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Medailleregen voor Young Lions in Kungsbacka
UTRECHT - Duizend kilometer heen, duizend kilometer terug. Bestemming: Kungsbacka in Zweden waar het zeer Utrechts getinte Young Lions meedeed aan een internationaal worsteltoernooi met 240
deelnemers van veertig teams uit zes landen. Ze keerden terug met een oogst om trots op te zijn. De worstelaars van Young Lions, een soort Jong Oranje dat bij de Utrechtse vereniging Olympia talenten bij
elkaar brengt en onder de vlag van Nederland meedoet aan toernooien, haalden in het weekeinde van 16, 17 en 18 september in Zweden genoeg eremetaal op om trots op te zijn. Goud was er voor Réká en
Csilla van Os, Britt Straub en Raffaele Hight (tevens uitgeroepen tot beste worstelaar van het toernooi), zilver ging naar Olivia van Kleunen en Fedir Roshka, terwijl Olga Zawkreska brons veroverde.
De talentengroep werkt in de Utrechtse wijk Tuinwijk gedreven aan de toekomst van het Nederlandse worstelen; de leden daarvan hebben zich verbonden zich aan het programma dat de initiatiefnemers
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

hebben uitgestippeld. Deze krant bezocht een training. Op de foto drie van de talentvolle worstelaars. Meer lezen? Zie pagina 9.

Maarssense korfballers
blikken vooruit

Spelen in Nederland,
Portugal én Engeland

Trainer Sijtze Wobbes
zit bij CJVV gebeiteld

Ellen van Dijk
prolongeert wereldtitel

FC Oudewater is terug
waar het in 2016 begon

Clubicoon Henk Fokker: ‘We streven
ernaar om met OVVO zowel op het
veld als in de zaal in de hoofdklasse
te spelen’.

Tafeltennisster Sanne de Hoop
wil op hoog niveau acteren,
kansen pakken en nieuwe plekken
ontdekken.

De 56-jarige Amersfoorter gaat
voor het achtste jaar met de
zaterdagtweedeklasser uit
Amersfoort het nieuwe seizoen in.

‘Heb ik gewonnen?’, vroeg de
stomverbaasde wielrenster uit
Woerden nadat ze voor de derde maal
wereldkampioen was geworden.

Met het bereiken van de tweede
klasse voldeed de hoofdmacht van
voetbalclub FC Oudewater eind
vorig seizoen aan de verwachtingen.
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Scoor jij binnenkort een nieuwe
Ford bij Zeeuw & Zeeuw?
ADVIES & INSTALLATIE
VAN DUURZAME ENERGIE
OP MAAT BIJ U THUIS

WWW.NRGK.NL

|

INFO@NRGK.NL

|

030 227 22 50

Bekijk onze voorraad en actie’s op: zeeuwenzeeuw.nl/ford
FordStore Utrecht
Landzigt 12
030 - 291 11 11
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Triathlon Veenendaal: 39 edities in veertig jaar

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

vakantiehuis • tiny house
2e huis • tuinhuis
circulaire bouw

LEVERING EN MONTAGE VAN:
• RAMEN
• DEUREN
• SCHUIFPUIEN
• SERRES
• ROLLUIKEN
• DAKKAPELLEN-RENOVATIE

WWW.BERMON.NL
INFO@BERMON.NL - (0348) 44 35 14

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

bezoek onze showroom:

Nijverheidsweg 10, 3481 MB harMeleN
U BeNt welkoM op alle werkdageN of Na afspraak.

bezoek
onze
Stucadoorsbedrijf
showroom:

J.R. Hooijer staat
voor kwaliteit en vakmanschap,
gebaseerd op
nijverheidsweg
1028 jaar ervaring en
3481
mb harmelenop onze 2 zoons.
overgebracht
U bent welkom op
Wij verzorgen ieder werk zowel
alle werkdagen
als zakelijk met de grootst
ofparticulier
na afspraak.

mogelijke zorg alles in nauw overleg
met de opdrachtgever.

M: 06 25 297 651
E: info@stucadoorsbedrijf-jrhooijer.nl

Uw
allround
dakspecialist!

R.Broekhuizen Dakbedekkingen

• Dakaanleg
• Dakonderhoud
• Dakrenovatie
• Dak isoleren
• Shingle dak
Oosteinde 5, 3925 LA Scherpenzeel • 06 342 59 646
info@rondak.nl • www.rondak.nl

Door Ron van Stokkum

Schilderwerk | Stukdoorswerk
Timmerwerk | Loodgieterswerk
Verbouw | Afbouw | Nieuwbouw
en renovatie | Opbouw en
aanbouw | Installatiewerk
Wormerveste 1, Nieuwegein
E: info@jvanzijlnewhome.nl
M: 06 14432253

Gelijk aan de gang!
Neem rijlessen bij

Verkeersschool, voor alle
rijbewijzen.

Vakkundig
Veelzijdig

Boek hier jouw lespakket. Snel
en gemakkelijk online. Nadat je
geboekt heb nemen wij contact
met jou op en plannen je direct in!
Auto lessen | Scooter rijlessen
Motor rijlessen

www.alblas.net
of bel 088 - 0241 888

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

RIJSCHOOL TAKTIEK

Daijiro
Tak

Voor een keizerlijke behandeling
ga je naar:

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

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

van
Uw partner op het gebied
-Boekhouding
-Salarisadministratie
-Interim opdrachten
-Inkomsten- en
vennootschapsbelasting

Elektro - Beveiliging - Communicatie

info@mict-techniek.nl

*Koetsen verhuur*

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

Mobiel: 06-25 50 69 36
E-mail: info@willemschrauwen.nl
Web: www.willemschrauwen.nl

www.stalhouderijvijfheerenlanden.nl
info@stalhouderijvijfheerenlanden.nl

Asterid, Centrum voor Welzijn
Villa Xaverrius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg
06-20168800

Wim van de Beek
sierbestrating
Aanleg van uw
complete tuin

0683564536
Nevelgaarde 8
3436 ZZ Nieuwegein

atlas massage | ayurvedische massage
hydrotherm massage | voetreflexologie

wimvandebeeksier-bestrating.nl
info@wimvandebeeksier-bestrating.nl

VEENENDAAL - Op zaterdag 27
augustus werd in Veenendaal
de 39e Prins Petfoods Triathlon
georganiseerd. Dat is veertig jaar
na de eerste Veense triathlon in
1982. De Utrechtse Sportkrant keek
mee over de schouders van de
organisatie.
De voorbereiding van de 39e
Veenendaalse triathlon was er
nog één onder dreigend gesternte.
De 38e editie in 2021 kon zonder
publiek doorgaan. Toen al was
de opluchting van de triatleten
duidelijk merkbaar: ze mochten
weer. Dat de 39e editie weer een
‘ouderwets gezellige triathlon’
kon worden, was aan het begin
van het jaar nog allerminst zeker.
Voorzitter Frits Beckerman: ‘Om
die reden werd de inschrijving, die
altijd op 1 januari van start ging,
uitgesteld tot 1 april. Dan zou er
meer duidelijkheid zijn in hoeverre
coronamaatregelen invloed zouden
hebben op ons sportevenement.’

Start

Toch werden al vroeg de eerste
contouren op papier gezet.
Wedstrijdleider Rob Barel: ‘In 2021
moesten we noodgedwongen
uitwijken naar de Grift. Daar konden
we alleen met een zogenoemde
rolling start werken, waarbij elke
deelnemer individueel startte. Uit
de evaluatie bleek dat zwemmen
in de surfvijver favoriet was, maar
over een massastart en een rolling
start waren de meningen gelijkelijk
verdeeld. We hebben daarom in
het bestuur besloten om bij elk
onderdeel beide startvormen aan te
bieden.’
Toch leek het er op dat het
parcours ook in 2022 moest worden
aangepast. Het Veenendaalse
Lyceum en de plaatselijke
korfbalvereniging SKF hadden
elkaar gevonden bij plannen voor
de bouw van een tweede sporthal
op het sportpark De Groene Velden.
Parcoursbouwer René van der Vlugt:
‘De beoogde locatie van die nieuwe
sporthal is het parc fermé, waar
onze triatleten hun fietsten stallen.
Om daar op in te spelen moesten
we al nadenken over nieuwe routes,
maar in het voorjaar kwam het
verlossende woord: de planning
van de bouw van de sporthal loopt
vertraging op. Er wordt zeker niet
voor september met de bouw
begonnen.’

Programma

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

Het programma van de 39e editie
zou een herhaling worden van
het programma uit 2021. Voor
de tweede achtereenvolgende
keer zou Veenendaal geen NK of
eredivisiewedstrijd hosten. Barel,
die zelf kan terugkijken op een
imposante carrière als triatleet met
bijvoorbeeld een wereldtitel op de
WK lange afstand in Nice in 1994:
‘Zulke topwedstrijden leggen een
groot beslag op de beschikbare

Uit de evaluatie van eerdere edities van de Veenendaal tritahlon bleek dat zwemmen in de surfvijver favoriet was.
capaciteit. Het parcours moet
bij de start grotendeels vrij zijn,
terwijl we juist graag willen dat
zoveel mogelijk atleten meedoen
in Veenendaal.’ Dat programma
moest in maart definitief zijn, omdat
de inschrijving op 1 april open zou
worden gezet. Positief punt was
het besluit van het bestuur om de
deelnamekosten gelijk te houden
aan de inschrijfbedragen van 2021.
Het programma zou beginnen
met een serie voor de scholieren
en de jeugd, over een zestiende
triathlon. Daarna volgden de
koningsnummers van de dag: twee
series Olympische afstand, één met
massastart en één met rollingstart.
Vervolgens series met een kwart
triathlon en tenslotte de series met
een achtste triathlon.

Badmutsen

In maart werd duidelijk dat de
triathlon door kon gaan, weliswaar
onder voorbehoud. De seinen
stonden op groen voor een triathlon,
inclusief publiek. Met een nieuwe
dynamiek bij het sponsorteam
moest worden nagedacht
over sponsorfaciliteiten en
sponsoractiviteiten. Het opgeslagen
materiaal was voor een deel twee
jaar lang niet gebruikt, zodat er
nieuwe plannen moesten worden
gemaakt over luifels, partytenten
en… badmutsen. Alle zwemmers
krijgen namelijk een gekleurde
badmuts. De oude voorraad kon niet
meer worden gebruikt, onder meer
vanwege teruglopende kwaliteit,
maar ook vanwege de nieuwe
hoofdsponsor, Prins Petfoods. Er
moest dus een nieuwe voorraad
worden besteld.

Website

Tijdens de voorbereiding is veel
energie gestoken in de visuele
weergave van het evenement.
Er is nagedacht over een
livestream en hoe dit kon worden
vormgegeven. Maar ook zijn
plannen gesmeed over extra
camera’s langs het parcours en
andere technische toepassingen.
Uiteindelijk is besloten om op
enkele vaste grote schermen
beelden te laten zien vanuit
vaste camerapunten. Op deze
schermen waren ook de uitslagen
zichtbaar en konden de interviews
van de speakers met gefinishte
deelnemers worden getoond.
En natuurlijk was er ruimte voor
sponsorboodschappen.
Sponsorcoördinator Erik Ariesen:
‘Het blijkt dat de triathlon enorm
leeft in Veenendaal. Tientallen
bedrijven uit de regio Veenendaal
hebben als sponsor een bijdrage
geleverd aan ons evenement.
Zonder die sponsors kunnen we
dit evenement niet organiseren.
De ene sponsor levert een
financiële bijdrage, anderen
helpen ons in natura. Hardeman
Staal, bijvoorbeeld, is voor ons
een onmisbare hulp bij transport,
opslag en materiaal. Steets is
onze mediasponsor, die onze
website volledig heeft vernieuwd.
Sportservice Veenendaal levert
ook op allerlei terreinen hand-enspandiensten en natuurlijk onze
hoofdsponsor, Prins Petfoods.
Mariska van Gelder, de directeur
van Prins Petfoods, was op de
wedstrijddag bijna de gehele dag
aanwezig. Dat is toch gaaf?’

Deelnemers

In juni kreeg de organisatie het
toch even benauwd. Voorzitter
Frits Beckerman, tevens hoofd van
het inschrijfbureau: ‘Het aantal
inschrijvingen bleef fors achter bij de
verwachtingen. In 2021 hadden we
meer dan 800 deelnemers, nu stond
de teller in juni op nog geen 400
atleten. Nu is de landelijke tendens
dat de inschrijvingen bij veel grote
sportevenementen terugloopt
ten opzichte van de tijden voor de
coronapandemie. Maar wij wilden
nog wel meer deelnemers. Dus
hebben we extra activiteiten op de
sociale media ontwikkeld, publiciteit
gezocht en oud-deelnemers
benaderd. Dat leidde gelukkig
tot een stijging naar ruim 600
deelnemers. Toen twee dagen voor
ons evenement de crosstriathlon in
Rheden werd afgeblazen, hebben we
ons inschrijfsysteem nog opengezet,
zodat we nog ruim dertig atleten
een plek bij onze triathlon konden
geven.’

Vrijwilligers

Ook de vrijwilligers coördinator Cora
Vermeer kon opgelucht adem halen:
‘Het is al zo vaak gezegd: zonder
vrijwilligers geen evenement. En
bij onze triathlon hebben we toch
zo’n 290 vrijwilligers nodig, om het
parcours op te bouwen, af te breken,
op te ruimen en om de wedstrijd
te faciliteren. Dat doen onze
vrijwilligers al jarenlang met een
grote glimlach. In de evaluaties zien
we elke keer weer lovende woorden
over ons vrijwilligerscorps. Ook
dit jaar is het weer gelukt, hoewel
we voor de verkeersregelaars een
beroep moesten doen op externe

Foto: Anton Diepeveen.
partijen. Een verkeersregelaar moet
tegenwoordig gecertificeerd zijn, dus
we kunnen daar niet iedereen voor
inschakelen.’
Opluchting was er ook voor
Marcelle van Ginkel, die de
vergunningaanvraag voor het
evenement verzorgde. ‘Er zijn in de
evaluatie van vorig jaar opmerkingen
gemaakt waar we dit jaar rekening
mee hebben gehouden. Zo’n
vergunningstraject is een lang
traject. Gelukkig hebben we dit
op een constructieve wijze met de
gemeente Veenendaal en andere
partijen kunnen doorlopen. Een
week voor het evenement kregen
we de vergunningen en konden we
van start. En om het zwemmen in de
surfvijver mogelijk te maken heeft
de gemeente ook nog preventief
gesproeid in die surfvijver. ‘

Wedstrijddag

Uiteindelijk gingen zo’n 650 atleten
van start tijdens de 39e Veenendaalse
triathlon. Izak Hanse uit Arnhem
en Dieske Knuisselbrink uit
Malden wonnen op de olympische
afstand. Ralf Nieuwenhuizen uit
Rotterdam zette de kwart triathlon
bij de mannen op zijn naam, terwijl
Samantha de Bruin uit Veenendaal
de snelste bij de vrouwen was.
De 40e editie van de Prins Petfoods
Triathlon Veenendaal staat gepland
op zaterdag 26 augustus 2023.
‘Daar willen we, samen met onze
hoofdsponsor, een groot sportfeest
van maken. Prins Petfoods bestaat
in 2023 zestig jaar, wij vieren de
veertigste editie. Samen honderd,
dat belooft wat', aldus voorzitter
Beckerman.
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Utrecht Cangeroes weet nog altijd niet waar het aan toe is
Dit weekeinde is de tip-off van het nieuwe seizoen
in de Women’s Basketball League. Zonder
BC Utrecht Cangeroes, dat zich heeft moeten
terugtrekken. De grootste zorg bij de club gaat
echter uit naar het gebrek aan trainingsruimte
voor de 400 leden na het gedwongen vertrek bij
David Lloyd.

