voorwaartse
(‘ik ben voor het zwaardere
duw- en trekwerk’) zich op
sportcentrum Olympos,
thuishaven van RUS, voor
de eerste training. Ze heeft
er vertrouwen in dat ze ook
bij de Rugbyende Utrechtse
Studenten, dat in de ereklasse
uitkomt, haar mannetje staat,
gehard als ze is door de jongens.
‘Door altijd tegen jongens te
hebben gerugbyd, heb
ik een goede
leerschool
gehad’.

Meetrainen

Bij haar nieuwe club RUS,
sinds 1985 de enige studenten
vrouwenclub van Nederland,
wordt alles anders. Bij RUS
is Lysanne geen vreemde
eend in de bijt, is ze
gewoon one of
the girls. ‘Vorig
seizoen’,
vertelt de
Amersfoortse,
‘had ik al
de ambitie
om over
te stappen
naar RUS, maar
was ik met mijn
16 jaar nog te jong. Ik
mocht toen wel al een paar
keer meetrainen en dat beviel
heel goed. Als ik dit seizoen nog
interesse zou hebben, werd mij
verteld, was ik van harte welkom.’
En die interesse was er zeker nog,
want de Amersfoortse studente
mbo verpleegkunde – net gestart
met de opleiding - wil hogerop, wil
zich nadrukkelijk meten met de
beste rugbysters van Nederland.
Sterker nog, Lysannes doel en
droom is ooit voor het nationale
damesteam uit te komen. ‘Dat zou
ik heel vet vinden.’ En ja, daar wil

Lysanne Klomp. Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

LIEVER EEN SHIRT DAN EEN BADPAK
jaar geleden haar zwempak en
het badwater in voor een stoer
gestreept shirt en een grasveld met
aluminium palen aan weerszijden.
Wat haar zo betoverde? Ze somt

met enthousiast stemgeluid op:
‘Het spel, het ruwe, het ruige, het
knokken, het sjorren, het harde
rennen. Ik was in één klap verliefd
op het spel. Bovendien wilde ik

graag een teamsport beoefenen.’
Lysanne startte bij RC Eemland
bij de benjamins, kwam uit voor
de mini’s en speelde daarna bij
respectievelijk de cubs, de junioren

en de colts. In elk team was zij
het enige meisje. Het kon haar
echter geen bal schelen. Met volle
overtuiging: ‘Rugby is míjn sport,
ik houd van het spelletje. Als ik
niet op het veld train, zit ik in de
sportschool om fysiek sterker te
worden. Het spel zit in m’n hart.’

8
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IJsselsteinse damster Laura Timmerman sleept nationale titel in de wacht

'Die prijs stond al langer op mijn verlanglijstje'
Een gedegen voorbereiding vormde
de basis voor haar succes. En die
preparatie bestaat uit meerdere
onderdelen, aldus Timmerman.
‘Ik geloof er in dat je fit, in een
goede conditie en goed voorbereid
aan zo’n toernooi moet beginnen.
Dat betekent je rust nemen, goed
eten, openingen bestuderen, een
strategie bedenken en proberen
je tegenstander te doorgronden.

‘Ik had wel
het gevoel dat het
er aan zat te komen’
Gedurende een seizoen ben ik daar
gemiddeld tien uur per week mee
bezig. Ik speel ook tegen een man
één tegen één (‘hij zou willen dat ik
wat meer risico nam’), dat zijn soms
partijen die vier uur duren. Eigenlijk
wil ik weten hoe goed ik echt kan
worden. ’ Tijdens het toernooi
hielpen boswandelingen na afloop
van de partijen om haar hoofd leeg
te maken. Een probaat middel om te
ontspannen.

Kansen

Laura Timmerman blijft haar sport fascinerend vinden en groeit er nog steeds in.
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Het gebeurde wel
eens in de jeugdjaren van damster
Laura Timmerman dat een (veel)
oudere mannelijke tegenstander
na een verliespartij vanachter
het bord opstond en mompelde:
‘Met zo’n resultaat kan ik toch niet
thuiskomen.’ Maar die tijden zijn
voorbij, voegt ze er aan toe. ‘Er zijn
niet zoveel oude mannetjes meer.’
Niet alleen werd ze zelf ouder,
ook haar prestatiecurve laat een

ADVERTEREN

tot tevredenheid stemmende
opwaartse lijn zien. Haar rating
stijgt nog altijd. Timmerman,
geboren IJsselsteinse (29) maar
nu woonachtig in Amersfoort, kon
zich na een hevige strijd medio
juli van dit jaar in Hoogeveen
laten kronen toch Nederlands
kampioene. Een resultaat dat niet
onverwacht kwam, maar nog altijd
wel gerealiseerd moest worden. ‘Ik
had wel het gevoel dat het er aan zat
te komen. Zo won ik in het voorjaar
al het Hilversum Open. Als het gaat
gebeuren, moet het nu gebeuren,

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

Foto: privé bezit.
met dat idee begon ik aan het
toernooi.’

Fit

Er deden op het NK speelsters mee
– onder wie Vitalia Doumesh – die
meer prijzen hadden gewonnen dan
Timmerman. ‘En dan was er nog
de aanstormende jeugd. Die had
weliswaar een lagere rating dan ik,
maar die ontwikkelt zich razendsnel.
Ik deed in Hoogeveen voor de tiende
keer mee aan een Nederlands
kampioenschap; deze prijs stond al
lang op mijn verlanglijstje.’

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.

Eenzelfde inspanning staat
Timmerman begin oktober te
wachten als in Kortrijk van 4 tot
en met 10 oktober het Europees
kampioenschap wordt gehouden. In
de Belgische stad, gelegen in WestVlaanderen, zou ze zelfs een WKticket kunnen veroveren. ‘Daarvoor
plaatsen zich de eerste zes van de
ranglijst. Per land mogen maximaal
twee speelsters meedoen. Het is
moeilijk mijn kansen in te schatten.
Jammer is dat de Russische
speelsters niet mee mogen doen
(geboycot vanwege de oorlog in
Oekraïne, red.). Traditioneel komen
er uit Oost-Europa en Rusland sterke
speelsters. Dat de Russinnen afwezig
zijn, verhoogt aan de ene kant mijn
kansen, maar aan de andere kant
vind ik het jammer voor de sport.’
Naast het dammen (‘eigenlijk
wil ik weten hoe goed ik kan
worden’) is Timmerman vooral

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.

bezig met haar studie Biomedische
Wetenschappen. Na haar Bachelor
en Master hoopt ze in augustus 2023
te promoveren. Daarvoor doet ze nu
in het Universitair Medisch Centrum
Utrecht fundamenteel onderzoek
naar – kort door de bocht – de
werking van het immuunsysteem.
‘En dat heeft niets met coronaonderzoek te maken.’

Ontwikkeling

Ondanks haar recente succes heeft
Timmerman haar dam-afkomst
nooit verloochend. Ze speelt op
provinciaal niveau nog altijd bij
het IJsselsteinse Zenderstad en
op landelijk niveau in de ereklasse
voor DES Lunteren. Dat brengt haar
wekelijks achter het wedstrijdbord.
Ook andere bordspelen zijn aan
Laura Timmerman wel besteed. Maar
uitgerekend schaken – naast go,
bridge en dammen één van de vier
denksporten – niet. ‘Ik ken inmiddels
wel de zetten van het schaken,
in tegenstelling tot een paar jaar
geleden, maar daar laat ik het bij.
Dammen is een fascinerend spel.’

‘Eigenlijk wil ik
weten hoe goed
ik kan worden’
Timmerman ziet landelijk een
goede ontwikkeling bij het
vrouwendammen, hoewel naar
schatting het aantal mannen dat lid
is van de Koninklijke Nederlandse
Dambond nog altijd 95% bedraagt.
Mede dankzij de inspanningen van
damsters als denksportdocent
Esther van Muijen gaat de
ontwikkeling bij de meisjes snel.
‘Esther is ongeveer van mijn leeftijd
en doet goed werk. Landelijk zie
je dat er meer clubs voor meisjes
worden opgericht, het gaat de
goede kant op. Nee, net zo goed als
mannen zijn de vrouwen nog niet. Ik
denk dat topspeelsters meekunnen
in de subtop van de mannelijke
dammers.’

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.

Vuelta in Utrecht groeit uit tot volksfeest
Van onze redactie
UTRECHT - Een waar volksfeest. Voor
de naar schatting 260.000 wielerfans
langs het parcours, maar ook voor
de ruim 180 renners die door de
straten van Utrecht flitsten door
een onafzienbare haag van mensen.
Langs de singels, langs een bomvol
Ledig Erf waar het publiek rijen dik
een orkaan aan geluid produceerde.
De start van de Vuelta in Utrecht
was een ‘fiesta van verbroedering’.
Een explosie van vreugde, met
mensen die tot diep in de nacht aan
het feesten waren. Een uitzinnige
menigte had voor iedereen, zelfs

de ooit verguisde Chris Froome,
aanmoedigingen, schreeuwde
de renners die het zwaar hadden
vooruit. Langs het ruim 23
kilometer lange parcours waren vele
duizenden dranghekken geplaatst
en lagen honderden strobalen om
de veiligheid van de renners te
waarborgen. Maar wielerpubliek
bestaat niet uit hooligans en nergens
hoefde de politie in actie te komen.
Het circus van een grote ronde in
eigen land is speciaal voor een
renner. Vraag het Barnevelder Wilco
Kelderman die al genoot tijdens
de ploegenpresentatie, vaak een
verplicht nummertje voor een
renner, op het Vredenburgplein.

Robert Gesink glunderde gedurende
de hele tweede etappe van 175
kilometer. Blij als hij was met
zijn rode trui, een ‘kadootje’ van
zijn ploeggenoten voor al zijn
verdiensten gedurende de zestien
jaar dat hij bij voor Jumbo-Visma –
oorspronkelijk de Raboploeg – rijdt.
Dat hij het leiderstricot een dag later
al weer kwijt was aan ploeggenoot
Mike Teunissen, wat deerde het.
Er moest wel voor gewerkt
worden door Jumbo-Visma in de
ploegentijdrit die de Vuelta in gang
zette. Tot de laatste meters bleef het
spannend. Het Belgische Quick Step
had zich stuk gebeten op de tijd van
INEOS Grenadiers met tempobeul

Dylan van Baarle, al was het verschil
welgeteld een seconde. JumboVisma realiseerde bij het tussenpunt
weliswaar de snelste tijd, maar het
achttal moest wel als een geoliede
machine blijven draaien. Met onder
meer Primož Roglič die opgaat voor
zijn vierde eindzege in Spanje als
een van de aanjagers werd INEOS
met dertien tellen verslagen.
Een dag later hadden zich nog meer
toeschouwers (350.000) langs de
route van Den Bosch naar Utrecht
verzameld, waar Sam Bennett de
sprint won op het Science Park.
Julius van den Berg verdiende
het eerste bergpunt op de Alto de
Amerongense Berg en verdedigde

een dag later op de route BredaBreda zijn bollentrui met verve.
Bennett was wederom de snelste
van het hele pak.
Algemeen Vuelta-directeur Javier
Guillén had bij zijn vertrek richting
Spanje lovende woorden voor de
organisatie, samengebald in La
Vuelta Holanda: ‘De warme reacties
van het enthousiaste Nederlandse
publiek waren geweldig. We voelden
ons thuis. Nederland is een plek die
fietsen ademt en die we in ons hart
gesloten hebben. Ongetwijfeld keren
we ooit nog eens terug in Utrecht.’
Foto's: Geert Lommers en Bart
Weerdenburg.
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Utrechter Jaïr Hoogland fietst 4447 km door Europa voor de eer

12 dagen, 4 uur en 40 minuten afzien
Kaasspeciaalzaak Kees Oomen
Muntplein 7
3437 AN Nieuwegein,
tel. 030 - 60 35 731
info@kaaszaakoomen.nl
www.kaaszaakoomen.nl

Openingstijden
Maandag
Gesloten
Dinsdag
09:00-18:00
Woensdag
09:00-18:00
Donderdag 09:00-18:00
Vrijdag
08:30-18:00
Zaterdag
08:30-17:00

De Transcontinental Race (TCR) is een
zelfvoorzienende wielerwedstrijd die van
Geraardsbergen (België) naar Burgas (Bulgarije)
voert, langs vier verplichte controleposten. De
250 deelnemers stippelen hun eigen route uit en
wie als eerste in Burgas aankomt, wint. De prijs?
Eeuwige roem. Utrechter Jaïr Hoogland hield een
dagboek bij.
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Omdat ieder kind de beste kinderopvang verdient
www.kdvjansenenjansen.nl 030- 299 51 00

De winnaar werd Oostenrijker
Christoph Strasser die na negen
dagen, en precies 14 uur arriveerde
op het eindpunt. Hij reed gemiddeld
480km per dag. Dat deed lokale
fietsheld Jaïr Hoogland hem niet
na; hij arriveerde na 12 dagen, 4 uur
en 40 minuten afzien. De prestatie
was er echter niet minder om en
daarom hield de Utrechter, die wel
vaker monstertochten fietst, een
dagboek bij van zijn belevenissen.
De Utrechtse Sportkrant publiceert
een deel, het gehele dagboek is via
Strava te lezen.

Dag 1

Voor de start rijden we eerst een
gezamenlijk een geneutraliseerd
rondje door Geraardsbergen dat om
10 uur ‘s avonds begint. Het begin
van de tweede keer Kapelmuur is
de echte start. Ik kom samen met
Fiona (Kolbinger) boven die als een
van de weinigen rechts afslaat. De
rest gaat links of rechtdoor voor wat
uiteindelijk de “Noordelijke” route
wordt genoemd. Via een jaagpad
rijd ik richting Weert en Venlo. In
het begin af en toe nog met andere
rijders om me heen maar dat wordt
minder en minder. Ik stop bij Erfurt
als ik meer dan 24 uur gefietst heb
en bijna 640 km verder ben. Mooie
eerste dag.

Dag 2

Na een kleine vier uur in het hotel
ga ik weer op pad, door de heuvels
naar Jena en Chemnitz. Vanaf
hier is het de bossen door en via
een paar hele steile stroken naar
Tsjechië. Onderweg krijgen we de
melding dat het verplichte parcours
is aangepast. Dit levert de nodige
stress op want in Tsjechië heb ik
lang geen bereik. Gelukkig weet ik
net voor de start de nieuwe route
te downloaden en ik maak van de
mogelijkheid van ontvangst meteen
gebruik om een hotel te boeken
met 24-uurs receptie. Die bleek niet
aanwezig. Hierdoor mag ik nog 7km
de verkeerde kant op (dus 14km
extra op de totale route) om toch
te kunnen slapen. Gelukkig is de
receptioniste heel aardig en mag ik
de fiets meenemen naar de kamer.

Dag 3

Door de nachtelijke escapades
van gisteren ben ik veel later gaan
slapen dan gepland en besluit ik te
blijven liggen tot het ontbijt wordt
geserveerd. Scheelt weer tijd met

elders ontbijten, maar ik baal dat
ik veel tijd heb verspild en nu de
route ergens anders moet oppikken.
Gelukkig ben ik het Reuzengebergte
uit en zijn de eerste paar kilometers
vlak. Het is ook wat koeler dan
gisteren, met af en toe een druppel.
Voor mijn gevoel duurt het een
eeuwigheid tot we de Duitse grens
bereiken, wat ik in mijn hoofd als
finish heb aangeduid. Aan het eind
van de middag bereik ik de grens,
wat ik meteen aan het wegdek merk.

Dag 4

Omdat het vlak is, en ik het gevoel
heb wat tijd te zijn verloren, sta ik
extra vroeg op. Rijden in het donker
over vlakke wegen schiet op, plus
de temperatuur is nog aangenaam.
In het donker door de stad rijden
heeft ook altijd wel wat. Ik heb de
route om München heen gelegd en
geprobeerd een zo’n gelijkmatig
mogelijke klim de Alpen in te krijgen.
Het loopt lekker, ik heb goede zin
en zing liedjes op de fiets. Ik kom op
een prachtig stuk langs de Jachen en
Walchensee en rijd zo via Mittenwald
Oostenrijk in. In Landeck begint het
te regenen, maar ik draai af naar
het zuiden, en goed kijkend naar
het dal en de wolken gok ik erop dat
doorrijden me droog gaat houden.
Klimmend naar de Italiaanse grens
zie ik dat ik gelijk heb.

Dag 5

Om niet al te veel te verliezen op
de mensen die wel de Stelvio in het
donker durven af te dalen besluit
ik de wekker om 3 uur te zetten. In
het donker omhoog durf ik wel. Dit
zorgt ervoor dat ik een prachtige
zonsopgang heb op de Umbrail
pass. Na het ontbijt (warme choco
en taart) naar checkpoint 2, waar ik
als 29ste binnen kom. Door de Gavia
op, waar inmiddels ook een aantal
wielertoeristen aan zijn begonnen.
Dat is leuk, want de meesten kan
ik inhalen, waardoor ik steeds
mikpunten heb. Ik groet ze allemaal
vriendelijk, ze moesten eens weten
wat ik al in de benen heb. Na de
afdaling heb ik de Tonale pass in de
planning om daarna de Alpen redelijk
simpel weer uit te rijden. De regen
die ten westen van me hing heeft me
ingehaald en van lokale wielrenners
hoor ik dat het wel vier uur aan kan
houden. Ik besluit, ookal is het 5 uur
in de middag, nu te gaan slapen en
dan om middernacht, wanneer het is
opgeklaard, door te zetten.

Jaïr Hoogland voor en na de race TRC08 2022.

Dag 6

Voelt raar om nu op te staan en
onconventioneel om nu te fietsen,
maar ik rijd als wedstrijd, en kijk
liever vooruit dan achteruit. De
timing is goed en het eerste stuk
is ook nog eens een fietspad, wat
makkelijk rijden is, maar ’s nachts
rijden valt niet mee. Wanneer de zon
opkomt en ik de Povlakte in rijd ben
ik weer helemaal ok. Rondom Triest
word het heuvelachtiger en merk ik
dat ik aan de kust kom. Voor ik het
weet ben ik Slovenië ingeklommen,
waar het wegdek meteen slechter
wordt. Dat belooft wat voor de
Balkan. Op een stukje afdaling waait
het zo hard dat ik op het binnenblad
moet bijtrappen. Op het moment
dat de eindeloosheid me begint te
ergeren kom ik in de buurt van Rijka,
een grotere stad. Ik besluit hier pizza
te eten en een plan te maken.