Gespecialiseerd in sportblessures
en binnen 24 uur een afspraak
Melkweg 29 – 3738 XD Maartensdijk | Tel.: 0346 211 913

www.fysiomaartensdijk.nl

Door Pim van Esschoten
UTRECHT - Na de zomer zou de
oplossing er zijn in de vorm van
een tijdelijke trainingshal, ergens
in de stad. Theo Slaats, voorzitter
van Utrecht Cangeroes, weet dat
het geen afspraak was die zwart
op wit stond. ‘Het was geen harde
toezegging van de gemeente, maar
wel het streven. Nu is het september
en weten we nog niks. Er is ook geen
concreet vooruitzicht.’

Seasons Parket

Seasons Parket

Tot eind december 2021 trainde
ruwweg de helft van de veertig
teams van Cangeroes in sporthal
Lunetten, de andere helft deed
dat in een van de drie hallen
van (particulier sportaanbieder)
David Lloyd in Overvecht, dat
plotsklaps het huurcontract
opzegde. Aanvankelijk leek de
kwestie opgelost met dank aan een
gemeentelijke subsidie, tot begin dit

Kijk voor meer info op www.seasonsparket.nl
ook voor het bestellen van uw onderhoudsmiddelen

Albert Cuypstraat 6 - 3601 EW Maarssen - Tel: (06) 12 30 98 53

Stokman Hoveniers

advies|aanleg|onderhoud

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

Foto: Uriel Soberanes.
Van onze redactie
UTRECHT - Tot mei 2018 was
het een vertrouwd gezicht aan

Sportrevalidatie
Een blessure is nooit leuk om mee te maken.
Met sportfysiotherapie bij Happy Life
Fysiotherapie & Coaching weet je zeker dat je
100% persoonlijke begeleiding krijgt om zo snel
mogelijk weer te kunnen doen wat jij het liefste
doet.
Meer weten?
Maak vandaag nog een afspraak.
Happy Life, Fysiotherapie & Coaching
De La Reylaan 12B, 3707 TL Zeist
T: 06 - 11628066
E: info@happylifefysio.nl
I: www.happylifefysio.nl

Acuut

Uitwijken naar een gemeentelijke
sporthal was geen optie. Die
zitten vol en de stad heeft een
nijpend tekort. Slaats: ‘Er worden
in de komende jaren nieuwe
hallen bijgebouwd, maar die
accommodaties zijn al volgepland.
In januari al spraken we met de
gemeente over de mogelijkheid voor
een tijdelijke hal, vanaf augustus.
Daar gaan we ons best voor doen,
werd gezegd.’
Nu het september is, is er nog niets.
De voorzitter is teleurgesteld: ‘We
hadden meer daadkracht verwacht
van de gemeente. Dit had toch
sneller gekund? En zouden we nu
weten dat we over een half jaar
daar of daar terecht kunnen, kun

je als club ergens naartoe werken.
Nog even de tanden op elkaar, zeg
je dan. We zingen het wel uit. Maar
nu weten we dus nog niks. Er zijn
opties, er schijnt geld te zijn, maar er
ligt nog altijd geen besluit.’

Eredivisie

Getraind wordt nu in verschillende
gymzaaltjes in de stad. Slaats: ‘Op
zes locaties. Ja, we kunnen verder
basketballen, maar het is natuurlijk
verre van ideaal. Er is toch geen
club in de stad te vinden die op zes
verschillende locaties traint?’

Uiteindelijk zijn die problemen
met trainingsruimte mede reden
geweest voor het terugtrekken van
Utrecht Cangeroes uit de eredivisie.
Indirect, volgens de voorzitter.
Op zoek naar een opvolger voor
vertrekkend hoofdcoach Ramon
Kuipers wilden kandidaten uiteraard
weten wat de faciliteiten zijn.
Weliswaar heeft Utrecht Cangeroes
sporthal Lunetten in eigen beheer,
maar het is niet mogelijk om op het
center court te trainen - het veld dus
waar de thuiswedstrijden worden
gespeeld. ‘Juist daar trainen is toch

de norm voor topsport. Nu wordt de
zaal gedeeld met nog twee teams
waartegen je toch moeilijk kunt
zeggen; sorry, voor jullie is geen
plek.’
BC Utrecht Cangeroes kan nu niet
anders dan hopen op duidelijkheid
van de gemeente, liefst snel. Een
woordvoerder van sportwethouder
Eva Oosters laat weten dat er volop
wordt gewerkt aan een oplossing. De
gevraagde duidelijkheid verwacht
ze ‘over enkele weken, in ieder geval
voor de kerstvakantie’.

Gratis kennismaking met traditionele Japanse dojocultuur in Utrecht

Uw wens is onze uitdaging!

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

jaar David Lloyd echter toch bleek
af te willen van de basketbalclub als
huurder.

de Oudegracht: de traditionele
Japanse dojo Shudokan. De
afgelopen jaren bleven de deuren
van de club gesloten. Oud-leden
en -docenten van deze club
zijn nu bezig een doorstart te
maken. Het bestuur heeft zich
in augustus ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder de
nieuwe naam Tsuru-Do Kan. Om
dit te vieren kunnen Utrechters
de hele maand oktober gratis
kennis maken met de Japanse
cultuur middels ‘budo’, de
traditionele Japanse krijgskunsten.
Vooralsnog worden er twee
verdedigingssporten aangeboden:
wado en kobudo.

Wado

Shinshu Wadoryu Karate-Jujutsu
oftewel ‘wado’ is één van de
vier belangrijkste karatestijlen.
De stijl werd gesticht door
grootmeester Hironori Ōtsuka
(1892-1982) en legt niet alleen
de nadruk op stoten, maar ook
op verplaatsingen, klemmen en
worpen. De naam ‘wado’ betekent
'de weg van de harmonie' en
streeft naar harmonie tussen
lichaam en geest, met behulp van
krijgskunst.

Kobudo

Ryukyu Kobujutsu - vaak bekend
onder de naam ‘kobudo’ of

‘Okinawaans kobudo’ is de
gewapende krijgskunst van
de Ryukyu eilanden. Deze
eilandengroep was vroeger
een zelfstandig rijk (met als
hoofdeiland Okinawa) en vormt
sinds 1879 een deel van Japan.
Bij Tsuru-Do Kan trainen de leden
met de bo (een stok), de sai (twee
drietanden), de tonfa (twee houten
stokken met een handvat) en de
kama (twee kleine zeisjes).
In de korte tijd dat deze Utrechtse
dojo bezig is, hebben de leden al
verschillende successen behaald.
Diverse leden vielen in de prijzen
op nationale en internationale

wedstrijden. Daarnaast is Tsurudo Kan nu eerste (en enige)
dojo in Nederland die officieel
gecertificeerd is door de Japan
Karatedo Federatie Wado-Kai.
‘Niemand heeft er iets aan als
iemand zich inschrijft bij een sport
en er dan na twee keer achter
komt dat het niet iets voor ze is’,
aldus voorzitter Hugo Bakkum.
‘Daarom organiseren wij de maand
oktober een introductiemaand.
Je kunt dan de hele maand gratis
komen trainen bij karate en
kobudo. En aan het eind van de
maand besluit je dan of je lid wilt
worden.’

DroomDamsters grootste damvereniging van Nederland
Door Robert Jan van der Horst

Van kleine tot grote verbouwingen

Bij ons zit u goed!
Timmer- en Klussenbedrijf van Spanjen
Oranjepark 51, 3481 HK Harmelen
T: 06 23034440
E: info@timmerbedrijfvanspanjen.nl
W: www.timmerbedrijfvanspanjen.nl

Lid van verdienste van de voetbalvereniging SCH’44

UTRECHT - Het vrouwendammen
stimuleren. Dat was wat de
initiatiefnemers van DroomDamsters
voor ogen stond.
En dat lijkt gelukt. In amper een jaar
tijd werd het ledental van 145 bereikt.
Op zaterdag 24 september streken de
damsters neer in Utrecht voor hun
tweede Grand Prix. Ook mannen en
niet-leden waren welkom.
DroomDamsters is een club van
deze tijd en wellicht een club van de
toekomst, opgericht met een goed
gevoel voor timing in deze online-

wereld. De leden ‘ontmoeten’ elkaar
via de computer en spelen daar hun
wedstrijden of organiseren vanachter
het beeldscherm hun clubavonden.
Maar omdat ook het sociale aspect
belangrijk is worden er Grand Prix
georganiseerd. ‘We vinden het
belangrijk dat onze leden elkaar
kunnen ontmoeten,’ aldus de 18-jarige
voorzitter Nicole de Vries. Met de 145
leden (contributie 7,50 euro per jaar)
groeide DroomDamsters (‘bij ons is
50% van de leden vrouw’) in één klap
uit tot de grootste damvereniging van
Nederland.
De eerste Grand Prix was in
Hoogeveen – de woonplaats van

voorzitter Nicole de Vries -, de tweede
dus in Utrecht en de derde staat
voorjaar 2023 in de planning. ‘Na
deze drie ontmoetingen maken we
een ranglijst op’, aldus de 18-jarige
De Vries.

Vrouwen

De oprichters van DroomDamsters
wilden de sport vooral ontdoen
van het ‘vrij stoffige imago’, aldus
De Vries. Een wereld die achter het
bord wordt geregeerd door mannen.
Slechts zo’n twee procent van de
bij de Dambond aangesloten leden
is vrouw. Het imago van de sport
weerhield De Vries er desondanks
niet van al op jonge leeftijd aan te

schuiven en te schuiven met de
zwarte of witte schijven. ‘Ik dam
nu al tien of elf jaar. Mijn vader,

opa en overgrootvader damden. Ik
ben er mee aangestoken en er mee
besmet.’

De Jong

R
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“De coach voor iedere ondernemer”
Gespecialiseerd in revalidatie na CVA, THP en TKP
Gespecialiseerd in reumatische aandoeningen
met specialistische oefengroep
Manuele therapie
Orthopedische aandoeningen
Ambachtsweg 78, 3542 DH Utrecht,
Tel. 030-2416360/06-28884262
Email: info@fysiopoint.net
Website: www.fysiopoint.net

“De coach voor
www.dejongbelastingadvies.nl
iedere ondernemer”

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Steven de Jong CB, 0346-551292
Buitenweg 26F, 3602 PS Maarssen

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Steven de Jong RB, 0346-551292
Buitenweg 26F, 3602 PS Maarssen

www.dejongbelastingadvies.nl
OVVO prijst zich gelukkig met een eigen hal, naast de aanpalende kunstgrasvelden waarop wordt getraind en waarop de veldcompetitie wordt gespeeld.

Foto's: OVVO.

Korfballers uit Maarssen hopen een roerige periode achter zich te laten
Bij ons kan je terecht voor een
uitgebreide keus in betaalbare
eigentijdse mode voor de
vrouw van 30 plus. Pasvorm,
prijs en kwaliteit houden wij
scherp in de gaten.
Ook voor de oudere dames is er volop keus, zowel
trendy als klassiek of een combinatie daarvan.

OVVO op zoek naar nog betere uitvoering van zichzelf
Door Robert Jan van der Horst
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We zijn er voor u, altijd!
Thomas & Jaqueline

U vindt ons aan de Pieter de Hooghstraat 6a in Maarssen (met gratis parkeergelegenheid)
Onze openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Telefoonnr. 0346-552030 | www.hinzzdamesmode.nl | Like ons op FB

T: 0346 580 272 SNIJDERS UITVAARTZORG, KERKWEG 14, MAARSSEN, WWW.SNIJDERSUITVAART.NL

SCHOONHEIDSSALON
SCHOONHEIDSSALON

PRACHTIG!
PRACHTIG!
WWW.SCHOONHEIDSSALON-PRACHTIG.NL
WWW.SCHOONHEIDSSALON-PRACHTIG.NL
AFSPRAAK
AFSPRAAKVIA
VIA0346-821118
0346-821118OF
OFBOEK
BOEKONLINE
ONLINE
Speciaal
Speciaalvoor
voorjou
jou10%
10%korting
kortingop
opjejebehandeling
behandeling

Elektronweg 10 | 3542 AC Utrecht | 030 - 243 28 98
www.nextkitchen.nl | info@nextkitchen.nl

25 jaar
AlAlmeer
danuw
35beveiliging
jaar
onze dienst
uw beveiliging,
onze dienst.
ND nr. 422

VOOR:
objectbeveiliging
portiers/receptionisten
collectieve beveiliging
mobiele surveillance
alarmopvolging
VOOR:
sluit-/openingsronde

• objectbeveiliging

hondenbewaking
winkelsurveillance
cameratoezicht
bouwbewaking
Security-scan

• hondenbewaking

winkelsurveillance
• portiers/receptionisten
Straatweg
30, 3604 BB• Maarssen
• cameratoezicht
• collectieve beveiliging
www.bbnbeveiliging.nl • 0346 - 552 507/567 181
• mobiele surveillance
• alarmopvolging
• sluit-/openingsronde

Bisonspoor 1190, MAARSSEN
0346-283008 www.dominos.nl

• bouwbewaking
• Security-scan

Straatweg 30, 3604 BB Maarssen | 0346 - 552 507/567 181

www.bbnbeveiliging.nl

MAARSSEN – Anouk Haars (28),
afgelopen seizoen topscorer in de
Korfbal League, het hoogste niveau
in Nederland, als lichtend voorbeeld
voor CKV OVVO. De ex-speelster van
Op Volharding Volgt Overwinning
komt tegenwoordig uit voor Koog
Zaandijk en Team Oranje. Het kind
van de Maarssense club houdt op de
algemene ledenvergadering van 3
oktober een praatje. ‘Apetrots zijn we.’
De ‘we’ in dit verhaal zijn voorzitter
Johan Dorst en Henk Fokker. Fokker
is een clubicoon, kind van de club.
Hij speelde net als Haars nu, op het
allerhoogste niveau bij PKC (‘Het
Ajax van het korfbal’, aldus Dorst),
maar keerde na drie seizoen terug bij
de club waar hij groot was geworden
en waar hij nu de technische functie
heeft in het bestuur.
Fokker speelde zijn laatste wedstrijd
voor de Christelijke Korfbal
Vereniging OVVO in het voorjaar van
2020. Een carrière die plotsklaps
eindigde vanwege het coronavirus.
‘We hebben niet eens op een grootse
wijze afscheid kunnen nemen van
hem’, aldus Dorst. ‘En dat had Henk
zo verdiend. Als hij speelde hing er in
onze hal een spandoek: ‘Henk is van
ons’. Dat zegt alles.’

Bestuur

Dorst werd voorzitter in het
oog van diezelfde coronastorm,
medio september/oktober 2020.
‘Ik voelde me dan ook meer een
coronavoorzitter.’ De pandemie
liet zichtbaar z’n sporen na, ook bij
OVVO. Fokker: ‘We organiseerden
een jaarlijks Schoolkorfbal Toernooi.
Dat kon dus even niet. Dat toernooi
leverde telkens toch wel zo’n 15-20
nieuwe jeugdleden op. Die aanwas
missen we over de afgelopen twee
jaar. Daarmee is de basis van de
piramide smaller geworden. Dat
zullen we komende jaren nog wel
blijven merken. Het is dus niet zo
dat we leden zijn verloren door de
pandemie, verloop hou je altijd.
Maar er zijn aan de onderkant geen
leden bijgekomen.’
Daarnaast, constateert zowel
Fokker als Dorst, was er een soort
gelatenheid bij de leden gekomen.
De verrassende twee seizoen in de

zaal in de Korfbal League zorgen
voor een impuls, maar de degradatie
in 2015 daaruit en een latere
terugval vanuit de hoofdklasse
naar de overgangsklasse hadden
dan weer een dempend effect op
de euforische stemming. Corona
kwam daar niet veel later overheen.
‘Er kwam dus een tijd dat heel veel
niet kon. Een tijd van aanpassingen
en telkens weer nieuwe
maatregelen. Een tijd ook waarin
de saamhorigheid werd gemist.

‘Apetrots
zijn we’
Op een gegeven moment mochten
recreanten wel korfballen en de
meer competitieve teams niet. Toen
hebben we een streep getrokken. Of
iedereen speelt of iedereen speelt
niet. We zijn één club en solidair met
elkaar, een houding die ons door de
bond niet in dank is afgenomen.’
CKV OVVO, dat om principiële
reden op zaterdag speelt op het
eigen complex aan de Daalseweide
bij de Amsterdamsestraatweg,
kwam in een soort ‘slaapstand te
staan’, zoals Dorst terugkijkt op
de coronaperiode. ‘Er was geen
actief vrijwilligersbeleid meer, er
was geen vertrouwenspersoon, de
ledenwerving stond stil. Er was op
heel veel vlakken werk te doen.’
Maar met ingang van het seizoen
2022/2023 komt er langzamerhand
weer leven in de brouwerij. ‘Onze
recente jaarlijkse bbq is heel goed
bezocht. En als bestuur streven
we als een nóg betere versie van
onszelf, zowel qua bestuur, als qua
vereniging.’

hoogste niveau. Een scenario dat
ook voor de twee van de vier van de
vier overgangsklassen opgeld doet.
Terwijl de nummers drie, vier, vijf,
zes en zeven, promoveren naar de
hoofdklasse.
Alleen nummer acht blijft in
overgangsklasse. Fokker: ‘Er wordt
altijd nagedacht hoe de competitie
het best vormgegeven en interessant
gemaakt kan worden. Ik denk
dat voor deze opzet is gekozen
om een betere doorstroming te
bewerkstelligen waardoor talenten
zich beter kunnen ontwikkelen.
Vooral het kwalitatieve gat naar de
ereklasse is zo groot. We streven
ernaar om met OVVO zowel op het
veld als in de zaal in hoofdklasse
de te spelen. Dat zorgt voor meer
uitstraling. We zijn met een jonge
groep aan het bouwen. Zelf vond ik
de zaal overigens het leukst, maar
dat had dan weer meer te maken
met de ambiance. Het was gezelliger
met mensen op de tribune, dat
zorgde toch voor een aparte sfeer.’

Hal

OVVO prijst zich gelukkig met een
eigen hal, naast de aanpalende
kunstgrasvelden waarop
wordt getraind en waarop de
veldcompetitie wordt gespeeld.

Het is een luxe die maar weinig
korfbalverenigingen in Nederland
is gegeven. ‘Het voordeel is’, aldus
Dorst, ‘dat we altijd terecht kunnen
wanneer wij dat willen. We hoeven
niet te schuiven met wedstrijden,
zijn nooit afhankelijk. Nadeel is
echter dat we de hal zelf moeten
exploiteren en voor bezetting
moeten zorgen. Die hal staat er
namelijk 24/7.’

‘We streven ernaar om
met OVVO zowel op het
veld als in de zaal in
de hoofdklasse te spelen’
En in die exploitatie toont OVVO zich
creatief. Zo wordt er op vrijdagavond
gezaalvoetbald in de hal, op zondag
gehockeyd, is de kantine verhuurd
aan Buiten Schoolse Opvang en
werden er in 2019 in de hal van OVVO
stemmen geteld voor de Europese
verkiezingen. Uit dank daarvoor
schonk de gemeente Stichtse Vecht
de korfbalclub een bankje.
Daarnaast lijken de plannen voor de
gebiedsontwikkeling Daalseweide,
niet in het nadeel van OVVO uit te
vallen. Dorst: ‘Er wordt naast onze
hal een school gebouwd. Dat zou
kunnen betekenen dat we een extra
hal kunnen bouwen of onze hal

overdag zouden kunnen verhuren
voor gymnastieklessen. En onlangs
informeerde de gemeente, waarmee
we een prima contact hebben, of de
buitenmuur van onze hal wellicht
geschikt gemaakt zou kunnen
worden als klimwand.’
In het integrale plan van aanpak op
de grens van Utrecht en Maarssen –
Zuilense Vecht geheten – zijn ook de
accommodaties van de voetbalclubs
DWSM, Maarssen, tennisvereniging
Luck Raeck en OVVO punt van
aandacht. Aan de ‘Utrechtse kant’
wordt al gewerkt aan de verplaatsing
van USV Elinkwijk (voetbal) dat meer
opschuift naar de Zuilenselaan.
Wonen en recreëren dus in een
levendig park. Voorzitter Johan
Dorst: ‘Uiteindelijk moet het zoiets
worden als Het Lint in de Vinex wijk
Leidsche Rijn.’
Perspectief genoeg voor OVVO dat
een roerige periode achter zich
hoopt te laten. ‘Het zou sportief
gezien mooi zijn als zich op termijn
weer een nieuwe Anouk Haars,
nog altijd in Maarssen woonachtig,
of een clubicoon als Henk
Fokker zich aandient. De slogan
#OVVOzijnwemetz’nallen zegt alles
over het samenhorigheidsgevoel bij
CKV OVVO.’

Competitie

Vandaar dat Dorst en Fokker
hoopvol naar de toekomst kijken
en verwachten af te rekenen met
een mindere periode in het 88-jarig
bestaan. Met een jonge, talentvolle
lichting komt OVVO zowel in het
pas gestarte veldseizoen als in de
zaal (start begin november) uit in de
overgangsklasse. Op het veld kan
de Maarssense club promotie bijna
niet mislopen. De kampioen schuift
twee klassen op en promoveert
rechtstreeks naar de ereklasse, het

Clubicoon Henk Fokker (links) en OVVO-voorzitter Johan Dorst. 'De hoofdklasse zorgt voor meer uitstraling.'
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Sluiting verwacht voor 200 zwembaden en zes ijsbanen bij nieuw energiecontract

Lastenstijging van 378 miljoen euro aannemelijk
kunstijsbanen en zwembaden
opnieuw een energiecontract
moeten afsluiten. Bij de huidige
prijsstijgingen krijgen ook zij dan te
maken met kosten die zo hoog zijn
dat ze onmogelijk door een duurder
kaartje of nog meer subsidie gedekt
kunnen worden. Gezamenlijk
krijgen de Nederlandse ijsbanen en
openbare zwembaden over 2022
en 2023 door de energieprijzen te
maken met een lastenstijging van
378 miljoen euro.

‘Onmiddellijke verduurzaming en onafhankelijkheid van energiepolitiek
noodzakelijk’

Foto: Marcelo Uva.
Van onze redactie
ARNHEM – ‘Door de extreme stijging
van de energieprijzen dreigt nog
dit jaar sluiting van zes tot acht van
de 22 kunstijsbanen in ons land.
Ook zullen ongeveer 200 van de 637
openbare zwembaden in de loop van
2022 niet meer te exploiteren zijn. De
betrokken zwembad-ondernemers
zullen hun opdracht terug moeten
geven aan de gemeente waarvoor
zij werken. Het gaat in alle gevallen
om accommodaties die een vast
energiecontract hebben dat eind dit
jaar afloopt.’
Sportkoepel NOC*NSF doet
stevige uitspraken op haar
website en baseert deze op een
inventarisatie van de betrokken
werkgeversorganisaties en
sportbonden. Versnelde

ADVERTEREN

verduurzaming zou een oplossing
kunnen zijn, aldus de bond, waarbij
een noodfonds noodzakelijk is ter
overbrugging.
De koepel luidt nu de noodklok en
voorziet grote problemen in het
Nederlandse sportlandschap als
er niet heel snel ingegrepen wordt.
‘Onmiddellijke verduurzaming
en onafhankelijkheid van de
energiepolitiek’ is het devies. De
stijgende energielasten vormen
voor alle sportaccommodaties
een groot probleem, maar voor
zwembaden en kunstijsbanen
is de kostenstijging bepalend
voor de overlevingskans. De
energielasten vormen normaal
gesproken voor ijsbanen 15 tot 20
procent van de exploitatie, maar
dit kan na het aflopen van een
vast energiecontract stijgen tot 50
procent.

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

Sluiting

Van de 637 openbare zwembaden
in ons land zullen er 200 voor
het einde van dit jaar voor
onoverkomelijke financiële
problemen komen door het aflopen
van hun vaste energiecontract.
Dat blijkt uit de gegevens van
de Werkgeversvereniging in
Zwembaden en Zwemscholen
(WiZZ). Mogelijk zal ook een
aantal van de door gemeenten zelf
geëxploiteerde zwembaden niet
overeind kunnen blijven. Teun van
Etten, voorzitter WiZZ, laat via de
sportkoepel weten: ‘Ik weet dat er
op dit moment al baden in overleg
zijn met gemeenten over sluiting.
Dit is een rampzalig scenario voor
miljoenen Nederlanders die in hun
eigen buurt zwemlessen volgen,
revalideren of sportief zwemmen.’
In 2023 zullen de overige

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.

De schaatsbond KNSB en
zwembond KNZB vrezen
verregaande verarming van het
Hollandse sportlandschap wanneer
er geen maatregelen worden
genomen: ‘Schaatsverenigingen
zijn ’s winters volledig afhankelijk
van de kunstijsbanen. Als die
sluiten, kunnen hun 40.000
leden en de ruim 200.000 andere
wekelijkse schaatsers buiten
verenigingsverband nergens
anders heen,’ aldus Herman de
Haan, directeur-bestuurder van
de KNSB. De KNZB vreest voor de
toegankelijkheid van het zwemmen
voor alle Nederlanders. Directeur
Aschwin Lankwarden: ‘Zwemmen
is uiteraard heel gezond, maar het
is ook van groot belang voor de
veiligheid in ons waterrijke land
dat mensen blíjven zwemmen. We
zeggen niet voor niets: zwemmen
is voor iedereen. Het zwembad
in de eigen omgeving is daarom
onmisbaar.’

Verduurzaming

NOC*NSF stelt dat een structurele
oplossing voor het probleem
is het verduurzamen van de
energiehuishouding van de
accommodaties. Het kabinet heeft
ruim 3,5 miljard euro uitgetrokken
voor de verduurzaming van

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.

maatschappelijk vastgoed.
Dennis van Rijswijk, voorzitter
VKN (Vereniging Kunstijsbanen
Nederland): ‘Door de extreme
prijzen voor gas en elektriciteit zijn
de investeringen in verduurzaming
binnen één tot vijf jaar terug
te verdienen. Maar dan moet
er wel voorzien worden in de
overbrugging om accommodaties
gedurende die tijd in de lucht te
houden.’
De energieprijzen zijn op dit
moment bepalend voor het
voortbestaan van zwembaden
en ijsbanen, maar bedreigen ook
andere sportaccommodaties
en -organisaties. Lodewijk
Klootwijk, directeur POS (Platform
Ondernemende Sportaanbieders):
‘Miljoenen Nederlanders sporten
bij fitness-scholen en andere
sportaanbieders; daar is het
probleem natuurlijk minstens zo
acuut. Deze ondernemers hebben
vaak hun privévermogen al aan
moeten spreken en zij kunnen in
principe nog niet rekenen op steun
vanuit de overheid.’

Verarming

Marc van den Tweel, algemeen
directeur NOC*NSF, doet op de
website van de koepel ook een
stevige waarschuwing: ‘Het risico
op serieuze en blijvende verarming
van sport in de volle breedte
is groot. Als accommodaties
noodgedwongen moeten sluiten,
zelfs al is dat maar tijdelijk, kunnen
verenigingen hun leden niets
meer bieden. De coronacrisis heeft
geleid tot ernstige vermindering
van sportdeelname en daarmee
beweegarmoede, met alle gevolgen
van dien. We kunnen ons niet
permitteren dit te laten gebeuren.
Verduurzaming is de oplossing op
de lange termijn; de sport moet
minder afhankelijk worden van
energiepolitiek. Maar geef clubs
en accommodaties de tijd én de
middelen om hun voortbestaan
veilig te stellen.’

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.

De Young Lions na een training in de hal van Olympia. Staand links Mehran Alireza, naast hem Nabil Laaouina.

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Young Lions werken aan toekomst worstelen
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Niets aan de sobere
rood-witte gevel, die het meest
wegheeft van een groot uitgevallen
garagedeur, van het onderkomen
van worstelvereniging Olympia in
Utrecht doet vermoeden dat achter
die facade wellicht grote dingen
staan te gebeuren. Die prestaties
moeten dan komen van de talenten,
verzameld in de Young Lions, die
zesmaal per week trainen aan de
Willem Arntszkade. Doelstelling? De
top halen.
Binnen, op de mat, in Sjaaks’s
gym – een eerbetoon aan de 2015
overleden oud-voorzitter van
Olympia Sjaak Kastelein - halen
de twaalf jongens en meisjes
gedurende anderhalf uur de
vreemdste capriolen uit om steeds
sterker, steeds leniger en steeds
beter te worden. De Young Lions
– zeg maar het Jong Oranje van
het worstelen – is sinds bijna drie
jaar een initiatief van een aantal
ouders. Ze kwamen elkaar steeds
maar weer tegen op steeds dezelfde
toernooien. En gingen daar ieder
op eigen gelegenheid naar toe.
‘We kunnen net zo goed samen
rijden’, zeiden ze ergens eind 2019
tegen elkaar. Zo simpel kan een
ontstaansgeschiedenis zijn.
Eén van die ouders is Nabil
Laaouina. Hij is vader van Ilias
(15), een talent dat een grote
toekomst wordt toegedicht. Hij is
nog niet zo goed als de bekendste

worsteltweeling van dit moment
Marcel en Tyrone Sterkenburg (20,
beiden lid van het Utrechtse De
Halter) die op het WK 2021 in het
Russische Ufa respectievelijk goud
en zilver behaalden. Hun focus ligt
nu op de Olympische spelen van
2024 in Parijs; ze zijn dan 23 jaar
oud. ‘Maar 2028 zou ook makkelijk
kunnen, ze zijn dan pas 27.’
De horizon van Young Lions – een
groep van talenten van U15 tot
en met U18 - ligt wat verder weg.
Dat klinkt gewaagd, maar niet
als we het warme pleidooi van
Laaouina mogen geloven. Hij
staat met Mehran Alireza deze
donderdagavond op de mat.
Waarbij Alireza vooral aandachtig
toeschouwers lijkt. Maar niets is
minder waar, weet Laaouina: ‘Hij
spreekt wat moeilijk Nederlands,
maar is zo’n verschrikkelijk goede
trainer. Hij weet zoveel van het
worstelen, ziet zoveel. Via mij
wordt zijn kennis aan de jongens en
meisjes overgebracht. Zelf leer ik
ook ontzettend veel van hem, zodat
we ons allemaal kunnen blijven
ontwikkelen, worstelaars en trainers.
Trouwens, ook bondscoach Mariusz
Giecewicz komt regelmatig kijken.’

Regelmatig

Een aantal oud topworstelaars
ondersteunen de Young Lions. Zo
geeft Fred de Vos regelmatig training
en verzorgt Frans Jansen specifieke
krachttraining in de gym van New
Style, gratis toegankelijk voor de
worstelaars van Young Lions.

Het is de avond voor wéér een
buitenlands avontuur. Ditmaal gaat
een delegatie van de Young Lions
naar het Zweedse Kungsbacka,
net onder Stockholm gelegen. Om
daar onder de vlag van Nederland
uit te komen. Duizend kilometer
heen, duizend kilometer terug;
vrijdagochtend heen, zondagavond
laat terug. Met de auto. De ouders
betalen de kosten. ‘Het zou mooi
zijn als de bond in de toekomst ook
iets zou kunnen bijdragen’, verzucht
brandweerman Laaouina.
Het project Young Lions zou
aanvankelijk iets breder gedragen
worden. Maar de gehoopte
samenwerking met Olympia’s
stadgenoot De Halter kwam niet
tot stand. Laaouina: ‘Dat is jammer
in zo’n kleine tak van sport. Laten
we het op een verschil van mening
houden. Wellicht dat het in de
toekomst anders wordt.’
Dat neemt niet weg dat er drie
leden van De Halter lid zijn van
de Young Lions, zoals Jesse
van Wijk die iedere week trouw
op de trainingen verschijnt.
Evenals twee worstelaars van
het Rotterdamse Watson Sports,
een partner die vanaf het begin
aanschoof. Geen probleem voor
De Halter, geen probleem voor
Olympia. De overigen hebben hun
oorsprong bij Olympia. Het kost
de ‘gastworstelaars’ geen cent
extra aan bijvoorbeeld contributie.
Uiteraard niet, want in een
marginale sport als het worstelen
hoop je elkaar te kunnen helpen.