Dag 7

Van mezelf mocht ik iets langer
slapen deze nacht, maar ik werd
voor de wekker wakker. Gaan dus.
Het is nog donker en lekker fris. Mijn
route gaat door Kroatië en volgt
de kust, maar dan net achter een
heuvelrug, want ik heb uitgevonden
dat het daar net wat vlakker is. Ik
schrik van een wild zwijn dat voor
me oversteekt en er staan talloze
wilde paarden op dit stuk van de
route. Tot Gračac blijft het redelijk
vlak en koel, maar ik zie op mijn
Wahoo dat het hierna pittiger zal
worden. Ik besluit tot Bosnië te
rijden en daar te overnachten. De
weg gaat via Imotski naar de grens
en hier wordt het weer steeds
drukker. Vanaf de grens is het nog
een dikke 25 km naar mijn hotel
nabij Grude.

Dag 8

In Široki Brijeg mag ik bij drie
jongens aanschuiven voor het
ontbijt en op het moment dat ik wil
afrekenen mag dat absoluut niet.
‘If you come all the way to Bosnia
by bike, we’ll show you Bosnian
hospitality’. Deze ontmoeting
geeft me meteen goede zin en
fluitend kom ik aan in Mostar waar
ik de bergen in ga. In Gacko gaat

een steile klim naar de grens met
Montenegro volgen. Het is een
illegale grensovergang, maar ik
heb een applicatie gedaan voor
een permit. Ondanks dat ik deze
nooit heb ontvangen, ga ik ervoor.
Na de grens mag ik afdalen naar
checkpoint 3. De route volgt de
panoramaweg naar Durmitor.
Misschien wel het mooiste stuk van
de gehele TCR. Vanaf Pljevlja is het
klimmen naar de Servische grens. Op
een soort gravelpad rijden is niet erg
prettig en ik moet geconcentreerd
blijven. Een lange afdaling lijkt uren
te duren, en ik ben blij als ik in de
bewoonde wereld ben en mijn hotel
kan opzoeken.

Dag 9

Via de grote weg ga ik naar Nova
Varoš en hoop daar de route weer
op te pikken. Dat lukt pas weer
bij Svestica. Hier heb ik nog een
echte klim en dan mag ik, per
saldo, af gaan dalen. Per saldo,
want er is geen meter vlak en het
is bloedheet. Na een paar uur daal
ik langzaam naar de Donau vallei.
Het is donker geworden, maar ik
had het zo gepland dat ik in het
donker redelijk vlakke wegen zou
hebben, zodat de vaart erin kon
blijven. De laatste twintig kilometer
zijn erg taai, maar ik ruik de finish
van vandaag en voltooi de rit
probleemloos.

Dag 10

Doordat ik wat later ben opgestaan
is het al snel heet. In het laatste
dorpje in Servië doe ik inkopen, en
aangezien ik nog veel Dinars heb
besluit ik hiervan ook een paar
nep crocs te kopen voor parcours
4, wat een onverhard stuk is en ik
verwacht veel te moeten lopen. Na
de grotere plaats Târgu Jiu ga ik
van de grotere wegen af, wat rust
geeft, niet continu opgejaagd door
honden en verkeer. De slotklim van
de dag is de Transalpina vanaf de
zuidkant. In de schemering ga ik
met mededeelnemer Max nog even
naar 2000 meter hoogte. We rijden
ongeveer hetzelfde tempo, dus
blijven bij elkaar de hele klim zien.
Stuivertje wisselen.

Foto: Instagram/@jairhoogland.

Dag 11

Ik word brak wakker en weet dat ik
zonder ontbijt het zwaarste parcours
van de Transcontinental Race moet
gaan doen. Eerst de Transalp weer
op en dan via een gravelpad afdalen
naar Brezoi. Ik eet maar twee reepjes
en tel de rest. Heb er nog vier over
voor een traject dat waarschijnlijk 6
uur duren gaat. Slecht voorbereid.
De kilometers gaan langzaam, ik
krijg honger, maar ben op rantsoen.
Naar Bulgarije mogen we drie
grensovergangen nemen, allemaal
een pontje. Ik heb er net één
uitgekozen die uit de running blijkt,
en heb geen backup route naar een
andere. Ik moet dus on the spot een
route bouwen. Niet optimaal. Ik
ga hierdoor nog via twee uitlopers
van het berggebied naar de boot
waar anderen de directe wegen
nemen. Één van de wegen hier is ook
onder constructie, waardoor ik nog
stukken moet lopen ook. Ik zie niet
hoe ik zonder de nacht door te halen
bij de eerste pont kan komen, waar
waarschijnlijk iedereen op zal zitten.
Ik besluit dus op tijd te slapen, vroeg
op te staan, en voor de tweede pont
te gaan.

Dag 12

Middenin de nacht zit ik alweer op
de fiets. Ik ben ruim op tijd en ga
inkopen doen. Bepakt en bezakt
rijd ik naar de pont. Ik doe nog een
powernap en wanneer ik wakker
word merk ik dat de pont enorm
veel vertraging heeft. Daar gaat
mijn kans nog iemand in te halen.
Ik heb vandaag bijna 200 km in de
benen en moet er nog bijna 300
tot de finish. Ik besluit toch door te
pushen en te kijken wat er nog in
zit. Ik besluit op het finishparcours
alles te geven. Ik zeg tegen mezelf
dat de finish pas bij de finish is want
na het parcours zijn er nog 10 km
tot de finish die je zelf moet vinden.
Wie weet dat het hier nog lukt om
een betere klassering te krijgen. In
Burgas aangekomen rijd ik via de
promenade naar Sarafovo en iets
voor vieren kom ik als 30e over de
streep. Kapot maar voldaan.
Wat een avontuur!
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Beachvolleybalster vindt plezier terug in de sport

Pleun Ypma weer in balans
na het EK, waar ze als negende
eindigden, even de tijd om alles
op een rijtje te zetten. ‘Ik zou naar
Maastricht gaan voor mijn studie
maar Marleen vroeg mij om drie
maanden naar Tenerife te komen,
haar trainingsbasis. Met als doel om
te kijken wat de potentie van ons
team was.’

SPECIALE BIJLAGE

V.V. DE MEERN
75 JAAR

Tenerife

De geplande verhuizing naar
Maastricht ging niet door, het
werd het vliegtuig naar Tenerife.
‘Dat was best bizar en ook wel een
momentje toen ik dat aan mijn
ouders vertelde.’ De steun vanuit
huis, die was er. En zo vertrok de
sportster richting de Canarische
eilanden. ‘Dat was ruim een week
nadat Marleen van Iersel de vraag
had gesteld en zo zat ik daar in een
appartementje aan het strand.’
Ze leerde veel over zichzelf op de
plek waar ze de vrijheid voelde om
zichzelf te kunnen en te mogen zijn.
De ene keer met een lach, de andere
keer met een traan. Alles met als
doel om samen de droom na te
jagen om aan de Olympische Spelen
van Tokio mee te kunnen doen.

Pleun Ypma: ‘Ik legde mezelf te hoge verwachtingen op, waar ik niet gelukkig van werd’.
Door Roberto Cancian
BILTHOVEN - In het laatste weekend
van juni won beachvolleybalster
Pleun Ypma, samen met haar
volleybalpartner Emi van Driel
het prestigieuze King of the Court
toernooi in Hamburg. De eerste keer
dat een Nederlands vrouwenteam
een internationaal King of the
Court toernooi op hun naam wist
te schrijven. ‘Een onverwacht
succes en een beloning voor wat ik
iedere dag doe’, geeft de 24-jarige
inwoonster van Utrecht aan.
Pleun Ypma geniet weer van haar
sport, nadat ze twee jaar terug het
plezier was kwijtgeraakt. ‘Ik legde
mezelf te hoge verwachtingen op,
waar ik niet gelukkig van werd’, kijkt
ze terug. De glimlach is gelukkig
weer terug op haar gezicht. ‘Ik
ben dankbaar voor wat ik nu mag
meemaken, met begin van het jaar
toernooien in Mexico en Brazilië en
onlangs nog in Portugal. Recentelijk
verdedigde ze de kleuren van
Nederland tijdens de Europese
kampioenschappen in München.
Het lukte de als 25e geplaatste
Pleun Ypma niet om samen met Van
Driel de tweede ronde te bereiken.
In Groep H werden twee goede
partijen gespeeld. De twee nipte
nederlagen, betekenden echter wel
het einde van het toernooi. Maar
dat er stappen worden gemaakt,
daar is Ypma vooral blij mee. Dat ze
weer kan genieten van het sociale
leven eromheen, ook.

Veelzijdig

De in Bilthoven geboren Pleun
Ypma is afkomstig uit een sportieve
familie. ‘Vaak waren we op het
voetbalveld te vinden aangezien
mijn broer voetbalde en mijn vader
daar coach was’, geeft ze aan. Als
klein meisje vond ze eigenlijk alle
sporten al leuk. Naast voetbal
vooral ook tennis. ‘Van jongs af
aan heb ik best fanatiek getennist,
mijn ouders vonden het echter
ook een goed idee dat ik een
teamsport zou gaan doen. Mijn
buurmeisjes zaten op volleybal, zo
kwam ik ook binnen bij Irene, de
plaatselijke volleybalvereniging in
onze woonplaats Bilthoven. Vanaf
haar tiende jaar kon ze het volleybal
een aantal jaren combineren
met het tennis. Op het moment
dat Pleun Ypma als volleybalster
selectietrainingen kon gaan volgen,
moest ze een keuze maken in de
sport. Het werd volleybal en vanaf
haar 14de jaar sloot ze al aan bij
Jong Oranje en trainde ze ook één
dag in de week op Papendal. ‘Een
drukke tijd in combinatie met mijn
havo-opleiding en trainen bij zowel
de club als twee blokken trainen op
de vrijdag op Papendal.’
Als veelzijdig volleybalster kon ze
in de zaal op veel posities uit de
voeten. ‘Ik vond het ook leuk om
op meerdere posities inzetbaar
te zijn. Ik heb als passer/loper,
diagonaal en midden gespeeld.
Het blokkeren bij het volleybal vind
ik het leukst. Mede doordat ik het

uitdagend en ook leuk vind om het
spel te lezen.’ Op 17-jarige leeftijd
kwam Ypma met VollinGo uit Gouda
uit in de topdivisie en was er ook
contact met de talentcoach van
beachvolleybal. Ze besloot naar
Den Haag te verhuizen waar ze twee
per dag als beachvolleybalster kon
trainen en tegelijkertijd een studie
psychologie oppakte. Een ideaal
leven zou je zeggen, toch legde
Ypma zichzelf hoge verwachtingen
op. Te hoog. ‘Ik werd ongelukkig in
de sport en was iemand geworden
die ik helemaal niet wilde zijn.
Ik was altijd een spontaan en
impulsief persoon, maar ik merkte
dat ik door de vele verplichtingen
mezelf niet meer was en mijzelf
ook de leuke, simpele dingen niet
meer gunde.’ Het streng zijn voor
zichzelf, dat belemmerde haar
in hetgeen ze graag doet. Lekker
volleyballen en genieten. ‘Wanneer
een vriendin wilde afspreken, vroeg
ik me af of dat wel kon omdat ik de
volgende dag weer moest trainen.
Ik was in die tijd niet echt leuk en
gewoon een rotwijf’, zegt ze met een
glimlach waarbij haar gedachten
teruggaan naar de tijd dat ze vooral
met zichzelf worstelde. Het plezier
was weg.

Moeilijk

De vragen waarom ze het sporten
allemaal nog deed, kwamen steeds
meer omhoog. ‘Ik dacht het zelf
allemaal op te kunnen lossen maar
dat bleek lastig. Mijn teamgenoot
en coach waren niet op de hoogte.

Foto: Pim Waslander.
Uiteindelijk heb ik aangegeven
dat ik wilde stoppen met
beachvolleybal. Een mededeling die
voor teamgenoot Emma Piersma
en haar coaches als een verrassing
kwam. Het was kort voordat de
coronapandemie begin 2020 veel
sporten stil legde. ‘De beslissing
had ik daarvoor al genomen maar ik
merkte dat ik wel veel meer vrije tijd
kreeg in de periode die volgde.’
Ze haalde haar Bachelor diploma
van de studie psychologie en ging
in die tijd graag hardlopen. Niet
omdat het moest, vooral omdat
ze het leuk vond. ‘Mijn omgeving
merkte dat ik op den duur weer wat
vrolijker werd en meer kon genieten
van alles. Ook besloot ik voor de
lol weer te gaan beachvolleyballen.
Zoals zo vaak; van het één komt
het ander.’ Zo ook bij Pleun Ypma.
Niet veel later deed ze mee aan
het Nederlands kampioenschap
beachvolleybal waar ze aan de
praat raakte met Marleen van Iersel.
‘Zij was op zoek naar een nieuwe
medespeelster aangezien Joy
Stubbe zou stoppen. Een aantal
dagen later kwam de vraag van
Marleen of ik met haar King of the
Court in Utrecht en het Europees
kampioenschap in Letland wilde
spelen. Ik merkte dat het plezier
het belangrijkste was en zo stonden
wij er gelukkig beiden in. Een
unieke kans.’ Tijdens de toernooien
trokken ze twee weken met elkaar
op en bouwden ze een band op
voor het leven. Toch namen ze

‘Mijn doel was het plezier
terugvinden in het spelletje en
voor Marleen gold dat ze een zeer
succesvolle carrière wilde afsluiten.
Een once in a lifetime ervaring’. We
beleefden een supermooi jaar met
goede prestaties. Het pré-toernooi
richting Tokio wisten we te winnen
maar er mocht maar één team naar
Tokio.’ Pleun Ypma en Marleen van
Iersel mochten uiteindelijk niet
afreizen naar Japan. ‘Dat heb ik vrij
snel naast me neer kunnen leggen
omdat ik wist waar ik vandaan
kwam’.

Parijs

Na de samenwerking met Marleen
van Iersel, die ging genieten van
haar ‘volleybalpensioen’, pakte
Pleun Ypma de draad weer op
met de 22-jarige Emi van Driel.
‘In februari van dit jaar zijn wij
als twee gelijkwaardige jonkies
begonnen aan de weg die ons
naar Parijs moet leiden. Begin
maart begon het seizoen al en dat
was snel aangezien wij pas net
samenwerkten. Het was zoeken
naar automatismen en geduldig
zijn met elkaar. Door voornamelijk
goed te presteren in de Challenger
toernooien willen wij steady in de
top 10 terechtkomen zodat we aan
de Elite-16 toernooien (de beste
zestien teams van de wereld, red.)
kunnen deelnemen. Een uitdagend
proces, zeker ook omdat in 2024
maar twee Nederlands teams
worden afgevaardigd naar Parijs.’
Het plezier in het spelletje is nu
de drijfveer voor Pleun Ypma, niet
alleen de prestaties. ‘Ik had naast
het spelletje ook het sociale leven
nodig. Dat is nu in balans en dat
bevalt prima.’

Voetbalvereniging De Meern bestond in juni 2022 75 jaar. In deze bijlage van de Utrechtse Sportkrant kijken we naar de geschiedenis van de club, leren we waar die
voor staat (alvast een tipje van de sluier opgelicht: ‘wij willen er voor iedereen zijn’) en blikken we terug op de festiviteiten.
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Uitgelaten vieren de voetballers van V.V. De Meern de zojuist behaalde promotie.

V.V. DE MEERN VIERT JUBILEUM MET ALLE LEDEN
Door Roberto Cancian
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Foto: V.V. De Meern.

DE MEERN – Het is dit jaar driedubbel
feest bij Voetbalvereniging De Meern.
Begin juni werd het eerste zaterdagelftal
kampioen van de tweede klasse waardoor
het promoveert naar de eerste klasse,
daarnaast viert de vereniging ook nog
eens het 75-jarig bestaan. Eind juni
promoveerde, via de nacompetitie, ook het
eerste vrouwenteam. Zij komen aankomend
seizoen uit in de tweede klasse.

V.V. De Meern, een vereniging met
2.000 leden wil zich op meerdere
manieren laten zien. ‘Wij zijn zowel een
prestatieve vereniging als een familiare
vereniging. Daarbij hebben we de grootste
meisjesafdeling van Nederland. Wij
willen graag dat de mensen meedenken
en betrokken zijn bij wat we doen en
organiseren’, geeft Christel Hek aan.
Ze is nu anderhalf jaar voorzitter van de
jeugdcommissie en zelf ook nog actief
speelster van Zondag Vrouwen 1 en
komend seizoen leidster van J 09-2. ‘Ik
heb eerst geobserveerd hoe de lijnen lopen
om te zien hoe alles bij de club in elkaar
steekt. Mijn ervaringen en bevindingen
heb ik uiteindelijk gedeeld waarna ik alle
coördinatoren heb gesproken. Ik wilde
graag de organisatiestructuur anders
hebben en vanuit die gedachte ben ik
ook aangesloten bij het bestuur. Het is
interessant en vooral heel leuk om te doen,
naast mijn fulltimebaan’, zegt ze er met een
glimlach bij.

V.V. De Meern werd op 18 juni 1947
opgericht. Op deze datum werd in café
‘Wapen van Gouda’, beter bekend als café
Huigen, besloten tot de oprichting van de
‘Roomsch Katholieke Voetbal Vereniging
De Meern’. ‘Op zaterdag 11 juni jl. vond de
reünie plaats, waarbij er naast een groot
feest ook Walking Football was voor 35
plus en het jubileumboek werd uitgereikt.
Dit boek is echt schitterend geworden, daar
hebben we enorm veel positieve reacties
op ontvangen’, geeft Eelco Koot namens de
Jubileumcommissie van V.V. De Meern aan.

Verbinding

Samen met jeugdvoorzitter Christel
Hek (ook lid van het bestuur) en Joop
Zoutenbier kijkt Koot terug en vooral ook
vooruit. Voorzitter Wim Stolwijk deed dat in
eerder stadium ook al. ‘Wij hebben ervoor
gekozen om de activiteiten uit te smeren
over meerdere data zodat er voor iedereen
ruimte is om ervan te genieten. Het is
best wel bijzonder om dit jaar kampioen
te worden, ook nog met een elftal met
veel jongens uit onze eigen opleiding.
Bij het 50-jarige bestaan werden wij ook
kampioen, nu dus met het 75-jarig jubileum
opnieuw. Dat is toch wel heel speciaal’,
geeft hij aan.