Het initiatief om het worstelen in
Nederland naar een hoger niveau
te tillen, lijkt nu al een succes.
Op het EK eerder dit jaar was er
bij de meisjes brons en goud. Bij
de jongens brons en zilver. Op
het laatste EK in Zagreb eindigde
Nederland/Young Lions in het
landenklassement zelfs in de top-10.
‘Nog niet eerder vertoond’, aldus een
trotse Laaouina. Ook werd er brons
veroverd op het WK U17.

Kentering

Maar ook breder lijkt het worstelen
voorzichtig overeind te krabbelen.
Werd er jaren op het hoogste
niveau door clubteams niet meer
in competitieverband geworsteld,
er lijkt een kentering nabij. Er komt
weer een competitie. Individueel
weliswaar, maar toch. Eind
september gaat het seizoen van
start in Amsterdam, daarna volgen
Olympia, (op 15 oktober, met op
16 oktober een jeugdtoernooi), De
Halter, Arnhem en Landgraaf. Wie
aan het eind van de rit het best heeft
gepresteerd, mag zich Nederlands
kampioen bij de senioren noemen.
Zover is het met de Young Lions nog
niet. Met graagte kijkt Laaouina nog
even terug naar het ontstaan van de
Young Lions. ‘We zijn met een kleine
groep gestart. Dat was zo’n succes
dat we op een gegeven moment
wel een groep van veertig jongens
en meisjes hadden. Tijdens de
coronapandemie hebben we buiten
doorgetraind. We dachten dat er wel
worstelaars zouden afhaken, maar

de groep is steeds hechter en groter
geworden. Toen we weer binnen
konden trainen, hebben we de lijn
doorgetrokken. Uiteindelijk staan
de beste 17 zes maal in de week op
de mat, ze moeten compromisloos
bereid zijn ons programma te volgen.’
Laaouina’s zoon Ilias lijkt op dit
moment de belangrijkste exponent
van de Young Lions. Bijna achteloos
laat hij, ongevraagd, aan het eind
van de training zien over een aantal
belangrijke eigenschappen te
beschikken waarmee hij zich zou
kunnen ontwikkelen tot een topworstelaar: doorzettingsvermogen,
pijntolerantie, plezier, lenigheid, en
kracht. Zittend op de mat klimt hij,
nadat een eerdere poging is mislukt,
op armkracht – benen in een hoek
van 90 graden ten opzichte van
bovenlichaam – naar de nok van de
zaal. Een indrukwekkende prestatie
waarin toewijding, discipline als ook
beleving liggen verscholen.
Het is helder dat de Young Lions
doorgaan op het uitgestippelde pad.
Natuurlijk, er zijn wensen. Naast
de eerder genoemde financiële
steun van externe partners,
zou dat een trainingsfaciliteit
als Papendal – het nationale
topsportcentrum - kunnen zijn en
een toevoeging van specialisten
als voedingsdeskundigen. Maar
gevraagd naar het meetmoment
van het succes, zegt trainer Nabil
Laaouina: ‘De Olympische Spelen
van 2028 in Los Angeles. Daar mag je
me op afrekenen.’

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

VERANDA’S - TUINAANLEG - ONDERHOUD

no cure no pay
gratis oriënterend gesprek

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247
3522HS Utrecht

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

JEANS LENGTEMATEN 30 - 32 - 34

ONZE PRIJS v.a. 8 39,95
LENGTE 36 - 38

ONZE PRIJS 8 45,-
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NIEUW BINNEN

Dames- en Herencollectie
Uw voordeel Van Arkel
Dorpsstraat 3a, Opheusden • Scheepjeshof 82, Veenendaal • Molenstraat 3, Rhenen
Tel. 06 23 82 22 74 • Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

030 6055 655
utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS
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Sanne de Hoop speelt in de Nederlandse, maar ook in de Portugese en Engelse competitie tafeltennis.

Tafeltennisster Sanne de Hoop wil kansen
pakken en nieuwe plekken ontdekken
Door Roberto Cancian
NIEUWEGEIN - Tafeltennisster Sanne
de Hoop speelde begin september
haar eerste competitiewedstrijden
in de Nederlandse eredivisie. Met
haar club VTV Nieuwegein, dat
afgelopen seizoen de landstitel voor
zich opeiste, won ze deze wedstrijd
eenvoudig van DHC uit Delft.

7 oktober - 8 januari
Chae Eun Rhee
Bart Lunenburg
Natalia Ossef
buitenplaatsdoornburgh.nl

Wij verzamelen alle keukenonderdelen in onze loods voor
meerdere keukenbedrijven totdat alles compleet is. En leveren dan de keuken op de gewenste datum bij de consument.

Wij kunnen alles van hout op maat maken én plaatsen.
Met een uitgebreid arsenaal aan moderne machines vervaardigen wij o.a.:
ramen - kozijnen - deuren - patiopuien - serres - luiken
kamer en suite kasten - dakkapellen - trappen en tafels.
Bezoek onze website of Facebook-pagina voor meer informatie en foto’s.
U kunt ons ook e-mailen of bellen. Wij maken graag een vrijblijvende oﬀerte voor u!

TEL: 0343 49 11 42
WOUDENBERGSEWEG 19 HAL E3, ZEIST

INFO@SASSITIMMERFABRIEK.NL
WWW.SASSITIMMERFABRIEK.NL

De dag ervoor kwam De Hoop
ook al in actie met Tempo-Team
in de competitie voor de mannen.
Het is de start van een druk en
internationaal seizoen voor de
26-jarige De Hoop aangezien ze
ook in de Portugese en de Engelse
competitie actief zal zijn. ‘Het
is vooral heel leuk. Het is altijd
mijn droom en doel geweest om
tafeltennis op hoog niveau te spelen.
Dat ik daarbij nieuwe plekken mag
ontdekken, maakt het alleen maar
extra mooi’, lacht ze.

München

JRT Logistics | Utrechtsestraatweg 228c, 3911 TX Rhenen
tel : 06 – 20 96 35 42

Foto: Cees van Schaik.

Ze heeft een druk en vooral
inspirerend jaar achter de rug. Sanne
de Hoop mocht namens Nederland
in actie komen tijdens het Europees
kampioenschap tafeltennis in
München. ‘Een bijzondere ervaring.
Ik wist vooraf dat ik geen ranking
had en dus sterke tegenstanders zou
treffen. De speelsters waartegen ik
in de poule niet opgewassen bleek,
wonnen later ook van geplaatste

speelsters. Het was dus zeker geen
schande dat ik van hen verloor. Het
was ook pas mijn eerste Europees
kampioenschap waar andere
speelsters al jaren meedoen.
Uiteindelijk is altijd het doel om
te winnen, of je nou tegen toppers
speelt of tegen minder ervaren
speelsters.’

‘Ik ben tevreden
met de progressie
die ik gemaakt heb’
Het EK was een cadeautje voor
haar. ‘het was zeker een mooi
cadeau. Hopelijk volgen er meer
wedstrijden op dat niveau. Ik ben
tevreden met de progressie die
ik gemaakt heb en ook met het
vertoonde spel tijdens het EK. Dat
smaakt zeker naar meer.’

Landstitel

Met VTV Nieuwegein, de
landskampioen van het afgelopen
jaar, wil ze ook dit jaar weer voor
het hoogst haalbare gaan in de
Nederlandse eredivisie. ‘Dat we
afgelopen seizoen de landstitel
hebben gewonnen was heel gaaf.
Die titel willen we verdedigen. Wij
hebben een sterk en hecht team
bij VTV Nieuwegein. Samen willen
we die potjes winnen en de titel
prolongeren.’ Daarnaast heeft de
uit Brandwijk afkomstige De Hoop

echter nog meer ijzers in het vuur.
‘Komend seizoen kom ik weer
uit in de Portugese competitie
en zal ik ook in Engeland spelen.
Vorig seizoen kwam ik uit voor
een team in de buurt van Porto,
dit seizoen speel ik voor Ponta
do Pargo op Madeira. Het zal wel
meer reizen worden omdat wij
natuurlijk vanaf Madeira naar
het vasteland moeten voor de
competitiewedstrijden.

‘Heerlijk dat
het seizoen weer
is begonnen’
Rondom de wedstrijden kan dat
wel vermoeiend zijn maar het is
vooral leuk. Zoals gezegd ook ideaal
om nieuwe mensen en plekken te
ontdekken. Daarnaast is de Portugese
competitie sterk. Teams hebben
vaak allemaal drie goede speelsters
waardoor de strijd spannend is.
De Nederlandse competitie wordt
ook steeds sterker, zeker nu de
eredivisie is teruggebracht van acht
naar zes teams. Door te spelen in
de buitenlandse competitie, meer
speelsters doen dat overigens, leer
je ook andere speltypes te spelen en
kom je nieuwe tegenstanders tegen
waartegen jij je moet wapenen.
Dat is alleen maar leerzaam. Die
ervaring komt weer goed van pas in
Nederland.’

Druk

Dat het een kwestie is van goed
plannen voor Sanne de Hoop,
dat is een understatement. ‘Van
nature ben ik niet zo’n planner,
wel is het nodig en soms ook even
puzzelen wanneer je in meerdere
competities speelt. Naast het
tafeltennis geef ik personal training
op gebied van beweging, afvallen
en sterker worden en werk ik bij de
kinderopvang. Goed uitstippelen
en afstemmen zijn dan wel nodig’,
glimlacht ze. ‘Ik kan dat allemaal
zelfstandig invullen, in vaste
dienst is dat in combinatie met het
tafeltennis niet te doen.’

‘Vaak speel ik
twee wedstrijden
in een weekend en
daar ga ik vol voor’
De extra werkzaamheden doet Sanne
de Hoop graag, maar het liefst focust
zij zich op haar sport. ‘Vaak speel ik
twee wedstrijden in een weekend
en daar ga ik vol voor. Afgelopen
weekend was het zaterdag met
Tempo-Team spelen in de competitie
voor mannen en op zondag dan met
VTV Nieuwegein. Heerlijk dat het weer
is begonnen. Het is ook een bepaalde
levensstijl. In het tafeltenniswereldje
heb ik ook veel vrienden en bouw
je continu contacten op. Midden in
het seizoen, wanneer er even geen

tafeltennis is, dan denk ik wel eens
wat ik nu moet gaan doen. Gelukkig
heb ik dan ook nog mijn andere
bezigheden en werkzaamheden.’
Voor de rest laat De Hoop het
allemaal rustig op zich afkomen.
‘Afgelopen jaar speelde ik ook
in Italië, net als in Portugal zijn
ze daar allemaal wat later en
relaxter met het plannen van het
wedstrijdschema. Je leert je ook
aanpassen aan je omgeving.’
Voor De Hoop zijn het allemaal
leermomenten en is het vooral
genieten. ‘In het buitenland gaat het
weer anders dan in Nederland en
doordat ik met Tempo-Team ook in
de competitie voor mannen uitkom,
speel je ook weer op een andere
manier tafeltennis. Mannen spelen
met meer kracht en met meer effect.
Bij de vrouwen gaat het sneller maar
is het minder hard en wordt er met
minder effect gespeeld. Allemaal
goed om te ervaren en om mee
te maken om zo goed mogelijk te
worden. Daar doe ik het voor.’
Nadat Sanne de Hoop dit jaar
tweede werd bij de Masters staat ze
op de Nederlandse ranking bij de
beste vijf speelsters van het land.
Ook hier gaat ze uiteraard voor het
hoogst haalbare. ‘Daar blijven we
hard voor trainen. Heerlijk dat het
seizoen weer is begonnen.’
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Twee Nederlandse titels op badmintontoernooi Utrecht

Nederland verslaat Frankrijk in finale Urban Series
In Utrecht werden op
12 en 13 september
individuele en
team-AirBadminton
wedstrijden gespeeld.
Spelers van Team
Nederland namen
het op tegen andere
nationale selecties uit
onder meer Frankrijk,
Duitsland en België.
Op de tweede dag van
deze AirBadminton
Urban Series 2022 heeft
de Nederlandse ploeg
twee titels veroverd.
Imke van der Aar
ging in de sfeervolle
AirBadminton Arena op
het Jaarbeursplein zelfs
met twee prijzen aan de
haal.
Door Roberto Cancian
UTRECHT - Centraal in Utrecht werd
de BetCity Arena, die eerder nog
dienst deed als locatie voor het King
& Queen of the Court beachvolleybal
toernooi, omgebouwd tot een
ware AirBadminton Arena. Tijdens
de Urban Series spelen de beste
AirBadmintonspelers van Europa
tegen elkaar in een individueel
toernooi en een teamtoernooi
(Nations Cup). Gedurende beide
toernooien worden (mixed) dubbels
en tripels gespeeld in verschillende
formaties.
Bij de vrouwen wonnen Imke van
der Aar, Iris van Leijsen en Gayle
Mahulette goud bij het onderdeel
triples. ‘Met zijn drieën spelen is
best lastig, zeker omdat iedere keer
een andere speelster de shuttle
moet slaan. Het is dan van belang
dat je tactisch goed op elkaar bent
ingespeeld. Het is gaaf om in deze
supermooie arena te spelen hier in
Utrecht,’ zei Imke van der Laar in
aanloop naar de finalewedstrijden.
UTRECHT - Bij Air badminton
wordt gespeeld met een speciaal
ontworpen ‘Air Shuttle’. Deze
is vervaardigd om buiten te
gebruiken en is daarom beter
bestand tegen de wind. Ook is
de shuttle waterbestendig, is
duurzamer dan de reguliere shuttle
en wordt bovendien gemaakt in
felle, neon kleuren. Dat verbetert
de zichtbaarheid en dat komt het
spelletje ten goede. Daardoor kan
AirBadminton overal gespeeld

NATIONS CUP AIR BADMINTON KENT ANDERE REGELS DAN REGULIER BADMINTON

NEDERLAND VERDEDIGT TITEL 2021

worden, waar dat eerder lastig was
met de wegwaaiende en kwetsbare
shuttle.
De wereld badmintonbond
BWF had interesse in het verder
ontwikkelen van deze tak van sport
en zegde Badminton Nederland een
subsidie toe. Daarmee kon de Bond
in 2021 onder meer de Nightwatch

Nations Cup organiseren. In een
volledig coronaproof stadion,
ontwikkeld door SportWorx en
dat we kennen van de King of
the Court beachvolleybal series
en waar ook 3×3 basketbal
georganiseerd werd, werd het
badminton sportevenement
gehouden. Het Nederlandse

AirBadminton team nam het op het
Utrechtse Jaarbeursplein op tegen
de nationale teams van België,
Duitsland en Frankrijk met als inzet
de Nightwatch Nations Cup 2021.
Het toernooi werd gespeeld
volgens het teamestafettesysteem.
Dit betekent dat een team uit
minimaal twee mannen en

twee vrouwen en maximaal vier
mannen en vier vrouwen moet
bestaan. Elke wedstrijd, een
‘Tie’ genaamd, bestaat uit vijf
wedstrijden: een vrouwendubbel,
een mannendubbel, een gemengd
dubbel en twee triples. De winnaar
van de wedstrijd is het team dat
als eerste 100 punten bereikt.
Nederland was vorig jaar in de
finale met 100-81 te sterk voor
Frankrijk, het brons was voor
Duitsland.

Buffelen

De 24-jarige badmintonster uit
Zandvoort liet zien dat ze moeilijk
te verslaan was op het zand van
de arena op het Jaarbeursplein.
Nadat Imke van der Aar maandag
al de finale van het mixed toernooi
won met haar broer Wessel van der
Aar, kwam daar dinsdag nog een
gouden medaille bij. ‘Wij hebben
ook een wedstrijd in de Urban
Series in Hamburg gespeeld maar
hier is het leuk dat er ook veel
vrienden en familie komen kijken.

Bij de vrouwen wonnen de Nederlandse (van links naar rechts) Imke van der Aar, Iris van Leijsen en Gayle Mahulette goud bij het onderdeel triples van de
AirBadminton Urban Series.
Foto’s: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Maandagavond zaten er ook best
veel mensen in het stadion. Met die
lampen, lekkere muziek erbij en
rookkanonnen is natuurlijk super.’
Op de dinsdagmiddag is het dan
wel weer even aanpassen aan de
omstandigheden. De lampen staan
nog niet aan maar de zon zorgt voor
fijngeknepen ogen. ‘Er staat gelukkig
niet zoveel wind maar het is toch
handig om op een gedeelte van
het veld soms hoog te slaan’, zegt
Imke van der Aar met een glimlach.’
Ze loopt al een tijd mee in het
badmintoncircuit en straalt dan ook
één en al rust uit. ‘Ik moet zo spelen,
zullen we straks verder praten’, zegt
ze voordat ze het zand oploopt in
de arena om het tegen Spanje op
te nemen met aan haar zijde Gayle
Mahulette en Iris van Leijsen. Ook
die partij wordt in winst omgezet,
net als alle andere partijen die dag.
Ruim tien jaar speelde Van der Aar
voor het Nederlands team totdat ze
niet mee mocht naar het Europees
kampioenschap. ‘Dat was wel
random. Ik was dus eigenlijk gestopt.’
Dat ze er nu toch weer bij is, heeft
te maken met andere coaches maar
vooral met de liefde voor het spelletje.
Ze was onder meer in Denemarken en
Frankrijk actief en speelt nu voor BC
Duinwijck in Haarlem. ‘Ook kom ik dit
seizoen uit voor Parijs en speel ik dus
weer in de Franse competitie.’
Naast haar kijkt de 18-jarige Iris

van Leijsen naar haar racket,
tussendoor drinkt ze wat. Ze is
blij dat ze weer kan spelen na
lang blessureleed. ‘De eerste
dag ging moeizaam, het is dan
echt wennen aan het andere
roulatiesysteem. Ik heb lang last
gehad van een blessure aan mijn
scheenbeen, nu ben ik gelukkig
weer fit’, geeft Van Leijsen aan die
al vanaf haar zesde verslingerd is
aan de badmintonsport. Dat de
wedstrijden op het mulle zand
pittig zijn, kan je aan de gezichten
zien.
Bang voor een nieuwe blessure
is ze echter niet. ‘Aan het begin
denk je daar wel aan, vooral
omdat het hier anders afzetten is
dan wanneer je in de zaal speelt.
Maar het gaat prima’, zegt ze
terwijl ze met een schuin oog
kijkt naar de prestaties van haar
vriend Wessel van der Aar die met
de Nederlandse mannen in actie
komt. Nadat ze zelf met Gayle
Mahulette en Imke van der Aar
met 3-2 van Zwitserland wint,
stoomt het Nederlands team
door om uiteindelijk ook de finale
tegen Frankrijk met 3-2 te winnen.
‘Supergaaf om hier te spelen.
Volgende week speel ik in Polen
waarna het badminton bij de club
ook weer gaat beginnen en ook
ik in de Franse competitie uit zal
komen.’

Reclame

‘Deze Urban Series in Utrecht
sluit prima aan bij de weg naar de
World Beach Games van 2023 op
Bali’, geeft Dennis van Putten aan
die als communicatiemedewerker,
secretaris en medewerker
topbadminton actief is bij de
badmintonbond. ‘Onlangs werd
bekend dat AirBadminton als
één van vier nieuwe sporten aan
het sportprogramma van 2023
is toegevoegd.’ Het event op de
ANOC World Beach Games Bali
2023 biedt plaats aan 72 atleten
(36 mannen en 36 vrouwen) die
verdeeld zijn over vier medailleevenementen: mannen triples,
vrouwen triples, gemengd dubbels
en het gemengde teamevent.
‘Wij hopen natuurlijk dat Team
Nederland zich hier ook voor
kwalificeert.’
Van Putten is van mening dat de
kans groot is aangezien Nederland
tijdens de Urban Series in Utrecht
prima presteert. ‘De droom is om
op Bali de eerste wereldkampioen
te worden. Dat de Nederlandse
teams hier prima presteren is
alleen maar mooi. De titel is
geprolongeerd en daarbij hebben
we, in tegenstelling tot vorig jaar,
ook prima weer. Na de voorronde
wedstrijden bouwen we straks
de twee velden weer om tot één
centercourt.’

Van Putten is blij met de reacties
van het publiek. ‘Deze zijn enorm
positief. Wij zijn ook echt pioniers op
dit gebeid. Dat er door de spelers en
buurtsportcoaches buiten de arena
op het veld dat ernaast ligt, ook
clinics worden gegeven, zorgt voor
extra aandacht voor de sport. Een
mooie manier van samenwerken
met andere organisaties en
tegelijkertijd een ontdekkingsreis
voor kinderen en ook volwassenen
om kennis te maken met deze vorm
van badminton,’ aldus Van Putten.
Dat heeft vrijwilliger Frank al veel
eerder ervaren. ‘Ik heb ruim 25 jaar
in de hal badminton gespeeld maar
deze Urban Series zijn heel gaaf.
Door fysieke ongemakken speel
ik zelf niet meer maar het is goed
om onder de mensen te zijn en een
handje te helpen.’ Even later loopt
hij het zand op om zijn plek aan de
zijlijn in te nemen. ‘Even de lijnen
rechttrekken die af en toe minder
zichtbaar zijn door het zand. Zo
is de veiligheid voor alle spelers
gewaarborgd.’
Dan gaan de handen weer op elkaar
zodra de Nederlandse vrouwen
een punt scoren. ‘Ze zijn goed hè’
mijmert hij hardop. ‘Die winnen vast
nog goud straks’. De 39-jarige Frank
zei er niets te veel mee. Die gouden
plak werd inderdaad gepakt door
de Nederlandse vrouwen op het
Jaarbeursplein.
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Uw all-round partner
voor verspaning Binnen- en buitenlandseverhuisservice

✔

De Rooij Verspaning is een jong en dynamisch bedrijf,
specialist op het gebied van verspanende metaalbewerkingen.

Adres
Molenvliet 36
3961 MV Wijk bij Duurstede

✔ Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

Persoonlijke aandacht en
betrokkenheid maakt het
verschil!

✔ Verwarmde en beveiligde boedelopslag
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Sijtze Wobbes: ‘Dat ik hier veel waardering voel, mag duidelijk zijn’.

Foto: CJVV.

Trainer Sijtze Wobbes zit bij CJVV gebeiteld
Voetbaltrainers zijn over het algemeen
passanten. Ze komen en gaan. Niet bij CJVV. Sijtze
Wobbes (56) gaat voor het achtste jaar met de
zaterdagtweedeklasser uit Amersfoort het nieuwe
seizoen in. Eet het bestuur uit zijn hand?
Door Marcel Koch
AMERSFOORT - Sijtze Wobbes past
bij CJVV als mayonaise bij patat.
Tenminste al acht seizoenen lang
brengt hij de club met zijn inbreng
op smaak.
De chemie tussen hoofdtrainer en
club leidde vorig seizoen tot een
hoogtepunt met de promotie naar
de tweede klasse. Het technische
hart van de club wreef zich in de
MA-VR van
8 - genoegen.
18 UUR
handen
Wobbes
DO
8 - 20 UUR
- in
2015/2016 ook
ZAhet seizoen
8 - 17 UUR
kampioen met de geelzwarten - was
nog immer de juiste man op de
juiste plaats.
De trainer, wiens 21-jarige zoon
Gijs ook voor CJVV uitkomt, gaat
inmiddels zijn achtste seizoen
in bij de Amersfoorters. ‘Of het
bestuur uit mijn hand eet?’, herhaalt
Wobbes de vraag terwijl hij vanuit
de kantine een blik werpt over de
kunstgrasaccommodatie aan de
Rubensstraat. ‘Zeker niet! Ik moet
ook gewoon kwaliteit leveren. Maar
dat ik hier veel waardering voel mag
duidelijk zijn’.

Liefdesverklaring

Wobbes was in het verleden al

eens eerder langere tijd (vijf jaar)
als trainer verbonden aan de
Christelijke Jongelieden Voetbal
Vereniging. En voor de volledigheid:
de voormalig beroepsmilitair was er
ook zeven jaar jeugdtrainer en kwam
als speler acht seizoenen uit voor
het eerste elftal. Zonder overdrijving
kun je stellen dat Wobbes een kind
van de club is.
Maar kom bij de Amersfoorter, van
Groningse afkomst, niet aan om zijn
warme band met CJVV poëtisch te
duiden. Dus antwoordt hij zonder
een tel na te denken ontkennend
op de vraag of zijn hart geelzwart
kleurt. En van een liefdesverklaring
met de 102-jarige Amersfoortse
voetbalvereniging, die in de stad
een positieve uitstraling heeft, is al
evenmin sprake. Wobbes verwoordt
de langdurige relatie met zijn
werkgever liever zo: ‘Ik voel me zeer
thuis en betrokken bij deze club, dat
is ontegenzeglijk waar, maar het had
in principe net zo goed een andere
club kunnen zijn. Met AFC Quick
1890, waar ik vijf jaar heb gewerkt,
had ik net zo’n goede klik. Kijk, ik
ben niet een trainer die zich bij een
club uitsluitend over het eerste
team bekommert en als een haas
er vandoor gaat als een wedstrijd

of een training ten einde is. Ik ga
volledig op in het clubleven, heb oog
en aandacht voor de jeugd, drink na
afloop aan de bar een drankje met
de supporters. Overigens verwacht
CJVV die betrokkenheid en interesse
ook van me en terecht.’

Mismatch

Wobbes spreken we op de dag
dat Chelsea en Red Bull Leipzig
hun trainer al na een handvol
wedstrijden hebben ontslagen.
Bij de (top) amateurs kan het
tegenwoordig ook snel gaan - de
trainer als zondebok aanwijzen.
Wobbes: ‘Je merkt dat het
ongeduld bij clubs steeds groter
wordt. Hoewel op ons niveau
prestaties eerder wenselijk zijn dan
puur noodzakelijk.’ En toch. De
Amersfoorter ervoer zelf ook een
vroegtijdig congé, nota bene bij
CJVV in zijn eerste termijn. ‘Ik had
destijds al aangegeven dat ik aan het
eind van het seizoen zou vertrekken’,
blikt Wobbes terug. ‘Maar een
overambitieus bestuurslid vond
het nodig om mij weg te sturen. Dat
gaf een heel apart gevoel. Achteraf
hoorde ik dat de club spijt had dat ze
hun oren hadden laten hangen naar
die persoon. Dat CJVV later weer bij
mij aanklopte zegt genoeg.’
Maar soms kan er sprake zijn van
een mismatch. Wobbes doelt op
zijn periode bij ASC Nieuwland,
fusieclub uit Amersfoort-Noord.
‘Met de club was ik een tweejarig
contract overeengekomen, maar
na één seizoen zag ik het niet meer

zitten. Met de spelersgroep had
ik geen problemen, daar lag het
niet aan, maar het was vooral de
clubcultuur waar ik mij niet prettig
bij voelde. Waar dat precies aan
lag, kan ik moeilijk omschrijven.’
Meteen doet hij toch een poging. ‘De
wijze waarop men daar met elkaar
omging, was niet de mijne. De klik
die ik nodig heb om te presenteren,
voelde ik daar jammer genoeg niet
en dan kun je maar beter afscheid
van elkaar nemen.’

Prestatiegericht

Bij zijn komst naar sportpark
Vermeerkwartier in 2015 trof Wobbes
een heel ander CJVV aan dan nu.
‘Van een prestatiegerichte beleving
was geen sprake. Niet bij jeugd,
niet bij het eerste elftal. En ook niet
op bestuurlijk niveau. Kortom, het
hoefde allemaal niet zo nodig.’
Wobbes zorgde voor een andere
mentaliteit bij de club. Maar niet
alleen hij, zegt hij met nadruk.
Samen met de inzet van Paul
Richard en Wilfred Riesveld, die de
jeugdafdeling stevig onder handen
namen, kreeg CJVV langzamerhand
in alle geledingen meer spirit.
‘De afgelopen jaren hebben we
veel aandacht besteed aan onze
jeugdafdeling en dat werpt zijn
vruchten af, zie het kampioenschap
van vorig seizoen’, stelt Wobbes
die zichzelf desgevraagd als
opbouwtrainer kwalificeert. ‘Los
van het eerste elftal houd ik me
nadrukkelijk met de doorstroom
van de oudste jeugdtalenten bezig.

Ik vind dat mooi werk, ja. Jongens
beter maken, ze laten geloven in hun
kwaliteiten. Daarvoor sta ik met alle
plezier op het veld.’
‘Door talenten vanaf een jaar of
zestien geregeld mee te laten
trainen met het eerste en mee te
laten spelen in oefenwedstrijden
kunnen ze vast aan het niveau
wennen en houd je ze bovendien
gemotiveerd. Tegelijkertijd hopen
we met deze aanpak te voorkomen
dat ze al vlot naar Spakenburg
of IJsselmeervogels trekken. Bij
CJVV willen we graag presteren
met eigen jongens.’ Wobbes
ziet met vertrouwen het nieuwe
seizoen tegemoet. ‘Hoewel we drie
basisspelers zijn kwijtgeraakt door
studie en werk, is de basis stabiel.
We hebben, zo schat ik in, genoeg
kwaliteit om zorgeloos mee te
draaien in de tweedeklasse. Nog een
stap hoger is op dit moment geen
reële gedachte.’
Rest nog één vraag: is zijn zoon Gijs
ook blij dat zijn vader dit seizoen
wéér voor de groep staat? ‘Ja hoor,
vooral omdat hij weet dat hij met
mij een goede trainer heeft, zeg ik
maar even heel onbescheiden. Mijn
oudste zoon Bas, die in de vierde
divisie bij Hoogland speelt, heb ik
ook onder mijn hoede gehad, in
mijn periode bij AFC Quick 1890. Ik
zie veel van mezelf terug bij beiden.
Ze zijn bezeten van het spelletje,
hebben de absolute wil om te
winnen en zijn in het veld behoorlijk
emotioneel aanwezig.’
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Jaco de Groot Nederlands kampioen polsstokverspringen

Linschoten maakt een waar feestje van NK

Jaco de Groot kroont zich in Linschoten voor de zevende keer tot Nederlands kampioen polsstokverspringen.
Van onze redactie
LINSCHOTEN – Het is 3 september
rond twee uur, een zeer warme
en droge nazomermiddag in
Linschoten, als het Nederlands
volkslied door de boxen schalt.
Het geluid draagt ver; de
aanpalende wijk en de buren
van voetbalvereniging VVL en de
honkballers van de Green Hearts
mogen allemaal meegenieten
van de feeststemming bij
Polsstokvereniging Linschoten. Er
waait een windje, maar verder zijn
de omstandigheden uitstekend
voor het nationaal kampioenschap
polsstokverspringen.
Het is een drukte van belang
bij de vereniging die het NK
mag organiseren; honderden
toeschouwers zijn lopend (de
Linschotenaren zelf) of met de
auto (uit de provincie en ver
daarbuiten) gekomen. De typische
Nederlandse sport wordt zelfs
over de grens bekeken. De Duitse
zender ZDF is aanwezig bij het
NK en interviewt mensen uit het
publiek (‘Ongelofelijk: het is vier
sporten in één: lopen, springen,
klimmen en zwemmen. Kan jij
dit ook?’) die daar weinig trek in
hebben. Voor de rest is de sfeer
ontspannen en is het op de tribunes
een weerzien van dorpsgenoten en
toeschouwers die elkaar van andere
polsstokevenementen kennen.
Het polsstokseizoen loopt van april
tot en met september. In Linschoten
wordt in die periode tweemaal per
week getraind en ongeveer vijftien
wedstrijden georganiseerd. Het NK
is het laatste kunstje van de club
voor dit seizoen. En dat hebben
ze groots aangepakt: tribunes,

drankpunten, kindervermaak,
eetgelegenheden, veel ruimte voor
de sporters en ontvangst voor
publiek inclusief polsbandjes. Uit de
boxen klinkt de hele dag door een
live wedstrijdverslag, afgewisseld
met muziek. Aan het eind van de
middag zou het volkslied overigens
wederom klinken; dit keer voor
winnaars Jaco de Groot, Tessa
Kramer, Hanneke Westert, Harmen
Bogaard en Hidde van Dam.
Daarover later meer.