Naast het prestatieve wil Christel Hek
inzetten op maatwerk waarbij veel
aandacht is voor de breedtesport. Er zijn
momenteel veel mensen als vrijwilliger
actief voor de vereniging maar dat mogen
er altijd meer zijn. ‘Wij willen up to date
zijn, ook op gebied van multimedia en het
bijhouden van de website.’
Het drietal is blij dat er weer ‘gewoon’
gevoetbald kan worden. ‘De coronatijd
heeft er aardig ingehakt’, geeft de 67-jarige
Joop Zoutenbier aan. Zijn vader was de
eerste voorzitter van V.V. De Meern, hij zelf
doorliep alle jeugdelftallen en eindigde
in het eerste elftal. ‘Ik ben lid van de
sponsorcommissie. In de jaren dat ik al bij

de vereniging ben, is een aardig netwerk
opgebouwd. Ook van sponsoren. Het
lukt om ze te binden. Dat willen we ook
met al onze leden. Dat er bij de reünie
tussen de 150 en 200 mensen waren,
waaronder ook veel oud-leden, maakt het
bijzonder.’ Het bijna volledige A1 elftal,
waar Joop Zoutenbier destijds zelf deel
van uitmaakte, was er ook bij. ‘Zo mooi’,
glimt hij van trots.
De betrokkenheid en verbinding worden
ook door Joop Zoutenbier genoemd.
Het loopt als een rode draad door de
vereniging. ‘Sinds een jaar werken we
samen met het COA in De Meern om
jongeren met een vluchtelingenstatus ook
te laten voetballen. Het merendeel is 16/17
jaar. Eén meisje speelt al mee met O172. Ze zei pas dat ze er twee vriendinnen
bij heeft. Dat is toch mooi.’ Daar haakt
Eelco Koot op in. ‘Het is belangrijk dat
iedereen eerst de verenigingscultuur leert
kennen. Wij willen er voor iedereen zijn,
ook voor iemand met een rugzakje. De
groepsdynamiek bekijken we per niveau.
Je ziet echt dat het bindt.’
Dat is waar V.V. De Meern voor staat. ‘Wij
willen ons op maatschappelijk niveau
inzetten, zowel op de manier zoals Eelco en
Joop net aangeven maar ook door te letten
op gezonde voeding en jonge trainers en
MBO-stagiaires de kans te bieden zich te
ontwikkelen bij ons. Door veel samen op te
trekken en de lijnen kort en overzichtelijk
te houden, is de verbinding er met elkaar’,
aldus Christel Hek.

Stappen
V.V. De Meern koos er begin 2020 voor
om te stoppen met prestatievoetbal op de

V.V. DE MEERN 75 JAAR

zondag nadat het in het seizoen 2017/2018
zelfs in de derde divisie uitkwam. Op de
zaterdag maakt het nu ook flinke stappen
aangezien het eerste elftal komend seizoen
weer in de eerste klasse uit zal komen.
De focus lag de afgelopen periode
vooral op alle jubileum activiteiten die
georganiseerd werden. ‘Na de reünie op 11
juni was er een week later, in het weekend
van 18 en 19 juni een Sponsorloop,
Penalty Bokaal en Voetbalpark voor alle
leeftijdscategorieën’, geeft Eelco Koot aan.
In het laatste weekend van juni werden er
diverse jeugdtoernooien georganiseerd
op het complex waarna op 2 juli ‘Coupe
De Meern’, voor de senioren, plaats vond.
‘Voor een vereniging met ruim 2.000 leden
lukt het ons om een dorpsclub in een
stadswijk te blijven’, geeft de 56-jarige
Eelco Koot aan die al vijftig jaar bij de
club rondloopt. ‘Mijn vader was hier
trainer en zodoende kwam ik hier al op
zesjarige leeftijd. Het is mooi om te zien
dat veel spelers, die in het eerste elftal
actief zijn, hier uit de buurt komen.’ Dat
beaamt voorzitter Wim Stolwijk die gezien
wordt als de accountant van het dorp. Hij
lacht om die benaming. ‘Ik ben in 1977
vanuit Amsterdam naar hier gekomen
en destijds ook in het eerste elftal gaan
spelen. Nadat ik naar het tweede team
ben gegaan, heb ik nog 20 jaar in het
vierde elftal gespeeld met allemaal oudspelers van het eerste elftal. Uiteindelijk
heb ik op 60-jarige leeftijd mijn actieve
voetbalcarrière beëindigd als speler van
het negende elftal. Sinds 2000 zit ik in het
bestuur waarvan de laatste zes jaar in een
dubbelrol als voorzitter en penningmeester.
We maken er een mooi jubileumjaar van
met z’n allen.’
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Welkom

RIJSCHOOL TAKTIEK

Daijiro Tak

BIJ OLIVE

In ons Mediterraanse tapas en mezze restaurant wordt met veel liefde en creativiteit aan onze gerechten gewerkt
*
Met een groot en overdekt terras en dakterras kijkt u uit op het water en dat geeft een gevoel van vakantie
*
Elke 2 maanden hebben we extra tapas
*
In de zomer worden er ook cocktails geserveerd

OPENINGSTIJDEN: De keuken is geopend van 12:00 - 22:00 uur op: dinsdag - zondag. Ons volledige menu is nu
ook te bestellen als Take Away.

HOOGST SPELENDE TEAMS WETEN TE PROMOVEREN

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

030-6663999

06-22172710

MaIntenance support

de/Montage

specIaal transport

hIjswerkzaaMheden

www.fysiovanleeuwen.nl
info@fysiovanleeuwen.nl

U kunt ons ook volgen via:

Al 35 jaar een begrip in De Meern
Deskundig in alles wat het dagelijkse
bewegen belemmert.

IndustrIële verhuIzIngen

IndustrIële verhuIzIngen
opslag

MaIntenance support

de/Montage

specIaal transport

Adres: Burchtplein 19, 3452 MJ, Vleuten-De Meern. Tel.: Tel: 030 662 2044 | Web: www.restaurantolive.nl

GROEIEN IN LEDENTAL KAN NIET MEER, IN PRESTATIES WEL

Bouwbedrijf Kok, dé aannemer voor nieuwbouw
van uw woning, verbouwingen, onderhoud en
renovatie in de regio Utrecht!
Zandweg 151 | 3454 HB De Meern | 030 666 15 79
www.bouwbedrijf-kok.nl

le verhuIzIngen

ge

Postbus 132, 3480 DC Harmelen
Tel. +31 (0)348 408 484
Fax +31 (0)348 408 567
E-mail: info@vandijkdemeern.nl

nce support

VINDT U HET VOLGEN VAN
GESPREKKEN LASTIG?

E-mail: info@vandijkdemeern.nl

MaIntenance support

de/Montage

de/Montage

specIaal transport
specIaal transport

hIjswerkzaaMheden

hIjswerkzaaMheden
opslag

opslag

DE MEERN - Anno 2022 is De Meern
met ruim 2.000 leden één van de grootste
verenigingen van Nederland. Deze status
heeft de club te danken aan de bouw van
de wijk Leidsche Rijn waar de A2 Utrecht
ten westen begrenst. En zoals dat gaat
in nieuwbouwwijken trokken vooral jonge
gezinnen het nieuwe stadsdeel in en de
kinderen werden massaal ingeschreven bij
de lokale voetbalvereniging. Maandelijks
werden in die jaren een of twee nieuwe
jeugdteams in het leven geroepen.
VV De Meern, dat op 18 juni 1947 in café
Huigen werd opgericht, was tot die tijd een
echte dorpsclub; iedereen kende elkaar.
De accommodatie was wel enigszins
verouderd; een van de weinige nadelen van
de sfeervolle en gezellige vereniging. De
exponentiële aanwas noopte tot een groter

DE HOORZAAK : DE AUDICIEN IN VLEUTEN

Tijdens een concert, op de ﬁets, maar ook wanneer u staat te
kletsen met de buren. Het zijn allemaal voorbeelden van momenten
waarop een perfect functionerend gehoor van belang is. Zodat u
kunt genieten van de muziek, veilig deelneemt aan het verkeer of
een gesprek kan volgen. Kom daarom langs bij De Hoorzaak, uw
audicien in Vleuten, zodra u het gevoel heeft dat de kwaliteit van uw
gehoor vermindert. Bent u in de regio Vleuten, De Meern, Harmelen,
Postbus 132, 3480 DC Harmelen
Breukelen en Maarssen? Onze deur staat altijd voor u open.
Tel. +31 (0)348 408 484
Postbus 132, 3480 DC Harmelen
Tel. +31 (0)348 408 484Fax +31 (0)348 408 567
Fax +31 (0)348 408 567E-mail: info@vandijkdemeern.nl
De Hoorzaak
Openingstijden
E-mail: info@vandijkdemeern.nl
Voor de Burchten 278
Maandag
Alleen op afspraak
Dinsdag t/m Vrijdag
Zaterdag

ouders. Wie ja zegt, krijgt voorrang bij de
aanname als lid.’

Competitieperikelen
Een van de dieptepunten in de
geschiedenis van de club zal toch wel het
terugtrekken van het eerste zondagelftal
zijn. In januari 2020 hakte De Meern de
knoop door om het team, dat eerder
gedegradeerd was en onderaan de
ranglijst van de eerste klasse bungelde,
per direct uit de competitie te halen. Het
was een onvermijdelijk besluit. Aan het
AD liet voorzitter Wim Stolwijk toen weten
vooral opgelucht te zijn dat het volgens
hem onvermijdelijke besluit is genomen.
‘De algemene ontwikkeling van zondagnaar zaterdagvoetbal hebben wij nog
lang kunnen verhullen. De problemen
ontstonden toen wij drie jaar geleden
ons tweede zondagelftal kwijtraakten.

VV DE MEERN HELEMAAL VAN DEZE TIJD
Van onze redactie

3452 MB Vleuten
030 - 6664444
info@dehoorzaak.nl
www.dehoorzaak.nl

en beter onderkomen en in september
2005 werd het nieuw gebouwde sportpark
aan de Loenenseboslaan in gebruik
genomen. Twee kunstgrasvelden en een
modern clubhuis vormden de basis om
verder te groeien in ledenaantal.
Anno 2022 gaat dat echter nauwelijks
meer; de 2000 leden (waarvan ruim 1200
jeugdleden) moeten allemaal trainen en hun
wedstrijden spelen en dat vergt de nodige
creativiteit van de club, de ruimte is immers
niet onbeperkt. Volwassen leden en ouders
wordt gevraagd hun steentje bij te dragen
om een voetbalseizoen in goede banen
te leiden. De club kent dan ook bijna 500
vrijwilligers. ‘Bij VV De Meern hebben ze
eigenlijk voor van alles wel een commissie’
stelt een van hen. ‘Wie zich inschrijft bij de
club als potentieel lid, krijgt ook de vraag of
de adspirant-leden vrijwilligerswerk willen
en kunnen doen. En dat geldt ook voor

VOETBALCLUB KOMT OP TELEVISIE

Wij bieden de oplossing!

ransport
IndustrIële verhuIzIngen
Postbus 132, 3480 DC Harmelen
aaMheden
Tel. +31 (0)348 408 484
IndustrIële verhuIzIngen
Fax +31 (0)348 408 567
MaIntenance support

Van onze redactie

Bovendien liepen de sponsorinkomsten
waarmee wij de zondagselectie
financierden terug.’
In 2008 en 2009 werd De Meern nog
kampioen in de derde en tweede klasse.
In 2015 en 2017 wisten de spelers van de
voetbalclub dit huzarenstukje te herhalen.
In dat laatste jaar zorgden spelers als
Rick Kruys, Gökhan Yasar en Redouan El
Yaakoubi onder leiding van Rob Zomer
voor promotie. Via de play-offs mocht het
naar de derde divisie verhuizen. Sinds
2020 verlaat de club zich op de prestaties
van het zaterdagelftal en afgelopen
seizoen deed dit van zich spreken. In
de uitwedstrijd tegen NiTA uit Nieuwer
Ter Aa werd de felbegeerde titel van de
tweede klasse middels een 0-4 zege
binnengesleept en promoveerde de club
naar de eerste klasse.
Ook de vrouwen zaterdag 1 kenden
een zeer goed seizoen. Zij speelden
voor de zomervakantie de finale van de
nacompetitie. Bij winst op Houten zou het
team promoveren naar de tweede klasse,
bij verlies zou de tegenstander promoveren,
er hing dus veel van de wedstrijd af.
Na de allesbeslissende pot stond 1-4
op het scorebord en promoveerden de
vrouwen van De Meern inderdaad. In de
tweede klasse A komen ze in het seizoen
2022/2023 uit tegen onder meer Hercules,
IJsselmeervogels, Rivierwijkers, Sporting
’70 en Delta Sports.

09.00 - 17.30
09.00 - 15.00

DE MEERN - De club mag dan inmiddels
een respectabele leeftijd bereikt hebben
en een rijke historie kennen, maar dat
wil niet zeggen dat het niet met de
moderne tijd mee gaat. Op 28 augustus
worden op de velden van de club in het
Máximapark opnames gemaakt van de
play offs voor de FC Straat League. Deze
League is de straatvoetbal competitie van
Soufiane Touzani op het YouTube kanaal
TouzaniTV. Touzani is een Nederlandse
straatvoetballer die bekend staat als pionier
van het freestyle voetbal. Met zijn team
Los Barrenderos organiseert hij op pleinen
in wijken voetbalwedstrijden om kinderen
en jongeren te laten bewegen, beter te
laten voetballen, maar vooral plezier te
laten maken tijdens het sporten. Daarnaast
wordt hij wereldwijd gezien als de ‘King of
Nutmegs’ oftewel Koning van de Panna
(iets wat grote voetballers als Ronaldo
hebben moeten ondervinden).
Zijn streven is simpel: ‘Wij willen de nieuwe

voetballende generatie beter maken’ en
daarom bezoekt hij regelmatig jeugdspelers
bij voetbalverenigingen om ze tips en
trics te leren en ze uit te dagen om beter
te voetballen. Het geheim zit volgens
Touzani in drie dingen: voeding, training
en ontspanning. Onder voeding valt; hoe
zijn je eetgewoontes? Onder training valt;
hoeveel uur train, voetbal en beweeg je
doordeweeks? En onder ontspanning valt;
heb je plezier ook waneer je soms niks doet
of hoeft? Met ruim één miljoen abonnees
op zijn YouTube kanaal mag Touzani een
influencer genoemd worden.

FC Straat
Touzani heeft een online voetbalclub
opgericht genaamd FC Straat; ruim 34.600
leden hebben zich hierbij ingeschreven
waardoor ‘het de grootste voetbalclub van
Nederland is’ aldus de makers. In de FC
Straat League gaat Touzani op zoek naar
de ‘grote helden van de kleine velden’. Om
een daadwerkelijke League in te stellen,
hebben de organisatoren play offs in het

leven geroepen om de beste voetballers te
selecteren. Deze vinden op de velden van
De Meern plaats. Voor de FC Straat League
mag de club zelf vier teams afvaardigen in
de leeftijdscategorieën: O13, O15, MO15
& 18+ Een team bestaat in totaal uit zeven
spelers/speelsters. Per leeftijdscategorie
is er in totaal maar plek voor 24 teams.

V.V. DE MEERN 75 JAAR

De beste vier teams in het systeem, de
winnaar blijft staan, plaatsen zich voor
de FC Straat League. De league zal per
leeftijdscategorie op één zondag gespeeld
en opgenomen worden tijdens een live
event in De Meern. De winnaars plaatsen
zich voor de FC Straat League wat weer
uitgezonden wordt op TouzaniTV.
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Desque projectinrichting
feliciteert VV De Meern
met het 75 jarig bestaan.

TWEEDE SEIZOEN MET DOORDEWEEKSE WEDSTRIJDEN VAN START GEGAAN

OOK DIT JAAR FLEXIBELE SPEELDAGEN BIJ DE MEERN
een convenant tussen de Utrechtse
voetbalverenigingen. Hierin hebben
de clubs afgesproken af en toe een
wedstrijd naar een andere dag te
verplaatsen, als er op de zaterdag geen
ruimte is bij de thuisspelende club. De
wedstrijden mogen naar een zondag
of doordeweekse avond verplaatst
worden.

Help! Op zaterdag raken
onze velden vol

rethink
your
office

www.desque.nl

ONZE F.C.

SORRY, DE ZATERDAG ZIT VOL!

Overvol

M.M. Hoogendoorn

17.000

2010

Ontwerp en Bouwburo BV

2015

2020

80% van de Utrechtse
voetbalvelden is nu
al vol op zaterdag

2025

Bezetting op zaterdag

Hoe kan dit?
In Utrecht komen er
steeds meer inwoners bij

Ontwerp en realisatie van verbouwingen,
uitbreidingen, renovaties en nieuwbouwen
van Voedingsmiddelenbedrijven

en er wordt steeds minder
op zondag gevoetbald door
senioren

500.000

25.000
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400.000

20.000

60

300.000

15.000

40

200.000

10.000
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100.000

5.000

0

0
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www.ontwerpenbouwburo.nl

en dus steeds
meer voetballers

2025

2030

2020

inwoners

2025

2030

2010

voetballers

2015

seniorenvoetballers

2025

2020
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De oplossing

Variabele speeldag

-

17.000

JUMBO VLEUTERWEIDE
JUBILEUMWEKEN
•

2010

2015

2020

DI

WO

VR

ZA

ZO

DO

Als we allemaal af en toe op
een andere dag voetballen,
maken we plek voor iedereen!

Sportutrecht.nl/
toekomstvoetbal

Lever je kassa
bon in en win!

•

•
•

Back to School
Pakket t.w.v. € 750, -

Ter ere van het !-jarig bestaan van Jumbo
Vleuterweide maak je van 31 augustus
t/m 13 september 2022 kans op een Back
to School Pakket t.w.v.€ 750,-! De winnaar
wordt willekeurig gekozen.

•

De stad Utrecht groeit. In de periode tot 2030 is de
verwachting dat er circa 3.500 voetballers bij komen en ook
na 2030 blijft het aantal voetballers toenemen (tot 2040 ruim
5.000). Op dit moment kent de Domstad 19.000 voetballers
die wekelijks tegen een balletje trappen, terwijl er per dag
op de velden ruimte is voor ‘maar’ 17.000 voetballers.
De zaterdag raakt als vaste wedstrijddag overvol en de
wachtlijsten met voetballers die staan te trappelen om
te spelen beginnen op te lopen. Zaterdag blijft echter de
voorkeur hebben voor de spelers en daarom hebben de
Utrechtse voetbalverenigingen, Stuurgroep Toekomst
Voetbal, KNVB, Sport Utrecht en de gemeente in 2021
hiervoor een oplossing gevonden. Voorafgaand aan seizoen
2021/2022 werd de variabele speeldag geïntroduceerd,
om de bezetting van de velden meer te spreiden en
wachtlijsten te voorkomen. Ook in seizoen 2022/2023 blijft
het convenant van kracht.
Van onze redactie

VLEUTERWEIDE
Meer informatie:

IJ W' ®@

MA

2025

Aantal voetballers
op zaterdag

WWW.CENTRUM-VLEUTERWEIDE.NL

DE MEERN – De
wedstrijdsecretarissen van De
Meern zijn er maar druk mee; ook
dit seizoen moeten ze weer (door de

SENIOREN VAN
CONTRIBUTIE
VRIJGESTELD

Samenwerking

Overvol

•

De Stuurgroep Toekomst Voetbal
stelt dat er op alle dagen, behalve
de zaterdag, volop ruimte op de
velden is. ‘Meer velden aanleggen
terwijl de velden op zondag leeg
liggen is geen optie en sluit ook
niet aan bij het optimaal gebruiken
van de schaarse ruimte in de stad’.
De variabele speeldag houdt in dat
een thuisspelende vereniging de
wedstrijddag beslist. Dit kunnen alle
dagen (en avonden) zijn en voor of
na het weekend waarin de KNVB
de wedstrijd heeft gepland. De
bezoekende Utrechtse vereniging
accepteert deze wedstrijddag ‘op
voorhand met inachtneming van
de in het convenant opgenomen
randvoorwaarden en afspraken.‘

Erg ver vooruit kijken in de planning
lukt dan ook niet, dus de club
uit De Meern maakt er maar het
beste van. ‘Voor de zaterdagen 3
en 10 september hoeven we geen
wedstrijden te verplaatsen. Voor
de 17e wel, maar dat hebben we
inmiddels geregeld.’ De extra belasting
van wedstrijdsecretarissen met
communicatie over wijzigingen houdt
dus nog wel even aan.

KNVB ingeplande) wedstrijden van
zaterdagen verplaatsen naar een
andere speeldag. ‘Simpelweg omdat
we meer wedstrijden ingepland krijgen
dan we ruimte op de velden hebben’.
Het verplaatsen gebeurt op basis van

De Meern probeert de teams zo
spoedig mogelijk te informeren over
wijzigingen wat betreft speeldagen en
-tijden, maar vooral bij jeugdteams is
dat niet altijd vier weken van tevoren
mogelijk. De club geeft wel een
richtlijn waar de leden rekening mee
kunnen houden: ‘Pupillen gaan zoveel
mogelijk naar de zondag. Senioren
zoveel mogelijk naar doordeweeks
en junioren naar doordeweeks of
zondag.’ Ook zijn ze een samenwerking
aangegaan met DESTO, Hercules
en Sporting '70. Wedstrijden tegen
deze drie verenigingen kunnen
zonder tussenkomst van de teams
verplaatst worden om de communicatie
eenvoudig te houden en het seizoen
soepel te kunnen laten verlopen.
Dat geldt voor zowel thuis- als
uitwedstrijden. ‘Natuurlijk is het wel de
bedoeling dat we het verplaatsen zo
snel mogelijk doen zodat teams zich
op de afwijkende speeldag kunnen
voorbereiden. Als er een wedstrijd
wordt verplaatst, horen de teams dat
minimaal vier weken van tevoren.
Ook hier proberen we de lasten over
zoveel mogelijk verschillende teams te
verdelen.’
De samenwerking tussen de vier
(grotere) voetbalclubs op dit onderwerp
is niet bij toeval ontstaan. Lang niet alle
andere Utrechtse clubs zien namelijk
mogelijkheden om op andere dagen
te spelen. Zo zien de meeste clubs
alleen incidenteel mogelijkheden
tot verplaatsing waarbij zondagen
voor meerdere clubs uit de Domstad
niet mogelijk is. Andere clubs, zoals
onder meer UVV, PVC, Kismet, HMS
zien überhaupt en om uiteenlopende
redenen geen mogelijkheden tot
verplaatsing van wedstrijden.

V.V. DE MEERN 75 JAAR

VV De Meern is van oorsprong een
zondagvereniging, de landelijke
trend echter volgende, liggen de
velden er op zondagmiddagen maar
verlaten bij.
In januari 2020 besloot de club het
eerste zondagteam nog terug te
trekken uit de eerste klasse, waar
het niet goed presteerde en de
animo ver te zoeken was. De focus
kwam daarmee op de zaterdag
te liggen, de druk op de velden
vergrotend.
De voetbalclub uit De Meern nam
vervolgens voor seizoen 2021/2022
al maatregelen om zondagvoetbal
toch een impuls te geven. Sindsdien,
en dus ook in het huidige seizoen
2022/2023, zijn zondagsenioren
vrijgesteld van contributie.
Trainingen kunnen op vrijdagavond
op de velden van de club aan de
Loenenseboslaan afgewerkt worden
en ook hier hoeft niet voor betaald
te worden. De club biedt deze optie
aan voor leden en niet-leden en
hoopt dat meerdere regionale clubs
zullen volgen zodat de competitie op
zondag weer aantrekkelijk wordt.
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Tour de France Femmes geeft vrouwenwielrennen extra boost

Van Vleuten mag handtekeningen uitdelen
naar hartenlust handtekeningen
uit, aan kinderen maar ook aan
volwassen fans.
De Tour Femmes heeft het
vrouwenwielrennen dat de laatste
jaren toch al in de lift zit, een extra
boost gegegeven. Met dank aan
vooral Marianne Vos, die veel geduld
moest hebben na haar lobbywerk
voor een serieuze etappekoers door
Frankrijk. Eerst werden de vrouwen
afgescheept met één dag, dat
werden er drie en dit jaar dus acht.

* Deze actie loopt van 29 augustus t/m 11 september 2022.
Maximaal 1 appeltaartje per coupon
Alleen bij Albert Heijn De Meern en Vleuterweide.

Annemiek van Vleuten na haar winst van de Tour de France Femmes: ‘We
hebben laten zien dat we geen bijprogramma meer zijn.’
Foto: Sprint Cycling Agency / Movistar Team.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - De allereerste Tour de
France Femmes zal ongetwijfeld
in de geschiedenisboeken worden
opgenomen als een mijlpaal voor
het vrouwenwielrennen. Eerder was
al verschillende malen een vrouwen-

Van onze redactie

Now you can.
Een gratis ja
arrond
programma
vanuit
de KNVB en
Heineken®
om verantw
oord
alcoholgeb
ruik te
stimuleren
bij
voetbalclubs
.

UTRECHT - Minutenlang had de
onzekerheid het Nederlandse
kamp in zijn greep. Wie had er nu
gewonnen, Lorena Wiebes of Elisa
Balsamo? Bij de Italiaanse rensters
leidde het beeld van de finish op een
mobieltje al snel tot sippe gezichten.
Toch duurde het nog even voordat
de oranje equipe kon juichen:
Lorena Wiebes was Europees
kampioen.
Hoe moeten we die Wiebes lossen?
Met die vraag worstelde het peloton,
uitgezonderd de Nederlandse
ploeg, in de wegwedstrijd van
de EK wielrennen. De 23-jarige
renster heeft zich ontpopt
tot het sprintkanon van het
vrouwenpeloton en het parcours in
München was zodanig vlak dat een

jubileum

Doe je ook mee?
Vraag de mogelijkheden aan bij
jouw Heineken Accountmanager
of scan de QR code.
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

111HNK1705 HNK KV AMATEURVOETBAL_ADV_128x190mm_WT.indd 1

massasprint hoogstwaarschijnlijk
was. Een week eerder had Fabio
Jakobsen dat bevestigd door
namens Nederland de Europese titel
bij de mannen te veroveren.
In de finale roerden met name Ellen
van Dijk en Riejanne Markus zich
om het tempo hoog te houden.
Ook Floortje Mackaij zorgde met
tactisch afstoppend werk ervoor
dat de Nederlandse trein in de
laatste kilometers op de rails bleef.
Toch ging het nog bijna mis. Aan
de rechterkant van de weg was er
het blauwe lint van de Italiaanse
equipe, links het wit met oranje van
Nederland. Daar viel het echter stil
omdat Charlotte Kool, de laatste in
de schakel voor Wiebes, te vroeg
bleek opgebrand. Wiebes haakte
vervolgens slim aan bij de Italiaanse
trein die wereldkampioene Elisa

WIELERBLOKJE

Scan voor meer
informatie:

jarig

Vogezen

Tot aan het slotweekend was het
tot vreugde van de organisatie
Marianne Vos die de koers kleurde.
Een renster uit het topsegment,

tv-programma’s, al hield ze het
beschaafd. ‘Ik vind fair play erg
belangrijk en zou zelf niet hebben
doorgereden. Dat is niet mijn stijl.
Misschien kunnen sommige ploegen
nog wel iets leren van de Tour de
France bij de mannen. Het moment
dat Jonas Vingegaard wachtte op
Pogacar vond ik heel mooi.’

Bijprogramma

Voor de eerste meters van de
eerste volwaardige vrouwen-Tour
na jaren had ze gevreesd dat het
verwachtingspatroon misschien te
hoog was. ‘Maar we hebben laten
zien dat we geen bijprogramma
meer zijn.’ Ze had genoten van de
duizenden toeschouwers langs de
weg, de aandacht die ze persoonlijk
had gekregen. Bij de bus van
Movistar verzamelden zich na
haar meedogenloze machtsgreep
supporters in de hoop een glimp op
te vangen van ‘die kanjer’.
Volgend jaar – haar laatste seizoen
als profrenster - is Annemiek van
Vleuten er weer bij in de Tour de
France Femmes. Wellicht is er dan
ook ruimte in het parcours voor
een monument als de Alpe d’Huez.
De Tourwinnares kan nauwelijks
wachten om ook op de ‘Nederlandse
berg’ als eerste boven te komen.

Lorena Wiebes volgt Ellen van Dijk op als Europees kampioen

Pr0.0st op
de derde helft!

Cloud Seven feliciteert
voetbalvereniging V.V. De Meern
met het 75-jarig jubileum

Tour(tje) uit de grond gestampt,
maar nooit trok die zoveel publiek
en publiciteit als in 2022.
Met na acht spectaculaire dagen een
winnares die haar roots in Utrecht
heeft. Annemiek van Vleuten won
twee beklijvende bergetappes plus
het eindklassement. En ze deelde

Op de dag dat de mannen finishten
op de Champs-Élysées vertrokken
de vrouwen van de beroemde
avenue in Parijs. Sprintkanon
Lorena Wiebes deelde de eerste
tik uit. Met venijnige pedaalslagen
deklasseerde ze de concurrentie
en greep en passant de eerste gele
trui. Dolblij was de Mijdrechtse die
haar explosieve vermogen enkele
dagen later nog eens etaleerde in
een massasprint, maar uiteindelijk
na een val de ronde voortijdig moest
verlaten.

wat de publicitaire waarde van het
evenement alleen maar ten goede
kwam. Vos mocht zich vijf dagen
in het geel hullen en boekte net als
Wiebes twee ritzeges.
Het slotakkoord lag in de Vogezen.
De zaterdag was met drie cols van
allure meer dan een opwarmertje.
Iedereen keek naar Annemiek van
Vleuten en het boegbeeld van de
Spaanse equipe Movistar maakte
het waar, ondanks een ernstige
darminfectie aan het begin van
de Tour. Alleen landgenote Demi
Vollering kon nog enigszins in het
spoor blijven toen de beste klimster
van het vrouwenpeloton de Petit
Ballon, de Col du Platzerwazel en de
Grand Ballon gebruikte om een kloof
van minuten te slaan.
Een dag later op La Planche des
Belles Filles, met gruwelijke stukken
van 25 procent op de laatste
onverharde kilometer naar de finish,
heerste Van Vleuten opnieuw. Zelfs
materiaalpech kreeg haar niet klein,
al probeerden ploegen als TrekSegafredo en vooral SD Worx daar
wel van te profiteren. Ellen van Dijk
van Trek toonde achteraf spijt dat ze
zich eveneens aan kop had geroerd
toen haar landgenote verschillende
malen van fiets moest wisselden.
Van Vleuten hekelde de actie in
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Balsamo als laatste pion had. De
sprint werd ongemeen spannend en
met het blote oog was niet te zien
wie nu had gewonnen. Dat bleek
uiteindelijk toch nog relatief ruim
met een tiental centimeters, de
Nederlandse.

Tussensprint

Het EK tijdrijden werd zoals
verwacht een duel tussen Ellen van
Dijk en Marlen Reusser. Net als vorig
jaar moest de wereldkampioene
in deze discipline op het Europees
kampioenschap genoegen nemen
met zilver. Bij het enige tussenpunt
had de Zwitserse tien seconden
voorsprong en dat gat bleek te
groot, al knabbelde de Woerdense
nog wel de helft van de achterstand
af. Na EK-goud in 2016, 2017, 2018
en 2019 boog Van Dijk dus net als
vorig jaar voor Reusser.

Lorena Wiebes.

Foto: © Chris Auld | Keep Challenging | Team DSM.

Nienke Vinke

Marijn van den Berg

Jan-Willem van Schip

Haar dubbelslag op het NK voor junioren, ze won zowel de
wegrit als de tijdrit, heeft Nienke Vinke een tweejarig contract
opgeleverd bij de Women’s WorldTour-ploeg DSM. Teanmanager
Rudi Kemna is erg te spreken over de 18-jarige Amersfoortse.
‘Nienke beschikt over een enorme motor, maar blijkt ook een
veelzijdige renner te zijn die explosief is en ook behoorlijk goed
kan klimmen, naast haar sterke tijdritprestaties.’ Vinke is blij
met haar overstap van opleidingsinstituut NXTG Racing naar
DSM. ‘Ik heb laatste twee jaar veel geleerd bij NXTG en hoop me
bij Team DSM verder te kunnen ontwikkelen.’

Met een zesde plaats in de slotrit van de Ronde van Polen
sloot Marijn van den Berg deze redelijk bezette etappekoers
uitstekend af. De neoprof van EF Education-Easypost
eindigde in het eindklassement op plaats 79, bijna
dertien minuten achter winnaar Ethan Hayter. Maar van
het klassement moet de allrounder uit De Meern het niet
hebben. Hij mikt op dagsuccessen. Ook in de tweede etappe
van de Ronde van Polen finishte hij in de toptien en wel als
negende.

Voor Schalkwijker Jan-Willem van Schip mondde het EK
baanwielrennen uit in een deceptie. Met Yoeri Havik was hij
kansloos op de Madison, het onderdeel waarop het koppel
de Europese titel verdedigde. Havik-Van Schip eindigde als
zevende van de slechts negen teams die de finish haalden.
Europees kampioen werden de oppermachtige Duitsers Roger
Kluge en Theo Reinhardt.
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Utrechtse ijshockeyers met Bisturys en Levac in eredivisie

IJCU Dragons kijkt uit naar seizoenstart

Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – IJCU Dragons staat te
popelen om aan het nieuwe seizoen
te beginnen.
Met de nieuwe Canadese goalie Zach
Levac en de Litouwer Dominykas
Bisturys (kan zowel in aanval als
de verdediging spelen) maken
de Utrechtse ijshockeyers zich
vol spanning op voor de nieuw
geformeerde eredivisie, het tweede
UTRECHT - Het duo Van de Kraak/
Henderson volgde in juni de
opgestapte staf onder leiding van
Stefan Collard op.
Het bestuur van de ijshockeyclub
ging bij de keus voor de nieuwe
coaches niet over één nacht ijs.
‘Het is een beslissing die we in
goed overleg met de spelers
hebben genomen’, aldus IJCU-

niveau van ons land. IJCU Dragons
start het seizoen op 25 september
met een uitwedstrijd tegen
Groningen.
De Utrechtse coach Willem van
de Kraak – opvolger van de eind
vorig seizoen opgestapte Stefan
Collard, zie ook het kader elders
op deze pagina – is op maandag 22
augustus in de hal van ijsbaan De
Vechtsebanen aan de slag gegaan
met zijn tot achttien spelers en

drie goalies ingekrompen selectie.
Aan de zomertrainingen op het ijs
heeft Van de Kraak een goed gevoel
overgehouden. ‘Ik denk dat we een
goede en leuke groep hebben. Ik ben
positief verrast. Mijn assistent Jared
Henderson is tijdens de zomerstop
ook al met de selectie aan het werk
geweest. Via hem zijn we aan de
goalie gekomen, Bisturys is een
vriend van één van de speelsters van
ons vrouwenteam.’
Doelman Levac is pas 21 jaar en
heeft, volgens Van de Kraak, de
potentie uit te groeien tot één van
de betere goalies van de eredivisie.
De Amerikaan Henderson, die
gedurende drie seizoenen als speler
in de BeNe League – het hoogste
niveau - bij Zoetermeer zijn klasse
heeft bewezen, zal niet alleen Van
de Kraak assisteren, maar is tevens
mondjesmaat inzetbaar.

Competitie

Verheugd is Van de Kraak over
de nieuwe competitieopzet. De
eredivisie telt dit seizoen dertien

ploegen: Amsterdam, Nijmegen,
Leeuwarden, Den Bosch, Geleen
2, Tilburg 2, Heerenveen 2, Yeti’s
Breda, Zoetermeer 2, Dordrecht,
Eindhoven, Groningen en IJCU
Dragons. De competitie start op 24
september en eindigt op 26 februari
2023. De Dragons gaan op 1 oktober
op bezoek bij Amsterdam, de eerste
thuiswedstrijd op de Utrechtse
Vechtsebanen is op zaterdag 8
oktober tegen Heerenveen 2. De
clubs spelen een volwaardige
competitie.
De eerste acht ploegen plaatsen
zich vervolgens voor de play-offs;
deze kwartfinales worden over twee
duels (best of 2) in het weekeinde
van 3, 4 en 5 maart afgewerkt. De
halve finales (best of 3) worden in de
twee weekenden daarop gehouden.
De finale behelst een best of 3,
dan wel een best of 5, afhankelijk
van de mogelijkheden. Na alle
corona-perikelen is eindelijk weer
eens sprake van een volwaardige
competitie. Mogelijk wordt de
laatste wedstrijd van het seizoen in

WILLEM VAN DE KRAAK OPVOLGER VAN STEFAN COLLARD
voorzitter Marco van Doorn. ‘Willem
is natuurlijk geen onbekende in
het Utrechtse ijshockey. Jared
hebben we leren kennen tijdens de
coronapandemie toen hij trainingen
gaf op De Vechtsebanen.’
Van de Kraak (56), is een geboren
Utrechter die deel uitmaakte
van de succesvolle selectie in de

Start

Het ijshockeyseizoen wordt op
24 september officieel geopend
met het traditionele duel om de
Ron Berteling Schaal, vernoemd
naar de recordinternational. In
de Amsterdamse Jaap Edenhal
strijden kampioen Heerenveen en
bekerwinnaar Den Haag om de
eerste prijs van het nieuwe seizoen.
In tegenstelling tot eerdere
berichten overigens blijft de
grensoverschrijdende BeNe League,
het hoogste niveau in de Benelux,
toch overeind. Vooralsnog zijn de
Belgische clubs Mechelen, Chiefs
Leuven, Liège Bulldogs en Heylen
Vastgoed HYC en de Nederlandse
verenigingen Heerenveen, Hijs Hokij
Den Haag, Zoetermeer Panters
en Eaters Limburg, net als vorig
seizoen, de deelnemers.