Sfeer

Commentatoren van de dag Wim
Roskam en Johannes Haanstra
bepalen de sfeer in Linschoten voor
een groot gedeelte. Enthousiast en
goed geïnformeerd bespreken zij
alle springers, doen voorspellingen,
voorzien de sprongen van
commentaar (soms nog voordat
de voeten het zand of het water
geraakt hebben), en pakken de tijd
tussen de sprongen om het publiek
te informeren over het verloop van
het polsstokseizoen dat na het NK
ten einde is. De heren zitten in een
klein busje, en hebben van daaruit
uitstekend zicht op de drie schansen
van de polsstokvereniging waar het
deze dag moet gebeuren. Zij kijken
uit op een schans voor de vrouwen
en meisjes topklasse, de middelste
schans voor de senioren topklasse
groep 1 en 2 en de derde schans is
gereserveerd voor de jongens en
junioren topklasse.
Het niveau is niet meteen aanwezig
bij de springers, toch de top van
Nederland die naar Linschoten is
gekomen. ‘Nee, hij komt niet lekker
in de stok’, ‘O, je gaat te snel en te
scheef’, ‘De insprong is niet goed en
daar moet ze het normaal gesproken
wel van hebben’, ‘Die zit nog niet

Foto’s: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.

heel lekker in de wedstrijd, wat
kan hij nu laten zien?’ Die laatste
opmerking werd overigens gemaakt
toen de ljepper nog op de schans
rende. Waarschijnlijk ontgaat alleen
het publiek de woorden van de
commentatoren niet; de sporters
zijn geconcentreerd, zij horen niet
wat er om hen heen gebeurt. Voor
hen telt alleen de sprint richting
de polsstok, de klim om zo hoog
mogelijk in de stok te komen en het
verdelen van hun gewicht om zo ver
mogelijk naar voren te zwiepen voor
de afsprong. Gaat er iets niet goed,
dan is de kans groot dat ze te scheef
landen (volgens de sectorregel is
de sprong dan ongeldig) of met een
plons in het water belanden. Ook
deze middag haalt het merendeel
wel een keer een nat pak, het hoort
er bij.

Wedstrijd

De beste springers van 2022 zijn
in Linschoten aanwezig, getooid
in blauw-witte strepen met rode
hartjes, uiteraard de Friezen, óf
oranje shirts voor het Hollandse
kamp. Het betreft hier geen
tweekamp tussen de streken, maar
toch is het duidelijk waar men
vandaan komt. Ook in het publiek
worden de gesprekken met twee
accenten gevoerd.
Bovenaan de lijst NK-kanshebbers
van de meisjes, vrouwen, jongens,
junioren en mannen (senioren) staan
uiteraard de klassementsleiders
van de competitie (Friesland
en Holland samengevoegd). Dit
zijn achtereenvolgens: Hanneke
Westert uit Sneek, Wessel Schenk
uit Schoonhoven, Reinier Overbeek
uit Benschop, Tessa Kramer uit
Amersfoort en Rian Baas uit Gouda.
Zonder twijfel zijn dit de grote
favorieten.

Ook Kameriker Jaco de Groot
behoorde tot de kanshebbers voor
de nationale titel. Hij wist al zes
keer eerder Nederlands kampioen
te worden en zat na zijn Hollandse
titel dit jaar bij de top. Al meteen
vanaf de eerste ronde ging hij aan
de leiding (19,90m). In de derde
ronde sprong Erwin Timmerarends
uit Bodegraven als eerste over de
20 meter en een groot applaus
valt hem ten deel. Zijn 20,45 meter
verbeterde hij in de finale overigens
nog tot 20,55 meter, wat uiteindelijk
goed was voor een derde plaats.
De Friese kopman Oane Galama uit
Hilaard ging Timmerarends voorbij
en landde op 20,83 meter. Jaco
de Groot kon antwoorden op deze
sprongen en zette 21,19 meter neer.
Deze afstand bleek uiteindelijk te
scherp voor de andere springers,
waardoor 36-jarige bio-boer uit
Kamerik Jaco de Groot zich opnieuw
Nederlands kampioen mag noemen.
Favoriet Rian Baas (Gouda) groeide
wel in de wedstrijd maar viel met
20,35 meter nipt naast het podium.
Overigens had De Groot bij de
senioren zijn winnende sprong al
in de voorrondes neergezet, in de
finale wist hij tweemaal een nat pak
te halen. De concurrentie kwam in
de eindronde echter niet aan zijn
afstand en nadat Oane Galama bij
zijn finale sprong ook in het water
viel, was de nationale titel voor de
Kameriker een feit. De afstand van
zijn laatste sprong was toen al niet
meer van belang.

Record

Bij de vrouwen waren er twee sterke
Friezinnen als favoriet aangewezen.
Nederlands recordhoudster Marrit
van der Wal (It Heidenskip) en de
Amersfoortse Tessa Kramer gingen
dan ook beiden in de tweede

sprong over de 16 meter, tot groot
enthousiasme van het publiek. Dit
seizoen was er in Linschoten nog
niet over de 15,44 meter gesprongen
door de vrouwen.
Demi Groothedde, de enige
die haar club uit Jaarsveld
vertegenwoordigde op het NK was
de belangrijkste Hollandse troef en
kwam ook het dichtst in de buurt.
Met 15,27 meter sprong zij naar een
derde plaats. De strijd om het goud
werd echter gewonnen door Tessa
Kramer. Zij zette een sterke serie
neer met 16,67 meter als verste
sprong. Hiermee pakte zij haar
eerste Nederlandse titel.
Junior Reinier Overbeek uit
Benschop was vooraf aangewezen
als huizenhoog favoriet. Echter
waren het Wisse Broekstra
(Tzummarum) en Hidde van Dam
uit Montfoort die heel sterk uit de
voorronde kwamen. Broekstra
zette Overbeek op scherp met een
afstand van maar liefst 20,50 meter.
Onder de druk kon Overbeek zich
nog wel plaatsen voor de finale en
uiteindelijk ging hij Broekstra zelfs
voorbij (20,57 meter). Dit deerde
thuisspringer Hidde van Dam niet
en in de finale sprong hij een nieuw
persoonlijk record. Met 20,84 meter
zette hij alle andere springers te
kijk en pakte hij verrassend de
Nederlandse juniorentitel.

Feest

Door een nieuwe kwalificatiewijze
mochten er vijf Hollandse jongens
meedoen aan het Nederlands
kampioenschap. De vijfde jongen
was de Hollandse kampioen Ferran
Houdijk uit Polsbroek en hij liet
nogmaals zien heel goed in vorm
te zijn. Met 17,97 meter zette hij
een scherpe afstand neer waar de
concurrentie het moeilijk mee had.
Brett Monsma uit Tzummarum
kwam met 17,71 meter dichtbij
en Polsbroeker Harmen Boogaard
sprong exact dezelfde afstand, 17,97
meter. Hierdoor moest de tweede
afstand de doorslag geven en deze
was beter van Harmen Boogaard,
waardoor hij de krans in ontvangst
mocht nemen.
Bij de meisjes was de Friese
Hanneke Westert uit Sneek de grote
favoriet. Onlangs sprong zij nog een
nieuw Nederlands meisjesrecord
en ook in Linschoten was ze het
beste op dreef. Met 15,08 meter liet
zij de concurrentie ver achter zich.
Gemma van Oosterom (Woerdense
Verlaat) kwam als Hollands meisje
het meest dichtbij. Haar 13,46 meter
was uiteindelijk genoeg voor een
derde plek.
Na de prijsuitreiking door de
burgermeester van Montfoort
konden de sporters zich opfrissen
en omkleden, terwijl het publiek
nog maar eens een drankje haalde.
De polsstokvereniging sloot deze
zomerdag af met een mooi feestje.
Een coverband en DJ vermaakte de
bezoekers en deelnemers nog vele
uren.
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Pijnlijke rug kan Woerdense chronoduivel niet deren

Ellen van Dijk prolongeert wereldtitel
een pijnlijke rug, waardoor ze zelfs
een training had moeten afbreken.
Door het fysieke ongemak waren
de twijfels toegenomen. Bovendien
was het heuvelachtige parcours bij
Wollongong de kersverse houder
van het werelduurrecord niet direct
op het lijf geschreven. Er waren
maar weinig vlakke stukken waarop
de diesel kon doorstampen.

Besparen op uw koelkast of vriezer?
Bent u ook zo geschrokken van de gestegen stroomprijzen?
Heeft u ook het idee dat de motoren van uw koelkast en vriezer
overuren draaien? Kom dan in actie! Op een nieuwe vriezer of
koelkast kunt u namelijk fors besparen. En bijkomend voordeel:
bij een volgende hittegolf staat de frisdrank koud.
De beste temperatuur in uw koelkast bedraagt 4 graden. Wordt deze
hoger, dan bestaat de kans op voedselvergiftiging
(bron: Voedingscentrum). Helaas wordt het in 25% van
de koelkasten door verkeerde afstelling of ouderdom
te warm.
Bij Vink Witgoed adviseren we u graag over een nieuw
apparaat. Wilt u een zuinig model, een die groente en
fruit lang vers houdt of een waarvan u de vriezer niet
meer hoeft te ontdooien? Samen met u kijken we naar
een passende mogelijkheid.
Vink Witgoed

@vinkwitgoed

Informatie thuis, op de website of in de winkel
Bent u benieuwd en op zoek naar informatie? Dan bent u in de winkel
van harte welkom voor advies onder het genot van een heerlijk kopje
koffie. Op onze website www.vinkwitgoed.nl vindt u ook veel informatie.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor (vrijblijvend) advies aan huis.
Persoonlijk contact staat bij ons voorop!
Service en persoonlijke aandacht
Heeft u vragen over storing of reparatie van een apparaat? Ook daarin
denken we met u mee zodat u niet onnodig hoeft te wachten. Een
nieuwe aankoop proberen we snel en op het tijdstip dat u het beste
schikt te leveren.
Bij Vink Witgoed helpen we u van A tot Z. Wij staan voor verkoop en
service met persoonlijke aandacht!

E-mail: westbroek@vinkwitgoed.nl
Kijk voor de actuele winkel openingstijden op onze website

Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Na de finish kon ze het
amper bevatten. Onderweg had
ze geen tijden doorgekregen, dat
wil ze niet om zich op haar eigen
race te kunnen concentreren.
‘Heb ik gewonnen?’, vroeg een
stomverbaasde Ellen van Dijk
nadat ze voor de derde maal
wereldkampioen tijdrijden was
geworden. Met een stralende

lach van oor tot oor zocht ze het
podium op. De 35-jarige Woerdense
mag nog een jaar de zo begeerde
regenboogtrui dragen.
Het 34,2 km lange parcours had Van
Dijk afgelegd met een gemiddelde
snelheid van ruim 46 km per uur, 12
seconden sneller dan de Australische
Grace Brown en 42 dan de Zwitserse
Marlen Reusser. En dat terwijl ze in
de aanloop last had gekregen van

Van onze redactie
UTRECHT - Annemiek van
Vleuten heeft een unieke trilogie
gerealiseerd. Ze is de eerste
wielerprof (m/v) die in één jaar
alle drie de grote ronden heeft
gewonnen. Dat lukte zelfs Eddy
Merckx niet, al zijn de Giro, Tour en
Vuelta bij de vrouwen in de verste
verte niet te vergelijken met die van
de mannen.

BELEEN UW SIERADEN
TEGEN DE LAAGSTE RENTE!
Wij kopen Goud en Zilver
tegen hoogste prijs!
Alles onder 1 dak:
nieuwe keukens én renovatie
www.keukenstudioallround.nl
www.krvv.nl 0297 89 30 10
Constructieweg 96D - MIJDRECHT

De 39-jarige geboren Utrechtse
is ook de eerste die haar eigen
prestatie relativeert. ‘Deze Vuelta
kan ik qua zwaarte helaas nog niet
vergelijken met de Giro en de Tour.
Bij de Tour waren we echt een op
zichzelf staand evenement en geen
sideshow,’ aldus de kopvrouw van
Movistar.

De Ronde van Spanje voor vrouwen
duurde slechts vijf dagen, tegen
acht in de Tour en tien in de Giro.
Van Vleuten greep de macht in
de tweede etappe. Ze kwam solo
aan en veroverde met minuten
voorsprong de rode leiderstrui.
In de overige ritten kwam die niet
meer in gevaar. Tweede in het
eindklassement werd Elisa Longo
Borghini van Trek-Segafredo met
een achterstand van 1.44 en derde
Demi Vollering op 2,11. Floortje
Mackaij uit Woerden legde beslag op
plaats 23.
Van Vleuten had amper
tijd om van haar Spaanse
triomftocht te genieten. Na de
huldigingsceremonie ging ze in
sneltreinvaart richting het vliegveld
voor de WK naar Australië. ‘Maar

www.hsjuweliers.nl

Vinke

Nienke Vinke eindigde als zevende
op het WK tijdrijden voor juniorvrouwen. De Amersfoortse kwam
slechts drie seconden tekort voor
het brons. Dat was voor de Belgische
Febe Jooris. Topfavoriete Zoe
Bäckstedt maakte het volledig waar.
De fors gebouwde Britse tiener
verpletterde de concurrentie door
over 14 km ruim anderhalve minuut
sneller te zijn dan de nummer
twee, de Duitse Justyna Czapla.
Ze reed met een gemiddelde van
ruim 46 (!) kilometer per uur. Beste
Nederlandse was Anna van der
Meiden met een vijfde plaats, net
iets sneller dan Nienke Vinke.

ik ben nu al supertrots op mijn
seizoen.’

Kelderman

Na een sterk begin beëindigde
Wilco Kelderman de mannen-Vuelta
tamelijk anoniem. De oorzaak was
de valpartij in het begin van de
koninginnenrit naar Sierra Nevada,
die hem een goed klassement
kostte. Kelderman (BORA-hansgrohe
en volgend jaar bij Jumbo-Visma)
keerde nog wel terug in het
peloton maar de achtervolging
had veel kracht gekost. Ondanks
zijn achttiende plaats in het
eindklassement, op 48,37 minuten
van de Belgische winnaar Remco
Evenepoel, blijft Kelderman
een van de beste Nederlandse
klassementsrenners met toptien
noteringen in alle grote ronden.

Annemiek van Vleuten is de eerste wielerprof (m/v) die in één jaar alle drie de
grote ronden heeft gewonnen.
Foto: Sprint Agency/Movistar Team.

WIELERBLOKJE
Floortje Mackaij

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

Scherp

‘Dit had ik nooit verwacht, maar
mentaal ben ik sterk en zeker de
eerste ronde ging het lekker. Ik
kwam snel in de juiste focus.’
Annemiek van Vleuten werd (‘ik had
een offday’) zevende op 1,43, Shirin
van Anrooij eindigde als dertiende
en werd tweede bij de beloften.
Wereldkampioen bij de mannen
werd heel verrassend de Noor Tobias
Foss. De Nederlanders Daan Hoole
(23e) en vooral Bauke Mollema (25e)
stelden zwaar teleur.

Annemiek van Vleuten volbrengt unieke trilogie

GELD NODIG?!
LEEN GELD MET UW GOUDEN
SIERADEN ALS ONDERPAND

Sieraden duur?
Koop bij ons uw sieraden en betaal
in 12 maanden. U kunt ook met
BITCOINS betalen.