Van links naar rechts:
1 Robert, de eerste rodetruidrager van de Spaanse wielerronde in Utrecht - 6 Jaïr, Utrechtse deelnemer aan de
Transcontinental Race - 11 ik- 12 vruchtbare plaats - 14 Scandinavische munt - 15 jubilerende voetalvereniging,
in 194 7 opgericht in café Huigen (2/ 5) - 16 Utrechtse ijshockeyvereniging, kijkt uit naar de start van het nieuwe
seizoen - 19 iep - 20 oostzuidoost - 22 wilde haver - 24 Veenendaalse survivalster, nu ook triatleet (2/2/5) 30 onvruchtbaar - 31 uiterste datum - 33 Spaanse wielerronde die dit jaar in Utrecht van start ging - 37 noot 38 strafwerktuig - 40 beachvolleybalster Pleun, mede-winnares van het prestigieuze King of the Court toernooi in
Hamburg-42 winnares van de eerste Tour de France Femmes (3/7, Annemiek)-48 uitroep van pijn-49 thans 50 wintermaand- 54 Europees wiekerkampioene op de weg bij de vrouwen (Lorena) - 57 actinium - 58 uniek60 reeds - 62 Walter, de nieuwe trainer van VV Voorwaarts - 64 uit een republiek in Azië -67 Femke, topatlete uit
Amersfoort - 69 voordat - 71 een en ander - 72 N'ketia, vijfde op de EK 4 x 100 meter - 73 Eva, speelster van het
Nederlandse softballteam dat de Europese titel won.
Van boven naar beneden:
1 drukte -2 spitsmuisachtig zoogdier -3 geldbedrag -4 ijverig -5 voertuig -6 helium -7 gehoororgaan -8 gaarne
-9 vogeleigenschap - 10 kloosterlinge - 13 parvenu - 16 uitgestorven vogel - 17 oostnoordoost - 18 tennisterm
-21 afgestoken stuk gras - 23 zeer spoedig - 25 ervaren - 26 hert - 27 sportterm (Engels) - 28 slim - 29 plaats in
Oekraïne - 31 droog (bij sherry) - 32 lager onderwijs - 34 tijdstip - 35 relatievorm - 36 jaar (Latijn) - 39 eerste
vrouw - 41 glimmer - 43 vertegenwoordigster - 44 beschut - 45 verouderde vorm van u - 46 een zekere 47 voorzetsel - 50 bezinksel - 51 Europese Centrale Bank - 52 zat, genoeg - 53 Republiek Indonesië - 55 elk 56 vrucht - 59 betalingswijze - 61 ongebonden - 63 bejaard - 65 een weinig - 66 zon (Engels) - 68 Lemmer
(thuishaven)- 70 en volgende.
Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 17 september naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en
maak kans op de herziene versie van het Wielerwoordenboek dat voor de Vuelta is opgesteld
door Institutio Cervantes. Het boekje is ‘een eerbetoon aan de hechte banden tussen Spanje en
Nederland en aan de wielersport’. Onder de goede inzendingen verloten wij vijf exemplaren.
WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 15 juli j.l. was “DE AMERONGSE BERG”.
De prijswinnaar is dhr. W. van den Bosch uit Harmelen. Gefeliciteerd! U heeft het boek ‘Het maakbare uur’
van Jurgen van Teeffelen gewonnen. Deze wordt bij u thuisbezorgd.
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Overzicht van de accommodatie van LKV Het Bosch in Lexmond.
Door Robert Jan van der Horst
LEXMOND – Klein maar fijn.
Dat gezegde is zonder meer van
toepassing op de Lexmondse Korfbal
Vereniging Het Bosch.
Toch is deze dorpsclub één dag
per jaar het middelpunt van deze
traditioneel Nederlandse sport. Dan
komt een deel van de nationale top
naar Lexmond (3.000 inwoners)
voor de onofficiële seizoenopening:
De KorfbalTotaal Cup. In 2022 op
zaterdag 27 augustus. Een initiatief
van de dorpsclub zelf.
Dit jaar nemen landskampioen
Fortuna Delta/Logistiek uit Delft en
KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan
(halve finalist vorig seizoen) het
tegen elkaar op. Het wordt alweer de
vijfde editie aan de Nieuwe Rijksweg
8 in Lexmond. ‘Bij het korfbal
wordt er vooral in aanloop naar het
zaalseizoen veel georganiseerd,
maar niet bij de start van het
veldseizoen’, praat clubvoorzitter
Arjen Godthelp ons bij over de
ontstaansgeschiedenis. ‘Ik vind het
leuk om iets te organiseren en doe
dat samen met Fleur den Besten en
een eventteam van jeugdspelers.
De eerste editie was bij de opening
van ons kunstgrasveld en het sloeg
aan. In het voetbal heb je in de
seizoenvoorbereiding de wedstrijd
om de Johan Cruijff Schaal. Bij het
veldkorfbal was zoiets er niet. Wij
zijn in dat gat gesprongen.’
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‘Gezelligheid en spelplezier hoog in het vaandel’

de finalereeks van de eredivisie zelfs
pas op 31 maart of op 1 of 2 april
gespeeld, een ongekende luxe en
prima voor de ontwikkeling van jong
talent.

Botany Swarm (Nieuw Zeeland),
Osby IK (Zweden, tweede divisie),
Koc. University Istanbul (Turkije),
Danville Dashers (USA) om
vervolgens neer te strijken bij het
BeNe-Leagueteam van Zoetermeer
(seizoen 2020/2021 en 2021/2022).
Waarschijnlijk zal Henderson ook
als speler tijdens de competitie zijn
gezicht op het Utrechtse ijs zal laten
zien.

met Belgische teams. Zijn zoon
Vince komt uit in de selectie van
IJCU Dragons.
Henderson (30) kent ondanks
zijn jonge leeftijd al een aardige
carrière in het mondiale ijshockey.
De Amerikaanse aanvaller kwam
in Europa uit voor IFK (Finland,
tweede divisie), Turnhout (België),

kampioensjaren 1991 en 1922 toen
IJCU beslag legde op de nationale
titel.
Als coach was hij onder meer zes
jaar werkzaam bij het Nederlandse
vrouwenteam en op het
allerhoogste niveau bij Kemphanen
Eindhoven in de BeNe-League, de
grensoverschrijdende competitie

KorfbalTotaal Cup zet dorpsclub Het Bosch op de kaart
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Het bijzondere aan de KorfbalTotaal
Cup is niet alleen de aanwezigheid
van veel internationals, maar ook
het format waarin de wedstrijd
wordt afgewerkt. Zo zijn er vier sets

van 12,5 minuut zuivere speeltijd.
Voor de winnaar van elke set wacht
een prijzengeld van 250 euro.
Godthelp: ‘Vaak is een wedstrijd wel
gespeeld als het bijvoorbeeld 10-2
staat. Bij de KorfbalTotaal Cup is dat
dus niet het geval. Wie zegt me dat
de verliezende partij de drie overige
drie sets niet kan winnen? Op deze
manier creëren we extra spanning en
extra momenten waarom het gaat.’
Naast de beloning voor de
gewonnen sets gaat er ook nog 250
euro naar de winnaar overall. Dat is
de uitslag als de resultaten van de
sets bij elkaar worden opgeteld. Na
afloop is er met beide ploegen ook
nog een uitgebreid buffet. Godthelp:
‘We zijn de eerste edities begonnen
met clubs uit de subtop en sinds
vorig jaar hebben we de absolute
top naar Het Bosch, de korfbalclub
is vernoemd naar de accommodatie
waarop wordt gepeeld, kunnen
halen. In 2021 won PKC/Vertom uit
Papendrecht met 4-0 in sets van
TOP/LITTA uit Sassenheim.’

Foto’s: LKV Het Bosch.
beslissingsmoment creëren. Er moet
altijd een winnaar zijn. Vandaar
dat bij de KorbalTotaal Cup de sets
niet gelijk kunnen eindigen. Is de
stand na de reguliere speeltijd in
evenwicht dan zijn er shoot-outs:
twee keer vrouw tegen vrouw, twee
keer man tegen man. Een idee van
oud-international Wim Peetoom.
Als het aan mij ligt, wordt dit ook
ingevoerd bij competitiewedstrijden.
Wij weten inmiddels dat dit
aanspreekt bij het publiek. We
hopen dan ook dat het KNKV met
een schuin oog meekijkt.’

Accommodatie

Na 27 augustus zwaait Het Bosch de
topteams uit en gaat het over tot de
orde van de dag. En dat is gezellig
korfballen bij een dorpsclub en veel

evenementen organiseren. Dat gaat
de vereniging goed af: de jeugd heeft
Het Bosch de afgelopen jaren goed
weten te vinden. Godthelp: ‘We
hebben zo’n honderd korfballeden,
waarvan tachtig procent bestaat
uit jeugdleden. Onze uitdaging ligt
nu in het vinden van voldoende
begeleiding, dan kunnen we verder
groeien. We zijn goed zichtbaar,
direct als je richting ons lokale
sportcomplex rijdt. Daarnaast
hebben we 25 beachvolleyballeden.’
Om deze leden te huisvesten
beschikt Het Bosch over een
nieuw kunstgrasveld, twee
beachvolleybalveldjes en een
beachhouse. In de zaal kan de
club gebruik maken van de kleine
sportzaal op het sportcomplex. Maar
als het aan Het Bosch en Godthelp,

tevens coach van het jeugdteam
waarin zijn zoon speelt, ligt, komt
daar op redelijk korte termijn
verandering in. ‘Nu moeten we in het
indoorseizoen voor onze wedstrijden
uitwijken naar sporthal de Linde
in Meerkerk, zo’n zeven kilometer
verderop, de jeugd fietst hier in het
donker niet zomaar even naar toe.’
Het plan is om op het complex
Het Bosch op termijn een grotere
hal te bouwen waar zowel
korbalwedstrijden als zaalvoetbal
gespeeld kunnen worden.
Daarvoor moet echter wel eerst de
midgetgolfbaan worden verplaatst.
Daar is reeds een plan voor
uitgewerkt.
Met de gemeente Vijfheerenlanden,
waarvan Lexmond onderdeel
is, wordt al enige tijd gesproken
over de plannen. Godthelp: ‘Ons
‘voordeel’ is dat we al kleedkamers
en horeca hebben. Die hoeven dus
niet te worden geïntegreerd in de
nieuwe sporthal. Dat scheelt veel
geld. Als de gemeente elders een
nieuwe sporthal bouwt, kost dat een
paar miljoen meer. We hopen dat
over een jaar of twee de eerste paal
de grond in kan en dat er over een
jaar of drie, vier een wat grotere hal
staat.’

Plezier

Kijkend naar de toekomst is ook
meer samenwerking met het Viaanse
VIKO één van de ambities. ‘Als
korfbalverenigingen op vijf kilometer
van elkaar vullen we elkaar
goed aan. Er zijn verschillende
samenwerkingsvormen mogelijk en
dat gaan we komende tijd verder
verkennen.’
Inzet blijft om met de KorfbalTotaal
Cup het seizoen te laten openen door
de nationale korfbaltop. Of Het Bosch
ook de nationale korfbaltop gaat
bestormen? Arjen Godthelp: ‘Nee, dat
denk ik niet, die kans acht ik klein.
En die ambities hebben we ook niet.
Wel willen we het niveau en structuur
van de club samen met VIKO wat
verder verbeteren komende jaren.
Gezelligheid en spelplezier staan
daarbij hoog in het vaandel.’

Experimenten

Wat populariteit betreft moet
korfbal zien op te boksen tegen
sporten als voetbal, hockey, tennis
of volleybal, weten Godthelp en
alle andere korfballiefhebbers.
Vandaar dat experimenten met de
spelregels nauwlettend door het
nationale Korfbalverbond (KNKV)
worden gevolgd. Eerder al werd
bijvoorbeeld de afmeting van het
veld aangepast. Godthelp: ‘Een
kleiner veld verhoogt het tempo
en daarmee worden wedstrijden
sneller en dus aantrekkelijker.
Verder ben ik er voorstander van
om bij een gelijkspel ook een

PKC/Vertom is duidelijk blij met de zege en de cheques in de strijd om de KorfbalTotaal Cup.

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ VOOR AL UW
STOFFEN EN LEDEREN MEUBELEN.
ANTIEKRENOVATIE EN
INTERIEURADVIES.
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STOFFEREN, RESTAUREREN & REPAREREN

Gun uw meubels een nieuwe ronde!
Advies bij u thuis en 100% vrijblijvende offerte
Voor iedereen betaalbaar, nergens goedkoper
Gratis haal- en brengservice
Grote collectie stof en leer

� TIMMERWERK
� RENOVATIE
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De aantrekkingskracht van de vliegende schijf

� ONDERHOUD

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

17.50

17,50
69,00

Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht - Tel.: 030-200 39 68

www.meubelstoffeerdertheodorus.nl

KOM NAAR ONZE
Sportkantine
clinic

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

Bij Sligro Utrecht ben je van harte welkom bij onze
Sportkantine clinic. Tijdens deze clinic krijg je praktische
oplossingen waarmee je voor jouw sportkantine de volgende
stap kunt maken op het gebied van gezondheid, vernieuwing en
duurzaamheid. Ben jij toe aan nieuwe ideeën? Kom dan naar de
Sportkantine clinic en laat je inspireren en enthousiasmeren.
Wat je kunt verwachten:
• Tips over een gezond assortiment met concrete gezonde alternatieven
• Hoe om te gaan met grote piekdrukte.
• Weinig derving door slim in te kopen.
• Krijg alle ins en outs over relevante concepten
We zien je graag op maandag 8 september tussen 18:00 en 20:00 uur in
onze Sligro vestiging aan de Cartesiusweg/Perronlaan 1 in Utrecht.

utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS

Team Sligro Utrecht

Tijdens het WK in Polen speelden Gijs en Jasmijn Kamerbeek, die in Utrecht
uitkomen voor frisbeeclub UFO, samen in het Nederlands mixed team.
Foto: André Witkam.
U20 de titel door in de finale met 15-10
Door Roberto Cancian
te winnen van Zwitserland.
UTRECHT - Van 6 tot en met 13
Aan de keukentafel in het ouderlijk
augustus jl. waren Jasmijn en Gijs
huis in het Utrechtse Hoograven
Kamerbeek actief met het Nederlands
kijken ze uitgebreid terug op het WK
team bij het WK U20 Mixed Ultimate
en vertellen ze over alle facetten van
Frisbee in Polen.
de frisbeesport. Een sport waarbij de
plastic disc wordt overgegooid en je
In Wroclaw eindigde het Nederlandse
altijd in beweging bent. ‘Op een veld
team op de vijfde plaats. ‘Wij gingen
van 100meter bij 37meter wordt er
uiteraard voor de eerste plaats en
met zeven tegen zeven gespeeld tot
hadden dus op meer gehoopt’, geeft
de vijftien punten. Een punt wordt
de 16-jarige Jasmijn Kamerbeek aan.
gescoord wanneer de frisbee, zonder
‘Op Hongarije na was iedereen wel aan
dat die de grond raakt, in het achterste
elkaar gewaagd’, vult haar 18-jarige
vak van de tegenstander komt’, legt
broer Gijs Kamerbeek aan. Nederland
Gijs uit.
speelde onder meer tegen Hongarije,
Op zijn elfde jaar begon hij met de
Zwitserland, Zweden, Israël en
sport, zus Jasmijn toen ze acht jaar
Colombia. Hongarije won in de Mixed

UTRECHT - De Frisbie Pie
Company (1871-1958) van
William Russel Frisbie uit
Bridgeport, Connecticut maakte
taarten die werden verkocht
aan veel hogescholen in New
England. Hongerige studenten
ontdekten al snel dat de lege
taartvormen konden worden
gegooid en gevangen, wat

oud was. ‘Mijn vader speelde frisbee
in zijn studententijd en gaf later ook
training. Zo zijn wij er uiteindelijk
ook mee in aanraking gekomen’,
geeft Jasmijn aan. Wie denkt dat de
sport het puur overgooien van de
frisbee is, komt bedrogen uit. ‘Er zijn
veel verschillende technieken om te
gooien. De sport is een combinatie van
Americain Football vanwege het veld,
handbal omdat je niet mag lopen met
de frisbee en basketbal omdat er veel
man to man óf zone wordt gespeeld’,
legt Gijs uit. Het bijzondere is dat er
geen scheidsrechter nodig is, de teams
lossen alle discussiepunten zelf op.
‘Er wordt uitgegaan van de ‘spirit of
the game’. De spirit captains van de
ploegen overleggen samen wanneer
er bijvoorbeeld een overtreding
wordt gemaakt. Komen we er niet uit
dan gaan we terug naar de situatie
daarvoor. Wij speelden tijdens het
WK tegen Israël waar er veel ‘calls’
waren. Momenten die we moesten
oplossen. Bij het voetbal was dat al
lang uit de hand gelopen. Wij losten
dat volwassen op’, geeft Gijs met een
glimlach aan.

Mixed

Tijdens het WK in Polen speelden Gijs
en Jasmijn, die in Utrecht uitkomen
voor frisbeeclub UFO, samen in het

Nederlands mixed team. ‘Bij die
discipline moet de verhouding tussen
mannen en vrouwen in verhouding
zijn. Omdat je met zeven speelt is het
vier om drie maar wanneer het ene
team met vier mannen speelt, dan
doet de tegenstander dat ook’, geeft
Gijs aan. Jasmijn was drie jaar terug al
bij het EK Onder 17 in Polen en wist de
weg. Voor Gijs was het zijn eerste grote
toernooi. ‘Ik was heel blij dat ik mocht
en het was uiteindelijk ook best wel
even spannend’, zegt de tweedejaars
Fysiotherapie student. Zus Jasmijn was
rustig na het horen van haar selectie.
‘Ik voel geen fysieke stress, mentaal
een beetje maar ik had vooral heel veel
zin om te gaan. Ik ben wel gegroeid in
het spel de laatste jaren. Ik ben beter
gaan gooien, harder gaan rennen
en heb meer inzicht gekregen in het
spelletje’, geeft de 6 VWO studente aan.
Het tweetal traint zelf zeer regelmatig
naast dat ze één keer in de week bij
de club trainen en daarnaast ook
aan de bondstrainingen deelnemen.
‘Wij kunnen het gelukkig goed met
elkaar vinden. In de sport zie je ook
dat in het algemeen iedereen goed
met elkaar omgaat’, aldus Jasmijn.
‘Het is een kleine sport in Nederland
waar ook vaak meer kinderen uit één
gezin de frisbeesport beoefenen’, vult
haar moeder aan die net als hun vader

AL RUIM 150 JAAR FRISBEE
eindeloze uren spel en sport
opleverde. Het is niet alleen
gooien maar vooral het laten
vliegen van de frisbee. Met spin,
door je duim op de ribbeltjes
te doen en je vingers aan de
onderkant van de frisbee te
plaatsen en daarbij te wijzen naar

wie de frisbee mag gaan. Het
doel van het spel: Twee teams
van zeven spelers strijden op
een speelveld dat ongeveer even
lang is als een voetbalveld, maar
smaller is. Aan elk uiteinde van
het speelveld is er een eindzone.
Elk team verdedigt één eindzone.

Ze scoren een doelpunt als een
van hun spelers de schijf in de
tegenoverliggende eindzone
vangt. De speler met de schijf
wordt de werper genoemd. De
werper mag niet rennen met
de schijf. In plaats daarvan
verplaatsen ze de schijf door in

meeluistert op de achtergrond. ‘De
saamhorigheid in de sport is groot.
In Polen sliepen wij in een soort van
studentenkamers maar het eten deden
we gezamenlijk’, zegt Jasmijn.
Daarna legt het tweetal de technieken
uit, vaardigheden die nodig zijn om het
verschil te kunnen maken op het veld.
‘Anyway you can hold it, you can throw
it’. Het is de truc om het draaipunt te
vinden, dan kan je alles gooien. Met de
backhand gooi ik vaak verder dan met
de forehand’, geeft Gijs aan.

Seizoen

Het is nu even bijkomen eenmaal
terug in Nederland maar het liefst
gaan Jasmijn en Gijs buiten alweer aan
de slag met de frisbee. ‘Na een paar
dagen dan wil ik wel weer trainen’,
zegt Jasmijn waarna Gijs haar aanvult;
‘Het liefst heb ik iedere dag een
frisbee in mijn hand. Bij UFO worden
de trainingen straks weer opgepakt.
Er volgt een najaarscompetitie en
er is naast een voorjaarscompetitie
ook een indoorcompetitie. ‘Het is
echt een leuke sport en iedereen
kan bij ons aansluiten. Op 7, 14,
21 en 28 september zijn er ook
beginnerscursussen bij onze club
op Sportpark Vechtzoom’, sluiten ze
samen af.
www.ufofrisbee.nl

elke richting naar teamgenoten
te gaan. Het verdedigende team
krijgt de schijf in bezit als de
worp van een aanvallend team
niet wordt opgevangen door
een speler van hetzelfde team.
Dan wordt het verdedigende
team het aanvallende team en
kan het proberen te scoren in de
tegenoverliggende eindzone.

BEWEGEN EN GEZONDE VOEDING ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN
UTRECHT - Bij de
jeugdwereldkampioenschappen
frisbee in Polen werden de
deelnemers geacht goed voor zichzelf
te zorgen, gezond te zijn en te blijven.
De coronapandemie benadrukte
volgens de organisatie de noodzaak
voor een gezonde levensstijl.
‘Onzekerheid over sportevenementen
en wereldwijde reisbeperkingen
moeten tot het verleden gaan
behoren. De World Flying Disc
Federation WFDF heeft ook een
(sociale) verantwoordelijkheid voor
elke deelnemer, om ervoor te zorgen
dat u het evenement kunt bijwonen
en kunt spelen, zodat in elke
divisie wereldkampioenen kunnen
worden gekroond en u allemaal
veilig en gezond thuiskomt.’ Het
WFDF adviseert de leden gezonde
levenskeuzes te maken.
Een streven dat ook nationale
organisaties in Nederland
onderschrijven, maar nog al te
vaak niet wordt overgenomen
door verenigingen en uitbaters van
sportkantines. Bewegen en gezonde
voeding zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden, het zorgt ervoor

dat leden zich fit voelen. Toch is het
maken van gezonde keuzes niet voor
iedereen vanzelfsprekend, vooral niet
voor de jeugd. Enerzijds omdat zij
niet weten wat gezonde keuzes zijn
en anderzijds omdat er vaak geen
gezond aanbod beschikbaar is. Uit
onderzoek van JOGG (jongeren op
gezond gewicht) dat in het voorjaar
van 2022 gepubliceerd werd, blijkt
dat vraag en aanbod van eten en
drinken in sportkantines nog steeds
niet goed op elkaar zijn afgestemd,
ondanks jarenlange campagnes en
inspanningen. 60% van de bezoekers
vindt dat sportkantines meer zouden
moeten doen om gezondere keuzes
aan te bieden. Ook neemt 21% hun
eigen eten mee, omdat er bijna geen
gezondere opties te verkrijgen zijn.
Redenen waarom de kloof tussen
vraag en aanbod blijft bestaan heeft
er vooral mee te maken dat nieuwe
dingen nu eenmaal tijd kosten, 'men'
doorgaans niet van verandering
houdt en dat een het stimuleren van
een gezondere sportomgeving een
belangrijker onderwerp moet worden
in de sportwereld.
Recentelijk gaf volleybalvereniging
Irene uit Bilthoven het goede

voorbeeld door een campagne te
organiseren. De vereniging stelt
dat niet elk kind vanuit huis leert
dat water een goede en goedkope
dorstlesser is, of dat fruit echt niet
duur hoeft te zijn. ‘Daarom moet

je het goede voorbeeld geven
en enthousiaste ouders bij je
plannen betrekken.’ De adviezen
die de nationale volleybond aan
de verenigingen geeft zijn: Maak
gezonde keuzes mogelijk, bied actief

vers fruit en snackgroenten aan,
bied water aan, daag je leden uit,
communiceer je activiteiten op dit
gebied en maak ouders bewust. Daar
hebben generaties sporters plezier
van.
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Cor Hildebrand (70) vergde te veel van zijn lichaam
Na een ziekbed van een half jaar is op 16 augustus
Utrechter Cor Hildebrand overleden aan een
hersentumor. De oud FC Utrecht speler kwam uit in
het team dat de eerste eredivisiewedstrijd van de
fusieclub speelde. Samen met onder anderen Co
Adriaanse, John Steen Olsen, Marco Cabo en Jan
Groenendijk stond hij die dag aan de aftrap in De
Kuip. Hildebrand is 70 jaar geworden.
Door Ton de Ruiter*
UTRECHT – Cor Hildebrand
debuteerde in september 1969 op
18-jarige leeftijd. In Maastricht is
MVV de winnende tegenstander
(2-0) van DOS.
In september 1978 speelt de
rechterverdediger (geboren op
13 september 1951) zijn laatste
wedstrijd in de eredivisie. In
Maastricht, met weer MVV als
winnende opponent van FC
Utrecht. De invalbeurt in het
zuiden is zijn enige optreden
in het seizoen 1978-1979.
Hildebrand heeft te veel
gevergd van zijn lichaam; hij
combineerde een volledige baan
van 40 uur per week bij de post
en betaald voetballer. Het zijn
tropenjaren. Op 28-jarige leeftijd
wordt Hildebrand afgekeurd
voor betaald voetbal. Na twee
operaties aan zijn achillespees
en twee ingrepen aan zijn knie
loopt hij zijn postronde met een
brace.

Sterrenwijk

Hildebrand groeit op in de
Utrechtse Sterrenwijk, een wijk
die voetbal ademt. De familie
Van de Bogert woont bij de
Hildebrands aan de overkant.
Even verder in de straat wonen
Mosje Temming en de jongens van
Weldam. In de Notenbomenstraat

Oranje

De talentvolle Utrechter
doorloopt alle nationale
jeugdelftallen en speelt daarin
met onder andere Bert van
Marwijk, Wim Rijsbergen, Johan
Neeskens, Johnny Rep, Willy en
René van der Kerkhof en Piet
Schrijvers. Bij de fusie in 1970 is
er vanzelfsprekend plek voor de
jeugdinternational bij FC Utrecht.
Het begin van een onvergetelijke
periode. Negen prachtige
jaren inclusief een uitstapje op

Hoofdtrainer

uitleenbasis naar FC Wageningen.
De concurrentie voor de positie
als linker- en rechterverdediger is
groot. Piet van Oudenallen, Jan
Blaauw, Hans van Huissteden en
Cor Hildebrand strijden om twee
plaatsen. In de eerste wedstrijd
van de FC uit tegen Feyenoord
staat Cor in de basis. Coen
Moulijn is zijn tegenstander. In de
eerste helft houdt de Utrechtse
krullenbol goed stand, na de
hervatting wordt hij weggespeeld.
In de tweede helft van de
competitie verliest hij zijn plaats
aan Hans van Huissteden.
Trainer Bert Jacobs legt hem

uit dat zijn tijd nog wel komt.
In het FC Utrecht Jaarboek zegt
hij: ‘Cor heeft de klasse om in
de eredivisie mee te draaien.
Hij moet leren zelfbewust te
voetballen en meer risico’s in zijn
spel te leggen.’ Cor is zelfkritisch:
‘Ik was geen hoogvlieger, meer
dan een waterdrager was ik niet
maar ik stond wel tegenover
wereldvoetballers als Piet Keizer
en Jörgen Kristensen.’
Cor Hildebrand is één van de
elf zonen van ‘Vader Jacobs’. Bij
een bezoek aan zijn woning in
Benschop vele jaren terug valt
een Wurlitzer-jukebox met ‘goud

Na vier jaar Bert Jacobs en
een slechte periode onder Jan
Rab wordt Han Berger maart
1976 hoofdtrainer. Hildebrand
komt in die zomer niet tot
overeenstemming over een
nieuw contract en voelt bij de
besprekingen met het bestuur iets
van ‘Ach die Cor tekent toch wel’.
Hij houdt zijn poot stijf en wordt
uitgeleend aan FC Wageningen
waar Fritz Korbach inmiddels
hoofdtrainer is.
Een doorslaand succes wordt
zijn rentree bij FC Utrecht in 1977
niet. Zijn seizoen eindigt al op 19
januari 1978, een gewonnen partij
tegen Vitesse. Het lichaam wil niet
meer. Verkeerd terechtgekomen
tegen ADO, geopereerd aan zijn
achillespees en te snel begonnen.
Een tweede operatie brengt geen
verbetering. Negen maanden
later valt hij nog een keer in tegen
MVV. Alleen Marco Cabo en Leo
van Veen zijn dan nog over van
het eerste FC-seizoen.
Als trainer gaat Hildebrand aan de
slag bij Leerdam Sport, de jeugd
van Argon en Hercules.
*In 2019 maakte journalist Ton de
Ruiter voor deze krant een portret
van de voetballer met de grote bos
krullen. Als herinnering aan Cor
Hildebrand plaatsen we het artikel
nogmaals.

Spandoek enige hoogtepunt bij de 0-0 van FC Utrecht - Cambuur
Door Hans van Echtelt
UTRECHT - Toen we massaal het
stadion verlieten richting uitgang
na de teleurstellende 0-0 van FC
Utrecht tegen Cambuur op 13
augustus, de eerste thuiswedstijd
in het nieuwe seizoen, viel mijn
oog op een spandoek. Het bevatte
de naam van mijn goede vriend
Jan Verkaik, de voormalige trainer
die begin deze maand op 76-jarige
leeftijd overleed. Hij is de man die
samen met Han Berger aan de basis
stond van Europees voetbal en aan
de successen van Jong FC Utrecht.
Bij het zien van dit spandoek
bedacht ik me hoe hij over het
matige spel van zijn voormalige
werkgever tegen Cambuur gedacht
zou hebben. Want na de 2-2 bij

RKC was dit opnieuw een bittere
pil voor de massaal opgekomen
aanhang, Galgenwaard was op
deze zwoele zomeravond vrijwel
uitverkocht. Het is duidelijk dat FC
Utrecht, met trainer Fraser in een
hoofdrol, nog zoekende is naar het
juiste tactische concept.
En omdat ik onderweg naast
de spandoeken voor de met
een ernstige ziekte kampende
Sebastien Haller en de lang
geleden al overleden David di
Tommaso dus ook de afbeelding
van Jan Verkaik ontwaarde, kon
ik toch met een goed gevoel
huiswaarts keren. En dat zeker
ook gegolden hebben voor de fans
van Elinkwijk, Ultrajectum, UVV,
Zwaluwen Vooruit, Holland en FC
De Bilt waar Verkaik ooit als trainer
succesvol actief was.

interviews. ‘De Tour maakt veel los
en het is continue druk.’ Wel kan hij
nog redelijk rustig over straat. ‘De
verzorger van onze ploeg bracht
me maandag naar huis waarna een
man op de fiets naar me zwaaide.
De verzorger zei dat ik beroemd was
maar dat was gewoon de buurman
die langs fietste en gedag zei’, lacht
de man van DSM.
Een droom om een grote rit te
winnen heeft Martijn Tusveld
uiteraard. ‘In de Giro ben ik een
keer vijfde geworden in een etappe.
Een top tien klassering zit er voor
mij in een grote ronde denk ik niet
in. Wanneer ik ervoor zou mogen
gaan, is een top twintig klassering
mogelijk. Wel is het natuurlijk logisch
dat wanneer je een renner in de
ploeg hebt die top vijf of top tien
kan rijden, dat we daarvoor gaan als
ploeg.’

van oud’ uit de jaren 70 op. De
single van de Twee Kleintjes
Pils over het eerste elftal van de
immens populaire voetbalclub
ontbreekt niet. Hildebrand heeft
in den beginne wel moeite met
het boemelende trainersduo
Bert Jacobs en zijn assistent Frirz
Korbach. ‘Ik was geen stapper,
bij mij hoefde je ‘s nachts niet
iemand langs te sturen om te
voelen of de motorkap van de
auto warm was.’

Willem ’Buik’ van Arnhem. ‘Mosje
speelde bij DWS. Die kwam de
straat inrijden met een auto
als die van Prins Bernhard. Dat
maakte als jochie zoveel indruk
op je’, vertelt de voetballer jaren
later.
Zijn vader is voddenboer met
een drankprobleem. Voetbal
interesseert hem in het geheel
niet. De rol van voetbalvader
wordt overgenomen door zijn
opa, door overbuurman Van de
Bogert en door trainer Ries van
Maarschalkerweerd. Het laatste
jaar van DOS is zijn eerste als
betaald voetballer. Laslo Zalai is
trainer, Willy Brokamp zijn eerste
tegenstander. ‘Een snotjochie
was ik. Ed van Stijn speelde in het
eerste, die was onderwijzer. Tegen
hem keek ik op. Moest ik meneer
zeggen of gewoon Eddy?’

Zijn eerste Tour rijdt Tusveld vooral in dienst van Bardet

Twee jonge FC-fans, Shane en Xavi Weenink, poseren na afloop van FC Utrecht-Cambuur (0-0) bij het spandoek voor de
onlangs overleden Jan Verkaik.
Foto: privé bezit.

Contract
Martijn Tusveld: 'De zwellingen maakten het er niet makkelijk op maar je moet toch ook kunnen genieten van het feit dat je in de Tour de France aan het rijden bent.’ 		
Foto: © Cor Vos | Team DSM.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Daags na de finish op de
Champs-Élysées in Parijs spreken we
wielrenner Martijn Tusveld over zijn
eerste Tour de France. De 29-jarige
Utrechter van Team DSM reed zijn de
‘Tour’ vooral in dienst van kopman
Romain Bardet. ‘Een mooie ronde
waarbij een top vijf klassering
voor onze kopman zeker tot de
mogelijkheden behoorde’, vertelt hij
vanaf de bank in het ouderlijk huis in
Utrecht.
Hij herstelt nog van een valpartij aan
het eind van de tweede week in het
megaspektakel. ‘Met de blessure
gaat het steeds wat beter, op wat
bloeduitstortingen en schaafwonden
na. Tijdens de Tour de France was
het best pittig. Ik heb op hoge

snelheid hard de grond geraakt. Op
die zondag kon ik amper lopen, ik
was blij met de rustdag die dag erna.’
Nadat zijn ketting eraf vloog en hij
de controle over de fiets kwijtraakte,
was Tusveld vooral bezig om snel
te herstellen. Aan opgeven heeft hij
dan ook niet gedacht. Het doel was
om zo snel als mogelijk kopman
Bardet bij te staan. ‘De Tour was
nog een week. Het was zaak om er
het beste van te maken en om iets
te kunnen betekenen voor Bardet.
De zwellingen maakten het er niet
makkelijk op maar je moet toch ook
kunnen genieten van het feit dat je
in de Tour de France aan het rijden
bent.’
Hij gaat verder: ‘Ik had graag bij
een ontsnapping gezeten. De
woensdag in de laatste week had ik

ook opgeschreven om mee te zitten
in een vlucht, het was nu echter
zaak om Bardet zo goed mogelijk te
ondersteunen. Het is jammer dat ik
door de valpartij niet zelf de kans
heb gekregen om me te laten zien,
maar het heeft zeker niet mijn Tour
verziekt.’