Ellen van Dijk mag nog een jaar de zo begeerde regenboogtrui dragen.
Foto: Team Trek-Segafredo.

Maar ook al waren de verwachtingen
dan niet hooggespannen, de
Woerdense had zich wel minutieus
voorbereid. Genoten had ze
afgelopen jaar elke minuut dat
ze het speciale WK-tricot mocht
etaleren. Ze was al vroeg naar
de andere kant van de aardbol
afgereisd om goed te acclimatiseren,
kende het parcours op haar duimpje
en wist waar ze kon aanzetten.
Nederland mocht drie rensters
afvaardigen naar het WK tijdrijden
bij de vrouwen. Behalve Ellen
van Dijk waren dat Annemiek van
Vleuten en de jonge Shirin van
Anrooij die tevens meestreed bij de
belofte-vrouwen.

Van de favorieten zette de vroeg
gestarte Brown een uiterst scherpe
tijd neer. De eerste die haar tanden
erop stuk beet was Van Vleuten. Al
bij het eerste meetpunt bleek dat
de olympisch kampioen in deze
discipline geen beste dag kende. Ze
gaf bijna een halve minuut toe op
Brown en liet dezelfde tijd noteren
als de Belgische Lotte Kopecky,
niet bepaald een fenomeen in
de race tegen de klok. Nu had
de Australische wel alle risico´s
genomen in de bochten en scheelde
het soms maar een haar of ze was,
mede door de windvlagen, tegen
een dranghek geknald.
De tijd van Brown hield lang stand.
Alleen de als voorlaatste gestarte
Zwitserse Marlen Reusser dook er bij
het eerste meetpunt iets onder. Haar
tijd werd echter vermorzeld door
de uittredende wereldkampioen.
Bijna negen seconden was Van Dijk
sneller en ze breidde die marge
verder uit. In de tweede omloop
slonk weliswaar haar voorsprong
wat, maar alleen ten opzichte van
Brown. De rest kwam op steeds
grotere achterstand. Na 44,29 kwam
de chronoduivel over de finish,
opnieuw een regenboogtrui rijker.

Floortje Mackaij verlaat na tien jaar Team DSM en gaat volgend
seizoen rijden voor Movistar. De 26-jarige Woerdense heeft
een contract van twee seizoenen bij de Spaanse WorldTourequipe. Mackaij kreeg in 2013 als junior van WTC Woerden
een stageplek bij Argos-Shimano, dat via Liv-Plantur en Team
Sunweb tegenwoordig de naam DSM draagt. Bij Movistar treft
ze Annemiek van Vleuten, met wie ze in juni nog trainde in
Andorra. Mackaij won in 2015 Gent-Wevelgem en in 2019 werd
ze tweede in een kletsnatte Luik-Bastenaken-Luik, achter Van
Vleuten.

Lars van den Berg
Lars van den Berg zal ook in 2023 en 2024 de kleuren van

Groupama-FDJ verdedigen. De 24-jarige renner uit De Meern is
bezig aan zijn tweede profseizoen bij de Franse equipe, waar hij
in 2019 werd opgenomen in de opleidingsploeg. Daarvoor had
Van den Berg gereden voor het continentale Metec in Tiel. Van
den Berg reed vorig jaar een grote ronde, de Giro. Hij haalde na
drie weken ook de finish in Milaan.

Mischa Bredewold
Van het continentale Parkhotel Valkenburg naar SD Worx,
een van de beste wielerploegen ter wereld. Die stap
maakt Mischa Bredewold volgend seizoen. De 22-jarige
Hooglandse, begonnen in Amersfoort bij WV Eemland, heeft
een uitstekende periode achter de rug met winst in de slotrit

van de Simac Ladies Tour, winst in de A Travers les Hauts
de France en winst in de eerste etappe van de Tour de la
Semois. In die laatste koers miste ze op twee seconden de
eindzege.

Lorena Wiebes
Er stond geen maat op Lorena Wiebes in de Simac Ladies
Tour, de etappekoers voor vrouwen door Nederland. De
Mijdrechtse won twee ritten, werd tweemaal tweede en een
keer derde en vijfde. Dat ze na zes dagen bovenaan stond in
het eindklassement wekte dan ook geen verwondering. De
zegehonger van Wiebes was daarmee nog niet gestild. Ze was
ook de snelste in de slotrit van de Tour de la Semois.

VACATURES
Klaar voor de
volgende
stap?

UITDAGING IN DE TECHNIEK!
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Noren en Duitsers winnen beachvolleybal-toernooi op Jaarbeursplein

Geen Nederlandse Queen & King of the Court in Utrecht

eck.plt 23-5-2007 11:01:08

Meeuwsen als Matthew Immers/Mart
van Werkhoven maakten nog kans
op een plek in de finale, maar in de
play-offronde van 15 minuten waren
ze niet opgewassen tegen de Esten
Kusti Nõlvak en Mart Tiisaar, de
zilverenmedaillewinnaars van King
of the Court Hamburg.
De finale startte derhalve met
Christiaan Varenhorst en de jarige
Ruben Penninga (25) als enige
Nederlandse team. Penninga werd
bij binnenkomst in de BetCity Arena
getrakteerd op een ovationeel
gezongen Happy Birthday. Het
bracht hem geen geluk, hij
werd samen met Varenhorst
uitgeschakeld in de eerste ronde.
In de tweede ronde werd afscheid
genomen van de Noren Hendrik Mol
en Mathias Berntsen.

Schaal: 1:16.77 Hoogte: 800.00 Lengte: 3001.49 mm

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?

De winnaars van King & Queen of the Court 2022.

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

MELD JE AAN BIJ SUZANNE

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan in een enthousiast team?

Interesse? Stuur dan een mail: info@smbvaneck.nl of neem
telefonisch contact op met Marcel van Eck 06 29 463 521.

Dankzij onze gedreven uitblinkers, glasheldere afspraken en
grondige service staan we 24/7 voor de klant klaar.

Wij zoeken nog fultime medewerkers (man/vrouw)
voor de reguliere schoonmaakwerkzaamheden,
rijbewijs b is een pre.
Je kunt ons bereiken: vlampijpstraat 47 3534 AR Utrecht
tel.: 030-8783478 - email: info@hoevenaar-schoonmaakgroep.nl

UTRECHT - Wereld-, olympisch en
viervoudig Europees kampioenen
Anders Mol en Christian Sørum
hebben hun enige nog ontbrekende
titel aan hun palmares toegevoegd.
Op het Utrechtse Jaarbeursplein
wisten de Noren het King of the
Court toernooi te winnen. Bij de
vrouwen won gelegenheidsduo
Chantal Laboureur en Karla Borger
uit Duitsland de eerste Queens-titel.
Nieuwegeiner Robert Meeuwsen
wist de finale net niet te halen.

Tot drie keer toe waren de Noorse
winnaars tweede bij een King of
the Court evenement, nu bij de
allereerste CEV Queen & King of the
Court European Finals 2022 pakken
ze de Europese titel. Zij kwamen als
beste uit de play-off en wonnen een
spannende finale. De beide winnaars
ontvingen € 17.500,-, het totale
prijzengeld bedroeg € 200.000,- wat
een ongekende prijzenpot voor King
of the Court is.
Het eerste officieuze Europees
kampioenschap King of the Court
werd gehouden in de BetCity Arena

op het Jaarbeursplein in Utrecht,
de stad waar King of the Court is
uitgevonden door organisator Wilco
Nijland van Sportworx. Vijftien
teams per sekse streden in de
kwalificatie voor een plek in het
hoofdtoernooi, waar vijftien teams
zich al voor hadden geplaatst.
Met in totaal zestig teams was het
deelnemersveld het grootste, maar
ook het sterkste ooit voor King of the
Court.

Mannen

Zowel Alexander Brouwer/Robert

Vrouwen

Er waren geen Nederlandse
vrouwenduo’s meer actief op de
laatste dag van Queen & King of

Het eerste EK Queen & King of
the Court kende vier uitverkochte
avonden. Het toernooi werd live
uitgezonden over de hele wereld
via YouTube en EuroVolley.tv. In
Nederland had Ziggo Sport de
uitzendrechten, dat prachtige
cijfers liet zien. Het prijzengeld
van in totaal € 200.000,- is een
Een waar koninklijk evenement,
georganiseerd door Sportworx,
in samenwerking met Europese
volleybalbond CEV en de Nevobo.

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

Dan zoeken wij jou!

Hoevenaar schoonmaak groep
Een familiebedrijf uit Utrecht

Van onze redactie

Foto: Nevobo.

In de beslissende ronde maakten de
drie overgebleven teams er een waar
spektakel van. Anders Mol/Christian
Sørum (NOR), David Åhman/
Jonatan Hellvig and Kusti Nõlvak/
Mart Tiisaar zorgden voor een ware
explosie in de BetCity Arena, waar
de Noorse Beach Volley Vikings bij
het aflopen van de tijd bovenaan
stonden met 14 punten. Hun eerste
titel in dit format. Åhman en Hellvig
werden tweede, Nõlvak en Tiisaar
grepen het brons. De longest stay, de
meeste achtereenvolgende punten
aan de King’s side, werd behaald
door de Noren in de halve finale (15
punten).

the Court. In de play-off voor de
laatste finaleplaats wonnen de
Duitse vrouwen Chantal Laboureur
(die na dit seizoen een punt achter
haar carrière zet) en Karla Borger.
Zij konden in de finale de lijn
doortrekken toen ze het opnamen
tegen twee Zwitserse duo’s, een
uit Slovenië en een uit Litouwen.
In de eerste ronde strandden de
Zwitserse Menia Bentele en Anouk
Vergé-Dépré. Zij konden een
troostprijs mee naar huis nemen,
zij hadden de longest stay (13
punten). Zij ontvingen ieder een
horloge van hoofdsponsor Maurice
Lacroix (à € 1.500,-) en een cheque
van € 2.000,-.
In de tweede ronde werd afscheid
genomen van de Litouwse
Ieva Dumbauskaite en Gerda
Grudzinskaite. Laboureur en
Borger zagen in de finaleronde de
Zwitserse favorieten Nina Brunner
en Tanja Hüberli nog op gelijke
hoogte komen, maar de Duitse
vrouwen hadden meer achter elkaar
gescoorde punten. De derde plaats
was voor Tjaša Kotnik en Tajda
Lovšin uit Slovenië.

PROOST!
Buschauffeur,
de leukste bijbaan!

Rij jij volgend jaar rond bij Lowlands, Defqon.1
of de Formule 1 in Zandvoort?
•
•
•
•

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

Hagenweg 3c
4131 LX Vianen

SPORT EN RECHT
Door Axel Beijersbergen van
Henegouwen
UTRECHT – Op 5 juli 2022 deed
het gerechtshof Den Haag een
interessante uitspraak welke speelde
tussen een amateurvoetballer en
zijn voetbalclub.

Waar ging het om?

Scan de QR code en lees meer erover!
0347 – 760 766
www.pouwvervoer.nl

directeur van de voetbalclub. Na de
confrontatie met deze bierviltjes,
stelde de directeur dat alleen was
onderhandeld over het salaris en
dat de bedragen op de bierviltjes
(bruto) salariswensen van de
voetballer waren. Hij zou geen
toezeggingen hebben gedaan.

De amateurvoetballer had voor
een tweetal seizoenen een
arbeidsovereenkomst gesloten
met zijn voetbalclub. Hij stelt
dat hij voor beide seizoenen een
loon overeengekomen is met de
voetbalclub dat hoger is dan de
bedragen, die in zijn schriftelijke
(officiële) arbeidsovereenkomsten
waren vermeld.

Maar het hof dacht daar
anders over……
Tijdens een gezellig avondje in de
kroeg raken de amateurvoetballer
en de technisch directeur van
de voetbalclub in gesprek. Op
enig moment komen zij bij
het onderwerp “salaris”. In de
juridische procedure stelt de
voetballer dat hij met de technisch
directeur heeft afgesproken
dat een deel van zijn salaris
zwart zou worden uitbetaald.
Hij kon dit onderbouwen met
twee bierviltjes, met daarop een
hoger afgesproken salaris en de
handtekening van de technisch

Volgens het hof was de technisch
directeur bevoegd om namens de
voetbalclub salarisbesprekingen te
voeren met spelers. Daarom mocht
de voetballer ervan uitgaan dat de
technisch directeur bevoegd was om
salarisafspraken te maken, ook op
een bierviltje. Volgens het hof maakt
het daarbij niet uit of de bierviltjes

bij het bestuur van de voetbalclub
bekend waren. De voetballer had
bovendien voldoende aangetoond
dat de bedragen op de bierviltjes de
netto jaarsalarissen over de twee
gestelde jaarseizoenen betroffen.
Op basis daarvan kwam het hof tot
het oordeel dat de voetbalclub het
achterstallig salaris (een bedrag van
€ 11.000) aan de voetballer moest
voldoen.

Wees voorzichtig.

Naast de arbeidsovereenkomst
kunnen ook andere schriftelijke
toezeggingen over de hoogte van
het loon relevant zijn. Al is het een
bierviltje, afspraken of uitingen
kunnen zeer serieus worden
genomen.

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

Negende Grand Slam-titel op rij voor de mondiale topper uit Oudewater

Diede de Groot fenomeen in rolstoeltennis
teller - met de vier toernooien
in Melbourne, Parijs, Londen en
New York - voor De Groot op 16
en is ze zowel in het enkel- als het
dubbelspel de nummer een van de
wereldranglijst.

‘Roeibaan Rijnenburg kost nul euro’

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp kon dit
jaar geen potten breken op de
banen van Flushing Meadows, waar
hij vorig jaar tot de kwartfinale
reikte. Toen werd hem de weg
versperd door Daniil Medvedev.
Nu was de tweede ronde al het
eindstation voor de Veenendaler,
die als 21ste was geplaatst. De
Fransman Corentin Moutet die als
lucky loser het hoofdtoernooi had
bereikt, was in vier sets te sterk:
4-6, 6-1, 2-6, 4-6.

Het Arthur Ashe stadion is het hoofdcomplex van de US Open.
Van onze redactie
OUDEWATER - Diede de Groot
heeft voor de vijfde keer het
rolstoeltennistoernooi van de US
Open op haar naam geschreven.
In de finale van het vrouwenenkel
versloeg ze haar eeuwige rivale Yui
Kamiji uit Japan met 3-6, 6-1, 6-1. De
partij duurde bijna twee uur en een
kwartier.

Het is de negende Grand Slam-titel
op rij voor de mondiale topper
uit Oudewater, die vorig seizoen
ook nog eens de olympische titel
veroverde. Net als in 2021 toonde
de 25-jarige Diede de Groot zich
dit jaar de sterkste in alle vier de
Grand Slam-toernooien. Ze was in
New York ook als eerste geplaatst,
haar tegenstandster in de finale Yui
Kamiji als tweede.
De Groot begon dan ook als

Van de Zandschulp miste duidelijk
de topvorm, wat ook in de aanloop
naar de US Open al aan het
licht was gekomen. In Montreal,
Cincinnati en Winston-Salem werd
hij vroegtijdig uitgeschakeld. Tegen
Moutet grossierde hij in fouten en
ging roemloos ten onder.
Het kostte de Veenendaler dertien
plaatsen op de wereldranglijst,
hij zakte van 22 naar 35. Vorig jaar
had hij onder meer de Noor Casper
Ruud verslagen. Die haalde dit jaar
zelfs de eindstrijd, maar verloor
in vier sets (6-4, 2-6, 7-6 , 6-3 ) van
een nieuw tennisfenomeen: de
pas 19-jarige Carlos Alcaraz. De
Spanjaard is tevens de nieuwe
nummer een van de wereld.