Stress

De Utrechter reed opnieuw een
grote ronde uit. Dat deed hij eerder
bij de Ronde van Spanje (drie keer)
en twee keer bij de Ronde van Italië.
Dit jaar was het dan zijn eerste Tour
de France. ‘De Tour is toch wel heel
anders dan de Giro Italia of de Vuelta
in Spanje. De drukte, organisatie
maar ook de stress is groter in de
Tour de France. De ploegenprestatie
in Denemarken was groots, net als

het rijden in Denemarken zelf. Daar
heb ik echt van kunnen genieten.’
Dat deed hij ook in Frankrijk op de
Alpe d’Huez. ‘De eerste keer die
etappe rijden in een grote ronde
is toch bijzonder. Als jongetje van
elf jaar ben ik de Alpe d’Huez, op
een hybride fiets, voor het eerst
opgereden. Nu was dat toch wel
even anders. Zeker met dat publiek
dat je naar boven schreeuwt.’
Tusveld spreekt van een aparte
editie van de Tour de France. ‘De
snelste totaaltijd die is neergezet
na drie weken Tour de France. Een
ronde ook die bijna geen rustige dag
kende. Zelfs op dagen waarin kansen
voor de sprinters zouden liggen,
was het nauwelijks rustig. Saai is het
zeker niet geweest’, zegt hij met een
glimlach. Dat merkte hij ook aan de

Waar het vorig jaar op het laatste
moment tot een contractverlenging
kwam bij Team DSM, zette Martijn
Tusveld nu zijn handtekening
onder een tweejarig contract. Dat
spreekt vertrouwen uit en dat voelt
de Utrechter, die regelmatig in zijn
appartement in Andorra verblijft,
ook. ‘Bij deze ploeg zijn er altijd
kansen en krijg je altijd kansen. Het
is mooi wanneer er wedstrijden zijn
waarin ik voor mijn eigen kansen
kan gaan. Ik ben redelijk allround,
maar hoef niet persé kopman te zijn.
Het is goed zoals we voor Romain
Bardet hebben gereden en in de
Giro Italia het gevoel hadden dat
we die konden winnen.’ Hij geeft
aan geen stress te hebben gevoeld
betreft contractverlenging. ‘Vorig
jaar duurde het best lang voordat het
rondkwam, nu merkte ik dat ze me
graag wilde houden. Ik voel me ook
goed bij dit team.’

Lancering Sport- en Beweegdeelname Index voor mensen met beperking
Van onze redactie
UTRECHT - Fonds
Gehandicaptensport en NOC*NSF
hebben de handen ineengeslagen
om de sportdeelname van mensen
met een beperking in kaart te
brengen.
De resultaten laten zien dat met
name jongeren met een beperking
veel minder sporten dan jongeren
zonder beperking, zo meldt de
sportkoepel op haar site.
Door tweemaal per jaar het sport- en
beweeggedrag te meten, is de sporten beweegdeelname van mensen in
de leeftijd 5-80 jaar met zowel een
lichte, matige als zware beperking
in kaart gebracht. In het rapport
worden deze uitkomsten afgezet
tegen het sport- en beweeggedrag
van de totale Nederlandse
bevolking. Het rapport biedt
waardevolle inzichten in de sport- en
beweegdeelname van Nederlanders
met een beperking.
De wekelijkse sportdeelname onder
mensen met een beperking is 48

procent. Dit betreft de gehele groep
Nederlanders met een lichte, matige
en zware beperking. Ter vergelijking:
van de Nederlandse bevolking
zonder een beperking sport 61
procent wekelijks.
Uit het rapport blijkt dat met name
jeugdigen met een beperking
significant minder sporten dan
jeugdigen zonder beperking. Maar
liefst 31 procent van de 5-18 jarigen
sport niet tegenover 16 procent
van de totale jeugd. Terwijl het
fundament voor een leven lang
sporten vaak al op jonge leeftijd
wordt gelegd.
Ook blijven mensen met
een beperking en een laag
opleidingsniveau achter qua
sportdeelname, zo blijkt uit het
rapport. Het aantal niet-sporters dat
laagopgeleid is (mannen 59 procent,
vrouwen 52 procent), is veel hoger
dan het aantal hoogopgeleide
niet-sporters (34 procent
mannen, 25 procent vrouwen).
Deze inzichten zijn vergelijkbaar
met sportdeelname inzichten
voor mensen zonder beperking.

Opvallend is wel dat de hoger
opgeleide sporters met beperking
vaker wekelijks sporten dan de
lager opgeleide sporters zonder
beperking.

Beperking

Mensen met een beperking ervaren
deze belemmeringen het meest: De
sport die ze graag willen beoefenen
kost te veel geld; ik heb niemand om
samen mee te sporten of sportief
bewegen, en angst voor de pijn.
Sporters – in de leeftijd van 5 t/m 80
jaar – met een beperking zijn vooral
aan het wandelen (19 procent),
fitnessen (16 procent) en zwemmen
(10 procent). Deze resultaten zijn
vergelijkbaar met de rest van de
Nederlandse bevolking. Andere
sporten die veel worden beoefend
zijn: wielrennen, hardlopen, voetbal
en yoga.
In gerelateerd nieuws is Marc van
den Tweel gekozen tot lid van de
zogeheten Partnerships Working
Group van het European Paralympic
Committee (EPC). De voorzitter
van het NOC*NSF richt zich met

Foto: Audi Nissen.
deze bestuurlijke werkgroep op
het verstevigen en uitbreiden
van de banden met overheden
en ondernemingen. Doel is om
hiermee verdere ontwikkeling en
zichtbaarheid van de paralympische
sport in Europa te bewerkstelligen.
Deze Europese rol sluit goed aan

bij de taak van secretary general
die Marc van den Tweel al vervult
bij het Nederlands Paralympisch
Comité. Hij is al zo’n twintig jaar
actief als vrijwilliger en professional
op het gebied van wonen, werken,
toegankelijkheid en sporten voor
jongeren met een beperking.

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

Wij van Van Dijk Bomen komen uit Doorn
en zijn gespecialiseerd in het verwijderen,
snoeien, controleren en planten van bomen.
Naast de zorg en interesse in bomen, gaan
wij net zo zorgvuldig om met onze klanten.
Vooraf bespreken wij uw wensen en verwachtingen en leggen wij uit wat u van ons
kunt verwachten. Na afloop laten wij uw
tuin of bos keurig achter zodat u er weer
van kan gaan genieten.
Telefoon : 06-23315510
Open van: Ma
Vr: 08:00
Van-Dijk
Bomen- 17:00 uur
E Mail:
info@vandijkbomen.com
Voor
een goede
en gezonde generatie bomen!
web: www.vandijkbomen.com
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Essentiële rol Eva Voortman bij Europese titel softbalvrouwen

De extra aandacht
van Eye Wish

Utrechtse international ‘Most Valuable Player’ op EK

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

niet zo groot, maar Nederland
wist 7 punten op 11 honkslagen
te maken. Voortman: ‘Wij zijn
meer een team dan het Verenigd
Koninkrijk en bovendien hadden
we een zeer goede voorbereiding’.
Daarmee doelt de pitcher
onder meer op het feit dat de
scoutingsrapporten die over de
tegenstanders gemaakt worden
altijd zeer goed doorgenomen
worden. Daarop worden scenario’s
gemaakt zodat het team tijdens de
wedstrijd precies weet hoe het moet
handelen.

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

www.eyewish.nl

DREAM HOSTING

Welkom
Wij van Van Dijk Bomen komen uit Doorn en zijn gespecialiseerd in het verwijderen, snoeien, controleren en planten van bomen.
Naast de zorg en interesse in bomen, gaan wij net zo zorgvuldig om met onze klanten. Vooraf bespreken wij uw wensen en
verwachtingen en leggen wij uit wat u van ons kunt verwachten. Na aKoop laten wij uw tuin of bos keurig achter zodat u er weer
van kan gaan genieten.
!

Het snoeien van bomen
Bij het snoeien van bomen komt veel kijken. Is dit wel goed voor de boom? Blijft de
boom zo wel in balans? Blijft hij wel in vorm? Dit zijn allemaal vragen waar wij veel
ervaring en kennis van hebben. Wij helpen u graag deze vragen te beantwoorden
en na advies ook zo uit te voeren.
!

Het kappen van bomen
Soms is het nodig om bomen weg te halen. Dit kan nodig zijn omdat ze ziek zijn of op de

Trotse partner PVCV
verkeerde plek staan of omdat ze doodhout bevatten wat gevaarlijk is. Herkent u dit, schakel
ons dan zeker in. Wij taxeren eerst de situatie, geven u advies en halen in dat geval de boom
voor u weg. U kunt dan ook meteen advies krijgen voor herplant.
!

EPR Bestrijding

Epr is de afkorting voor eiken processie rups. Deze rups komt voornamelijk
veel voor op eikenhout en is zeer schadelijk is voor de gezondheid en de
boom. Deze rupsjes kunnen niet zomaar weg gehaald worden en moeten
vakkundig worden verwijderd. Bij Van Dijk Bomen hebben we de juiste
trainingen en cursussen gehad om deze beestjes weg te mogen halen.
!
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Ambitie

Team Kingdom of the Netherlands met vierde van links Eva Voortman.
Van onze redactie

Webhosting voor iedereen

Home
Onze diensten

WWW.DREAM-HOSTING.NET

UTRECHT - De Europese titel softbal
voor de vrouwen is na twee edities
in 2021 en 2019 weer in bezit van
Team Kingdom of the Netherlands.
Met liefst 7-0 werd het Verenigd
Koninkrijk in de finale verslagen.

Het team
Recencies

Eva Voortman, die uitkomt voor
Neptunus Rotterdam, had daar als
pitcher een groot aandeel in. De
Utrechtse was tijdens het toernooi
verantwoordelijk voor acht strike-outs
en kreeg slechts één honkslag tegen,
waardoor de titel van Most Valuable
Player aan haar toegekend werd.

Contact

Stokman Hoveniers

advies|aanleg|onderhoud
Verder kunnen wij nog veel meer voor uw groene omgeving betekenen. Bekijk wat voor verschillende diensten wij nog meer uitvoeren! Maar weet

Uw wens is onze uitdaging!

!

Achternaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *

Van onze redactie

Soort activiteit *
Datum

18-08-2022

Bericht *

Mijn offerteaanvraag

* verplichte velden

UTRECHT - Voor BMX’ers, fietsers,
steppers en skateboarders kunnen
de remmen los in Noorderpark
Ruigenhoek in Overvecht.

Verzenden

!

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

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

Contact
Telefoon : 06-23315510
Open van: Ma – Vr: 08:00 - 17:00 uur
E Mail: info@vandijkbomen.com

Bedrijfs gegevens
Kvk-85496278
IBAN: NL73RABO0189026812
Btw id: NL004103209B62

Interne Links
Home

Cookie-instellingen

Diensten
Recensies

Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Bepaalde inhoud van derden wordt alleen weergegeven als "Inhoud
van derden" is ingeschakeld.

Contact

Technisch noodzakelijk
Analytisch
Inhoud van derden

(Wij volgen de algemene voorwaarden van de VHG) (2022) (Van Dijk Bomen)

ACCEPTEER ALLE

OPSLAAN

Vanwege de groei van de krant gaan wij ons team uitbreiden.
Wij zoeken per direct een:
- commercieel medewerker,
- stagiair,
- bezorger.

Lofoten 9,

3524 EN, Utrecht

| redactie@

utrechtsesportkran

t.nl | bezorging

030-29325

16 | 2e jaargang
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Britten. Voortman reageerde op
Allsportsradio: ‘De poulewedstrijd
hoefden we niet te winnen, we
hadden de focus op de match
tegen Italië van die avond gelegd
en lieten deze pot tegen de VK
eigenlijk liggen. Hun pitcher was erg
sterk, dat was hun kracht. Maar wij
hebben niet alles op alles gezet.’
In de finale van het toernooi kon
het team van bondscoach Ferenc
Jongejan laten zien dat zij toch
echt de betere ploeg waren en
deze kans werd met beide handen
aangegrepen. De winst in die
wedstrijd was ruim, opvallend
ruim. Meestal zijn de verschillen

TEAM
UTRECHT - De nationale
honkbal- en softbalselecties
spelen sinds 2015 onder de
noemer Team Kingdom of
the Netherlands om daarmee
de belangrijke inbreng van
spelers en speelsters vanuit
het Caribische gedeelte van
het Koninkrijk op waarde te
schatten. In de selecties spelen
namelijk spelers en speelsters
uit Aruba, Bonaire, Curaçao,
Sint Maarten en Nederland.
De KNBSB bestaat in 2022 110
jaar. In die jaren is de honkbalen softbalsport uitgegroeid tot
een toonaangevende teamsport
in Nederland. Ondanks het
feit dat honkbal en softbal
relatief kleine sporten zijn
in Nederland- 160 clubs en
ongeveer 20.000 leden, spelen
de Koninkrijksteams een rol
van betekenis op het Europese
en mondiale toneel. Met
als belangrijkste wapenfeit
de historische overwinning
van het honkbalteam op het
wereldkampioenschap 2011.

Utrechtse wijk Overvecht is pumptrack rijker

u al precies wat u nodig heeft. Vraag dan meteen uw offerte aan. Dan krijgt u van ons zo spoedig mogelijk een vrijblijvende reactie!

Voornaam *

Het Nederlandse team was in het
Spaanse Sant Boi de Llobregat
zelf goed voor elf honkslagen.
Voortman reageerde: ‘Het toernooi
liep enigszins als verwacht, maar
de verrassing was dat de finale
niet tussen Nederland en Italië
was.’ De Utrechtse doelt daarmee
op het feit dat alle 22 edities van
het toernooi gewonnen werden
door Italië (twaalf maal winst) of
Nederland (tien maal). Het Verenigd
Koninkrijk bleek dit toernooi echter
een reuzendoder; het verraste
Nederland in de groepsfase door
met 5-0 te winnen. Ook Italië werd
aan de kant geschoven door de

Foto: KNBSB.

Voortman speelde één seizoen bij
Quick Amersfoort, omdat ze graag
op het hoogste niveau uit wilde
blijven komen en Neptunus niet
kon promoveren in 2021. Toen de
club alsnog promoveerde, keerde
de linkshandige werpster van Team
Kingdom of the Netherlands terug
in Rotterdam. In 2021 moest ze
het Europese kampioenschap nog
missen vanwege een hardnekkige
armblessure, maar dit jaar was
ze er weer bij. Het nationale
team gaat zich nu richten op de
kwalificatietoernooien richting de
WK in 2024, waar acht landen aan
deel mogen nemen. In tegenstelling
tot de Olympische Spelen van
Tokio waar honk- en softbal op
het programma stonden, zal dat
in 2024 niet het geval zijn in Parijs.
De organisatie heeft de voorkeur
gegeven aan breakdance, surf en
skateboard. De focus van het Team

Kingdom of the Netherlands kan
dus volledig op het WK in Italië
komen te liggen. De ambitie om top
drie van de wereld te worden kan
daar kracht bij worden gezet.
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Op die plek is een pumptrack
gerealiseerd; deze banen
zijn ongekend populair in
Nederland. Een pumptrack is een
aaneengesloten circuit met bulten
en bochten, die elkaar ritmisch
opvolgen. Het is een kruising tussen
een BMX-baan en een skatepark.
Daardoor is het geschikt voor
crossfietsen (BMX), mountainbikes,
stuntstepjes, loopfietsen, inline
skates, longboards en skateboards.
De pumptrack ligt ten noorden
van de wijk Overvecht. In het
natuur- en recreatiegebied kan
jong en oud wandelen, sporten
en spelen. In het gebied zijn ook
andere voorzieningen te vinden
zoals een skatepark, basketbalveld,
skeeleromloop en buitenspeeltuin.
Het gebied maakt onderdeel uit
van het Groene Hart en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, het grootste
rijksmonument van Nederland en
UNESCO Werelderfgoed.

Invulling

Voorheen lag er een BMX-baan
op de plek van de pumptrack,
maar deze werd al lange tijd niet
meer gebruikt. Wielersporters
zagen hier graag verandering
in en kwamen met het initiatief
voor een nieuwe invulling van het
terrein. In samenwerking met de
gemeente Utrecht, Recreatieschap
Stichtse Groenlanden en de
provincie Utrecht, kwamen Sport
Utrecht, Wielerplatform Utrecht en
Bikepark Utrecht met het idee van
een pumptrack. Deze “banen voor
alles op wielen”, zijn goede urban
speel- en beweegplekken. In de
toekomst gaan de initiatiefnemers
regelmatig activiteiten en trainingen
organiseren op de track. Deze
bieden zij onder andere aan bij
scholen in de wijken Overvecht en
Noordoost.
Op de website van de gemeente
laat wethouder Eva Oosters weten:
‘Dit is als het ware de blijvende
Wielerronde van Overvecht’,
refererend aan La Vuelta. ‘De
pumptrack is een aanvulling op
het sportaanbod van de stad. De
pumptrack ligt in de openbare
ruimte en is daarmee voor iedereen

toegankelijk van beginners tot
gevorderden.’

Opening

Sportwethouder Eva Oosters en
Annemarie ’t Hart, bestuurslid
van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, openden daar in
augustus de pumptrack. De crossen stuntbaan heeft heuvels en

bochten en is toegankelijk voor
jong en oud. Het is een initiatief van
Utrechtse wielersporters. De baan
werd geopend met een estafetteronde met onder meer BMX’er Sem
Kok. Professionele wielersporters
gaven daarna demonstraties op
de track. De pumptrack is een
initiatief vanuit wielerverenigingen
en zij zijn betrokken geweest

bij de totstandkoming en het
ontwerp. ‘Het is mooi dat we de
pumptrack konden ontwerpen met
verschillende betrokkenen uit de
wielerwereld’, zegt initiatiefnemer
Bas Kwaaitaal van Punkychulo.
‘Voor sommigen misschien iets
onbekends, maar het is een
veelzijdige baan dat aantrekkelijk is
voor een brede doelgroep’.
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HOCKEY HOOFDKLASSE VROUWEN START MET UTRECHTSE DERBY

GOUD VOOR SHARON VAN
ROUWENDAAL

Sharon van Rouwendaal. Foto: KNZB.

UTRECHT – De hoofdklasse hockey gaat van start op zaterdag
3 september. Er worden dan vier wedstrijden gespeeld.
Op 4 september volgen nog acht wedstrijden in de eerste
speelronde. Op die dag komt SCHC uit Bilthoven om 12.45 uur
uit tegen het eerste vrouwenteam van het Utrechtse Kampong.
De Bilthovense club eindigde vorig seizoen op een tweede plek
in de competitie, Kampong behaalde een achtste plek.
De KNHB sloot met de NOS en streamingsdienst Viaplay voor

de zomer een overeenkomst. De hoofdklassewedstrijden
zijn daardoor niet alleen live te volgen maar alle wedstrijden
worden ook met meerdere bemande camera’s opgenomen.
Ook de NOS heeft de mogelijkheid wekelijks een wedstrijd
live uit te zenden. Om die reden worden de wedstrijden in de
hoogste Nederlandse competitie in het nieuwe seizoen op
verschillende tijden over het weekend verspreid en er wordt op
zowel zaterdag als zondag gespeeld.

VAN DE SANDEN KEERT TERUG NAAR LIVERPOOL
IJSSELSTEIN – Shanice van de Sanden (29) keert terug naar
Liverpool. De uit IJsselstein afkomstige voetbalster speelde
de afgelopen seizoenen bij VfL Wolfsburg maar heeft nu een
contract getekend bij de Engelse topclub waarvoor ze al eerder
uitkwam. Ze komt bij deze club uit in de Women’s Super
League, welke geldt als de sterkste competitie van de wereld.
Van de Sanden had ook aanbiedingen uit de Verenigde Staten
en Nederland, maar koos toch voor het vertrouwde. Aan de
Telegraaf liet ze weten ‘Ik ben heel blij om terug te keren bij
Liverpool. Ik wilde graag weer in Engeland spelen en Liverpool
is een club met een rijke historie.’
De 95-voudig international werd gepasseerd voor de nationale
vrouwenploeg zodat ze deze zomer niet uit kwam in de strijd

om de Europese titel in
Engeland. Het Nederlandse
team strandde overigens in
de kwartfinale. Coach Mark
Parsons heeft de selectie
verjongd, maar koos in de
basisopstelling toch steeds
voor de vertrouwde gezichten.
Dat werd hem niet in dank
afgenomen.

Foto: Geert Lommers/
Utrechtse Sportkrant.

BROUWER/MEEUWSEN STRANDT IN ACHTSTE EK-FINALE

NIEUWEGEIN – Na een uitstekende reeks in de poule namen
Robert Meeuwsen uit Nieuwegein en Alexander Brouwer het in
de daarop volgende achtste finale van het EK beachvolleybal
op tegen Oostenrijkers Seidl en Waller. De EK in München
waren onderdeel van het multisport evenement dat op 11
augustus begon. Van 15 tot en met 21 augustus streden de
64 beste Europese beachvolleybalteams om de titels. Zeven
Nederlandse duo’s namen deel aan het EK in Duitsland: drie
vrouwenteams en vier mannenteams.

In de achtste finale wist het Oostenrijkse team meteen zeven
punten op rij te scoren; een achterstand die de Nederlandse
beachvolleyballers niet meer goed konden maken. Met 16-21
ging de eerste set naar Oostenrijk. Brouwer/Meeuwsen begon
de tweede set met een 4-1 voorsprong en won deze met 21-10.
De Oostenrijkers wonnen de derde set met 10-15 en plaatste
zich daarmee voor de kwartfinale.
Het Nederlandse team ’won’ eerder in het toernooi hun poule.
Het duo won de eerste set tegen Kantor/Rudol uit Polen met
21-17 en sleepte de winst vervolgens overtuigend binnen. Met
21-10 verzekerde Brouwer/Meeuwsen zich van een plekje bij de
laatste 16. De eerste wedstrijd van het toernooi werd met 2-0
gewonnen van de thuisspelende Pfretzschner/Huster (21-14,
21-13).
Het Nederlandse duo won dit seizoen al drie medailles op de
Elite 16-toernooien van de Beach Pro Tour: twee keer zilver en
één keer brons.
De Nederlandse vrouwen deden het een stuk beter in
Duitsland: Katja Stam en Raïsa Schoon wonnen brons op het
EK Beachvolleybal in München. De Nederlanders knokten zich
in de kleine finale tegen Daniela Álvarez Mendoza en Tania
Moreno uit Spanje naar een 2-1 overwinning.

BAARN – Sharon van Rouwendaal (28) heeft op de EK open
water in Lido di Ostia, vlakbij Rome, haar titel op de vijf
kilometer geprolongeerd. De 28-jarige Baarnse zwom in
de laatste ronde naar de eerste plaats en stond die niet
meer af. Van Rouwendaal had deel willen nemen aan alle
afstanden op het EK Openwaterzwemmen; zowel de 5, 10
als de 25 kilometer. Omdat de organisatie het voor de eerste
wedstrijddag niet verantwoord vond om de zwemmers van
start te laten gaan met de harde wind die de zee ruw maakte,
werden de 5 en 25 kilometer op dezelfde dag gepland en
moest de topzwemster een keuze maken. De gouden medaille
op de korte afstand geeft blijk van een gelukkige keuze.
Op de tien kilometer had Van Rouwendaal ook al drie Europese
titels op zak (plus de wereldtitel op deze afstand), maar wist
deze in Italië niet te prolongeren. Ze zat in de slotfase wel in de
kopgroep van vier zwemsters, maar mogelijk speelde de harde
wind en de vermoeidheid van de vijf kilometer haar parten. De
Baarnse werd vierde na De Duitse Leonie Beck en de Portugese
openwaterzwemsters Ginevra Taddeucci en Angélica André.

WALTER BOUT HOOFDTRAINER
VV VOORWAARTS
UTRECHT – De 56-jarige
Walter Bout is bij vv
Voorwaarts 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.
Bij Bout brandde de ambitie om als hoofdtrainer aan de slag te
gaan en hij heeft er een functie in de jeugd van BVV voor laten
schieten.

AGENDA

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

PANBOSCROSS SEPTEMBER

BOSCH EN DUIN - Op 4 september organiseert U-Track
de derde Panboscross van 2022. De Panboscross is een
loopevenement voor jong en oud in de bossen van Zeist. De
route gaat over vlakke, onverharde paden en is geheel autovrij.
Jonge kinderen rennen onder begeleiding een ronde van
1 kilometer. Volwassenen en (oudere) kinderen lopen over
een parcours van 3 kilometer dat met linten is uitgezet. Elke
kilometer is gemarkeerd en bij de start/finish is een waterpunt.
In (maximaal) twee uur tijd kunnen de deelnemers zichzelf
uitdagen in snelheid en het aantal rondjes dat gelopen
wordt. Of juist een rustige loop doen waarbij van het Utrechts
landschap genoten kan worden. Onder deelnemers worden
iedere maand enkele kleine verrassingen verloot en voor
kinderen tot 13 jaar is bij deelname een medaille inbegrepen.
De loop is elke eerste zondag van de maand van 10:30 tot 12:30
uur. Het programma voor de rest van dit jaar is: 2 oktober, 6
november en 4 december.
u-track.nl/algemeen-panboscross/

KING OF THE COURT
UTRECHT – Van 6
tot 11 september
is het Utrechtse
Jaarbeursplein wederom
de locatie van het King
of the Court stadion.
King of the Court is
een relatief nieuwe
beachvolleybalvariant
dat sinds 2017 bestaat.
Het beachvolleybalveld
wordt verdeeld in een
winnaarskant en een
uitdagerskant. Alleen
aan de winnaarskant
kunnen punten worden gescoord. Het spel kent veel verschillen
met regulier beachvolleybal. Zo zijn vijf teams tegelijkertijd
actief in plaats van twee, wordt er op tijd gespeeld en betreft
het een eliminatierace. De eerste internationale King of the
Court werd in 2018 georganiseerd, op de locaties Utrecht,
Antwerpen, op Hawaï en in Californië.
kingofthecourt.com

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.’

Eindsignaal

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 start in de vierde klasse van het
zaterdagvoetbal. De poule-indeling belooft veel derby’s en een
interessante competitie. De intentie is om mee te doen om de
bovenste plaatsen.

Femmes

OPEN UTRECHTSE
SWIM TO FIGHT CANCER
KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS AMERSFOORT – Op 11
UTRECHT – Op
zaterdag 10
september opent
Tafeltennisvereniging
SVE het seizoen
met de Open
Utrechtse Tafeltennis
Kampioenschappen.
Het toernooi staat na
twee jaar afwezigheid weer op de agenda. Er kunnen maximaal
110 spelers meedoen, verdeeld over een A-, B-, en C-categorie.
De indeling gaat op basis van ELO rating.
Het belooft zoals altijd een spectaculair en gezellig toernooi
te worden. Meer info en inschrijven kan via onderstaande link.
Wees er snel bij, want voorgaande jaren was het altijd snel vol.
forms.gle/ta2cioH2ooLHQKwa9

SLUISEILAND BEACH
WATERPOLO EVENT

VIANEN – Op zaterdag
10 september
organiseert
zwemvereniging
Albatros bij Leyenborch
in Vianen een
waterpolotoernooi.
Naast een intensief
waterpolo-programma
is er ruime gelegenheid voor ontspanning en recreatie voor de
teams, coaches en supporters. Gedurende het event zorgen de
vrijwilligers voor een gastvrije, ongedwongen en relaxte sfeer
die deelnemers, bezoekers en het publiek van ons gewend zijn.
De wedstrijdvelden zijn vanaf de kant goed zichtbaar voor de
toeschouwers.
Beachwaterpolo kent een gigantische groei omdat het zo leuk
is om te spelen. Maar ook in voorbereiding op de competitie
is het een leuk keuze om aan teambuilding te doen. Maar
niet alleen voor teambuilding is Beachwaterpolo een leuke
keuze ook om onze jeugd de gezelligheid van een toernooi te
laten ervaren. Je ziet dan ook steeds meer verenigingen met
meerdere teams inschrijven. Zelfs de ouders van jeugd kunnen
gerust inschrijven om een balletje mee te gooien in regio 3/4
poule voor mix teams.
Het toernooi is gesitueerd midden in de stad Vianen in de
passantenhaven. Voordeel van deze locatie is dat het publiek
dicht bij de velden staat en zo goed kan meekijken vanaf een
afstand van 3 meter. Op het grasveld is voldoende ruimte voor
de teams om tenten, stoelen parasols ect te plaatsen voor een
leuke gezellige dag. Tevens is hier een kleedruimte voor dames
en de heren opgesteld.
Om extra met het team te oefenen ligt er een extra vrij veld
welke voor de teams ter beschikking staat. Wil je een team van
ouders en dames en heren samenstellen dan is daar plaats voor
in de regio poule.
beachwaterpolo@zvalbatros.nl

De bewoner van de Croeselaan hangt
een spandoek uit het raam: ‘Ik ben
trots, wat dacht je wat.’ Een jongeman
die zich op de Catharijnesingel een
moeizame weg baant langs de
menigte, denkt daar heel anders over.
Hij zal te laat komen op zijn afspraak.
‘Het is hier chaos,’ roept hij in z’n
telefoon.
La Vuelta Holanda, tussen trots en
ook de nodige chaos. Utrecht, de
zelfbenoemde fietshoofdstad van de
wereld en fier op haar rijwielstallingen
(de grootste, de grootste!) en al die
wielerrondes, maar niet in staat om
de fietsanarchie te beteugelen. Mijn
stad, heerlijke stad.
Langs de Tolsteegsingel schreeuwt de
één de renners na, roept en klapt voor

de ploeg die voorbij suist (Alejandro!’),
de ander schept nog wat paella
van de schaal (‘mosseltje erbij?’)
schenkt een rioja’tje in en vraagt: ‘Wie
waren dat? Rabo?’ En ondertussen
is het Business Peloton al weer
gedemarreerd. De Tour de Femmes in
Utrecht is het volgende doel, zo werd
daags voor La Gran Salida bekend
gemaakt.
Het werd tijd, zogezegd. Na drie keer
mannenfietsen moet ook eens aan
de vrouwen wordt gedacht, hoewel
Utrecht vijf jaar geleden natuurlijk ook
speelstad op de EK voor vrouwen was
en die geweldige huldiging op het
Lepelenburg organiseerde.
Laat op de avond, terwijl de stad
nog natrilde van de zo geslaagde

september organiseert
Stichting Fight cancer
een zwemtocht voor het
goede doel in Amersfoort.
Swim to Fight Cancer is in
2014 ontstaan is op initiatief
van een aantal enthousiaste
en gedreven mensen met
een leuk idee: een unieke
zwemtocht in natuurlijk
buitenwater, waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk
donaties ophalen voor onderzoek naar kanker.
De Amersfoortse deelnemers die zich al aangemeld hadden,
hebben een clinic van wereldkampioene Sharon van
Rouwendaal gekregen. De Baarnse gaf de deelnemers tips
en trics inzake open water zwemmen. De zwem ‘experience’
gaat plaatsvinden in en rondom de Eem ter hoogte van het
Eemplein.
fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-amersfoort/home

AIR BADMINTON
NIGHTWATCH CUP 2022

UTRECHT - Op 12 en 13 september strijkt de Urban Series Air
Badminton neer in de Domstad voor de tweede speelronde.
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. Gedurende twee dagen kan iedereen clinics en
wedstrijden bijwonen.
airbadminton.nl/2022/08/12/kom-naar-de-airbadmintonurban-series-in-utrecht/

G-CHALLENGE VOETBALTOERNOOI
UTRECHT – Op zondag 25
september wordt op de velden
van VSC Utrecht het G-Challenge
toernooi georganiseerd. Het
toernooi wordt dit jaar voor de
13e keer gehouden.
het voetbaltoernooi wordt
georganiseerd speciaal voor
mensen met een verstandelijke
beperking. G-teams uit het hele land zijn uitgenodigd maar
speciale aandacht voor teams uit provincie Utrecht.
Tussen 09:00 en 10:00 uur vindt de ontvangst van de teams plaats.
Om 09:45 uur zal een boerenblaaskapel de deelnemers feestelijk
ontvangen waarna er om 10:00 uur tijd is voor een welkomstwoord
(door de wethouder) en een warming up. Tussen 10:30 en 14:30
wordt er gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De
dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een hapje en
drankje in de multifunctionele ruimte van VSC en intermezzo
met oud-voetballers van FC Utrecht. Er wordt gespeeld in drie
leeftijdscategorieën: de benjamins (6-12), de junioren (12-18) en de
senioren (18 jaar en ouder).
vsc-utrecht.nl

ploegentijdrit van La Vuelta, kneep
burgemeester Dijksma echter flink in
de remmen toen die Tour de Femmes
ter sprake kwam. Aan tafel bij Op1
maakte ze duidelijk dat de stad de
komende tijd wel wat anders aan
haar hoofd heeft; de torenhoge inflatie
- bovenop andere crises - dreigt veel
bewoners in de problemen te duwen.
Ze heeft gelijk.
Toch hoeft het denken en fantaseren
over die Tour de Femmes niet
meteen te stoppen. Sportmarketeers
zien wereldwijd een omslag in de
ontwikkeling van de vrouwensport.
Op dit moment stelt de ruim één
miljard dollar aan revenuen (verkoop
tv-rechten, tickets; noem maar op)
die in de vrouwensport rondgaan

nog niet veel voor op een totaal
van (bijna) vijftig in totaal, maar die
marketeers zien wel het begin van een
inhaalslag voor de komende jaren.
Vrouwensport lééft, sponsoren zien
meer en meer de potentie, de gelden
voor tv-rechten schieten omhoog.
Daarbij is sprake van een opmerkelijk
gegeven, zo vertelde Angela Ruggiero
van Sports Innovation Lab (Boston)
juist afgelopen week bij BBC World.
Vrouwensport, zei ze, trekt fans die
loyaler zijn. Meer betrokken.
Het is voer voor het Business Peloton.
En allicht voor FC Utrecht. Nu doet ’s
lands vierde stad immers niet mee in
de eredivisie voor vrouwen. Het is de
chasse patat van de Utrechtse sport.
Pim van Esschoten.

VACATURES
Klaar voor de
volgende
stap?

UITDAGING IN DE TECHNIEK!

MEET & GREET @TGW

Meer over ons

14 SEPTEMBER 2022
17:00 - 19:00
FULFILMENT CENTER PICNIC TE
UTRECHT
WIL JIJ KENNISMAKEN MET DE
TECHNIEK VAN TGW?
MELD JE AAN BIJ SUZANNE

Benelux-Recruitment@tgw-group.com
06-82066424
Advertentie

60 plussers: sterker door ZilverFitness
Het hele lesuur een gediplomeerde vaste coach
Coördinator
Fietskoeriers
Utrecht 24-40 uur
Ben je een ﬁetsfanaat met
leidinggevende skills en ga jij
onze ﬁetskoeriers in Utrecht de
komende jaren coördineren?

Janny;
“Complimenten voor alles!!
De manier waarop alles gaat, de
lessen die we krijgen, de sfeer in
de groep. En de manier waarop
de coach ons begeleidt.”

Solliciteer dan direct via:
velomedi.nl/coordinatorfietskoeriers-utrecht

BOT- EN SPIERVERSTERKENDE TRAINING
Bij ZilverFitness train je het gehele uur
onder leiding van een gediplomeerde
coach. De trainingen worden afgestemd
op de individuele deelnemers en bestaan
deels uit bewegingen die je ook veel in
het dagelijks leven maakt. Je traint in een
kleine groep.

HOME
HOME

KLANTEN
CONTACT
OVER ONS
TEL: 06 - 26
75 10 96 OVER ONS
KLANTEN
CONTACT

HOME

KLANTEN

CONTACT

OVER ONS

BEWEGEN IS HET ANTWOORD!
Volgens neurowetenschapper Erik
Scherder is bewegen en krachttraining
hét antwoord op o.a. corona; het houdt je
afweersysteem op peil, het lijf in conditie
en verkleint het risico op dementie.
Ook de Gezondheidsraad adviseert om
minimaal tweemaal per week bot- en
spierversterkende oefeningen te doen.
ZILVERFITNESS
Houten: Nieuwe Schaft 9A
Maarssen: Sterrebaan 7- Lageweide
Nieuwegein: Archimedesbaan 12-6
Soest: Oostergracht 17
Zeist: Woudenbergseweg 19 E2

STARTBIJEENKOMST EN GRATIS PROEFLES
ZilverFitness heeft 16 locaties, waarvan 5
in Provincie Utrecht. Op elke locatie wordt
een start-bijeenkomst gehouden met
gratis proefles.
Kijk op www.zilverfitness.nl voor het
filmpje en schrijf je in voor een van de
start-bijeenkomsten op jouw locatie of
voor een gratis proefles op een andere
datum. Liever telefonisch contact? Bel
Ben-Anne op 030-752 35 48
• Begeleiding door een ervaren coach
• Houd je afweersysteem op peil
• Bot- en spierversterkende oefeningen
• Kleine groep met gelijkgestemden
• Geen jaarcontract, pauzeren of opzeggen
kan per maand

www.zilverfitness.nl
030 – 752 35 48