Foto: Alex Israel / CC BY-SA 4.0.
favoriet aan de eindstrijd, niet in
de laatste plaats doordat ze een
onafgebroken zegereeks heeft van
meer dan zestig partijen. Haar
laatste nederlaag was in februari
van het vorig jaar. Toch kende ze in
New York een valse start en leverde
ze de eerste set in. Daarna stelde
De Groot orde op zaken. In de
volgende twee sets gunde ze haar
opponente in totaal slechts twee
games en onderstreepte daarmee

dat ze is uitgegroeid tot een
fenomeen in het rolstoeltennis.
Een dag eerder hadden Diede
de Groot en Aniek van Koot al de
titel veroverd in het dubbelspel.
De olympische kampioenen
waren duidelijk de sterksten in
hun finale tegen Yui Kamiji en
Kgothatso Montjane. De Groot
en Koot wonnen ook vorig jaar
de dubbelfinale in New York.
Inmiddels staat de Grand Slam-

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant september 2022
Van links naar rechts:
1 eredivisieclub (1/1/7) - 7 breuk - 12 noot - 13 deel van een mast - 14 ingewijde - 15 in 1917 in Utrecht geboren
cabaretier (Wim) - 20 sterk ijzerhoudende grond - 21 vleesgerecht - 22 Ierland (internet) - 23 winterse neerslag 25 persoonlijk voornaamwoord - 26 bedrog - 28 in 1964 in Utrecht geboren voetballer (Marco, 3/6) - 31 lekkernij
- 32 Chinese lengtemaat - 33 een beetje - 35 in 1992 in Utrecht geboren voetbalster (Shanice 3/3/6) - 39 hectare 40 groep zigeuners - 41 zeker, inderdaad - 43 in 1934 in Utrecht geboren judoka (Anton) - 46 ik - 49 voorzetsel 50 thans - 51 in 1991 in Amersfoort geboren wielrenner (Wilco) - 54 eskimowoning - 55 paardenkracht 56 schoeisel - 60 in 1999 in Mijdrecht geboren wielrenster (Lorena) - 62 in 2001 in Utrecht geboren
voetbaltweeling (Jurriën en Quinten) - 65 wetering - 67 kunstproduct - 69 in 1984 in Utrecht geboren voetballer
(Wesley) - 70 in 1922 in Arnhem geboren voetbalkeeper, die in 1958 met DOS landskampioen werd (Frans, 2/5).

Roeiers krioelen op het Utrechtse Merwedekanaal.
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – De erkenning van de
Utrechtse politiek voor de roeisport
is er, nu de oplossing nog. Steeds
slechter uit de voeten kunnen Orca,
Triton en Viking, de verenigingen
die voor hun trainingen gebruik
maken van het Merwedekanaal in
het westen van de stad. Maar het
begint steeds meer te knijpen en te
wringen voor de ruim 3.000 roeiers.
‘Op zich is het goed dat roeien in
het coalitieakkoord als enige sport
benoemd is, maar een oplossing is
er nog niet.’
De woorden zijn van Anne de
Lange (58), voorzitter van de
Stichting Watersportbaan Midden
Nederland (SWMN), de organisatie
waarin de roeiverenigingen hun
krachten hebben gebundeld,
en initiatiefnemer van de vierde
roeivereniging (in oprichting, i.o.),
Roeiclub Rijnenburg. Door de bouw
van de Merwede Kanaal Zone (MKZ),
ruim 6.000 woningen voor 12.000
inwoners – neemt de activiteit in dat
deel van Utrecht alarmerend toe.
Althans voor de roeiers.

Trainingsarbeid

Van boven naar beneden:
1 gulden - 2 vrouwenversierder - 3 voorzetsel - 4 roem - 5 Guinees biggetje - 6 heffing - 7 barium - 8 aanneming 9 hert - 10 snelheidswedstrijd - 11 motorraces - 16 Griekse letter - 17 nee (Engels) - 18 telwoord - 19 vochtafvoer
- 24 schaatsvloer - 27 poortje (voetbal) - 28 plaats in Zeeland - 29 brutaal kind - 30 individu - 34 teug - 36 cilinder
- 37 San Marino (internet) - 38 Europeaan - 39 meetkundige term - 41 kleine open boot - 42 deel van de week 44 vogelproduct - 45 strand aan het Veluwemeer - 47 mal - 48 plaats in België - 52 dots per inch (computer) 53 achter - 54 in samenwerking met - 57 Oostenrijk (landcode) - 58 gordel - 59 indien - 60 pijn - 61 voordat 63 betalingsbewijs - 64 vermogend - 66 voegwoord - 68 Sudan (internet).

Door recreërende stadgenoten –
vissen, zwemmen (vooral bij de
Muntbrug) en pleziervaart – komen
met name de wedstrijdroeiers in
het gedrang. De Lange: ‘Die moeten

Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 15 oktober naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak
kans op De gelukkige vereniging, het geheim van trotse leden. In dit boek beschrijven Roel van der
Weide en Job van Eunen een nieuwe aanpak om een sportvereniging te maken waar alle leden zich
gedragen als trotse eigenaar in plaats van kritische consument.
WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 26 augustus j.l. was “DRIEMAAL GOUD”.
Deze maand hebben we liefst vijf prijswinnaars, te weten: J. Zimmerman (Woerden), W. Puijk (Rhenen),
J. Vriesema (Rotterdam), A. Verhoef (Maarssen) en W. Sen (Driebergen). Gefeliciteerd! U heeft het
Wielerwoordenboekje dat voor de Vuelta is opgesteld door Institutio Cervantes gewonnen. Deze wordt bij
u thuis bezorgd.
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Anne de Lange.
Foto: Margreet Klaverdijk.

‘lange’ kilometers kunnen maken,
genoeg trainingsarbeid kunnen
verrichten om op niveau te komen
en steeds beter te worden. En niet
moeten uitwijken voor dobbers,
bootjes en mensen.’
Tot 2020 konden de topsporters nog
terecht in Vianen (eveneens aan
het Merwedekanaal), maar omdat
ook daar woningbouw plaatsvindt,
keerden ze terug naar Utrecht.
De roeiers vragen de Utrechtse
politiek al langer om met hen mee
te denken. De watersporters wijzen
in een brief het gemeentebestuur
op de lange traditie van het roeien
in de stad Utrecht. Vanaf de aanleg
van het Merwedekanaal (1880 tot
1893). En in 1978 vonden de drie
club elkaar in De Driewerf (in 2019
voor miljoenen gerenoveerd), de
accommodatie in de zuidelijk van de
wijk Hoograven. De Lange: ‘Roeien is
misschien wel de meest succesvolle
olympische sport van Utrecht.’

Erkenning

Terug naar het coalitierapport
van 1 juni 2022 (zie kader elders
op deze pagina). De ‘paragraaf
van erkenning’ noopte SWMN
desondanks tot een brief, verstuurd
op 30 juni, en een verzoek tot
een gesprek met de betrokken
wethouders Eva Oosters (onder
meer Sport) en Eelco Eerenberg
(Ruimtelijke Ordening; Ruimtelijke
Projecten Zuidkant (inclusief MKZ en
Rijnenburg). Doel van het schrijven:
misverstanden uit de weg ruimen,
kiezen voor een oplossing ‘om de
hoek’, nogmaals de uitkomsten
benadrukken van eerder uitgevoerde
onderzoeken en de op korte termijn
te verwachten logistieke problemen
voor de coaches die langs het
Merwedekanaal op de fiets hun
roeiers instrueren en waarschuwen
voor obstakels op en in het water.
Dat laatste is nu al een probleem,
maar wordt nog groter als met de
bouw van de twee bruggen over het
Merwedekanaal wordt begonnen.

Foto: Orca fotocomissie.
Die zijn nodig om de nieuwbouw
met de stad te verbinden.
‘Dat gesprek komt er’, zegt De Lange
vol vertrouwen. ‘Dat het even duurt
is logisch. Het zomerreces zat er
tussen en de agenda’s van de twee
betrokken wethouders moeten op
elkaar worden afgestemd. Ik schat in
dat we binnenkort met elkaar om de
tafel kunnen.’
Om met de misverstanden te
beginnen: De door de coalitie
bedachte locatie Vianen-Ameide is
bij de roeiers onbekend. De Lange:
‘We kunnen wel raden waar dat
is, maar dat zou betekenen dat
onze roeiers een uur op de fiets
moeten om te kunnen trainen. Wat
het roeiwater in de Vecht betreft:
mooie locatie (ten noorden van
het Zandpad, red.), maar bochtig
en smal. Goed voor de recreanten
van Viking, maar ongeschikt voor
de wedstrijdroeiers van Orca en
Triton. Wel zou het een goede
aanvulling kunnen zijn op het steeds
drukker wordende Merwedekanaal.
Daarnaast hopen we met en locatie
aan de Vecht een bredere groep
Utrechters te kunnen bedienen.’
Verder benadrukken de roeiers
dat De Driewerf hun uitvalsbasis
is en blijft. ‘De gemeente en de
verenigingen committeerden
zich begin dat jaar alleemaal aan
dat water en legden gezamenlijk
afspraken over het beheer daarvan
vast.’

Rijnenburg

Dan blijft er voor de roeiers nog
maar één logische oplossing
over: de aanleg van een nieuwe
baan in polder Rijnenburg in de
zuidwesthoek van Utrecht. Ook
omdat eerder onderzochte opties als
Leidsche Rijn, Haarrijnseplas en het
Utrecht Science Park niet haalbaar
bleken. Bij de keus voor Rijnenburg
voelen de roeiverenigingen zich
gesterkt door eerder uitgebrachte
haalbaarheidsonderzoeken,

in opdracht van de gemeente,
uitgevoerd door Grontmij en Sweco.
Beide gaven groen licht voor
roeiwater aan de noordkant van de
polder waar vanaf 2035 gebouwd
kan worden. De Lange: ‘In het
kader van de energietransitie wordt
voorzien in een eerdere aanleg van
een veld met zonnepanelen’. Op 7
september jl bracht de gemeente
naar buiten dat Rijne Energie, een
samenwerking tussen de twee
energiecoöperaties Rijne Energie
en De Windvogel, energiebedrijf
Eneco en de Utrechtse
zonneveldontwikkelaar BHM
Solar, een omgevingsvergunning
en een natuurvergunning heeft
aangevraagd voor vier windmolens
in de polders Rijnenburg en
Reijerscop. In een volgend plan kan
het energielandschap uitgebreid
worden tot maximaal acht
windmolens en met zonnevelden.
De Lange: ‘Daar hoort de aanleg
van een grote waterberging, zeker
gezien de klimaatontwikkelingen
met droge zomers en dan weer
enorme regenbuien, zeker bij.
Maak dat een integraal onderdeel
van het energielandschap, dat is
belangrijk voor de biodiversiteit.
Met de aanleg van een waterbekken
– uitermate geschikt als roeiwater –
zou nog een ander misverstand uit
de weg kunnen worden geruimd,
namelijk dat de aanleg van een
roeibaan 30 miljoen euro zou
moeten kosten. Bovendien moet
er voor de woningbouw die in de
toekomst gerealiseerd gaat worden
een plas komen om bijvoorbeeld
regenwater in op te kunnen vangen.
Op die manier kost het roeiwater
nul euro. Rijnenburg zou een

uitstekende oplossing zijn voor
onze 200 toproeiers, op nog geen
half uur fietsen van de Dom, en de
club Rijnenburg (i.o.) die niet groter
hoeft te worden dan 250 leden. Maar
nogmaals, Rijnenburg vervangt,
wat ons betreft, niet het roeiwater
in het Merwedekanaal. Het is een
aanvulling. Doordat de toppers
naar een eigen accommodatie
gaan, wordt het rustiger op het
Merwedekanaal en kunnen de drie
verenigingen weer groeien.’

Oplossing

In het gesprek met de wethouders
Oosters en Eerenberg wil de
Stichting Watersportbaan Nederland
en de drie verenigingen ook
aandacht vragen voor de korte
termijn. Dat is aan de orde als aan
het Merwedekanaal aan nieuwe
bouwfases van de MKZ wordt
begonnen. Voorzitter Anne de Lange:
‘We hopen op wederzijds begrip, ook
bij de aannemers. Kleine ingrepen
zijn voldoende, zodat bijvoorbeeld
onze coaches op het fietspad
ongehinderd hun werk kunnen
doen. Of dat onze roeiers geen last
hebben van aangemeerde schepen
of straks over slingerpaadjes moeten
fietsen.’
Voor de lange termijn zien de
Utrechtse roeiverenigingen voor hun
topsporters maar één oplossing:
een nieuwe roeibaan in polder
Rijnenburg, waar uiteraard de nieuw
op te richten roeiclub Rijnenburg
de thuishaven heeft. Simpeler is het
niet, dure oplossingen zijn dus niet
nodig. Die zijn al gevonden voor
zowel de roeiers als het milieu. Want
immers ‘De oplossing ligt om de
hoek.’

Het door Watersportbaan Midden-Nederland voorgestelde plan voor een
roeibaan in de nog te ontwikkelen polder Rijnenburg.

ROEIPARAGRAAF COALITIEAKKOORD
UTRECHT 2022-2026
‘In Utrecht moet een plek zijn voor
geschikt roei- en trainingswater,
ook voor onze toproeiers. We
onderzoeken hiervoor twee
locaties, te weten Rijnenburg
en Vianen-Ameide. We gaan
uiteindelijk voor het beste en

meest gedragen alternatief. Verder
kijken we naar de mogelijkheden
om het roeien verder te
faciliteren langs de Vecht en het
Merwedekanaal’.
Bron: Gemeente Utrecht
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Grandi Vini
IJsselvere 23
3421 BV Oudewater
Tel: 0348 761967
Email: info@grandivini.nl
Web: grandivini.nl

We heten u graag welkom bij Grandi
Vini, ooit begonnen met wijnen importeren vanuit Italië maar sinds mei 2015
uitgebreid met een wijn / delicatessen /
geschenken winkel in een prachtig monumentaal pand aan de IJsselvere 23 in
het pittoreske stadje Oudewater, bekend
van de Heksenwaag, de Geelbuiken en
de gezellige terrasjes.

Bestuurslid technische zaken Gijs Kautz (links). ‘We besteden veel aandacht aan meisjes- en vrouwenvoetbal en blijven dat doen.’

Foto: Tom Bode/De Mediagraaf.

Fusieclub speelt dit seizoen weer in de tweede klasse

FC Oudewater is terug waar het in 2016 begon
Kautz maakte het eerste
kampioenschap mee als voetballer.
De tweede promotie, het afgelopen
seizoen via de nacompetitie, als
bestuurslid technische zaken van
FC Oudewater. ‘Het was wel op het
randje, maar de grote winnaar was
ongetwijfeld de penningmeester.
We speelden al met al vijf extra
wedstrijden.’

‘Binnenkort gaan
we een volgend
beleidsplan schrijven’
Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – De jubilerende
voetbalclub FC Oudewater is anno
2022 terug bij waar het eigenlijk
begon: in de tweede klasse. In 2016
was namelijk het zogenaamde
horizontaal overstappen (‘de
doodsteek voor het zondagvoetbal’)
nog niet mogelijk, zodat op het
niveau van OVS, één van de twee
fusiepartners, aan de competitie
werd begonnen in de vierde klasse.
Spijtig, maar niet onoverkomelijk,
vindt Gijs Kautz (37). ‘We hebben
sinds de oprichting twee mooie
promoties achter de rug en die had
ik ook niet willen missen.’

Met het bereiken van de tweede
klasse, waarmee eigenlijk het
verloren gegane terrein werd
goedgemaakt, voldeed de
hoofdmacht van FC Oudewater,
dat komend seizoen uitkomt in de
tweede klasse B (district West II) en
gemiddeld zo’n 500 toeschouwers
trekt, aan de verwachtingen. Al
zal nog moeten blijken of de club
een stabiele factor op dat niveau
is. Kautz: ‘Dat is wel onze wens. In
het beleidsplan staat tevens dat
we een tweede vrouwenteam erbij
wilden hebben en ook dat is gelukt.
Binnenkort gaan we een volgend
beleidsplan schrijven.’
Tijd om op de lauweren te gaan
rusten is er echter niet, weet

Kautz. Ondanks de successen
voor het eerste en tweede
team en de A-junioren en de
aantrekkende belangstelling voor
het vrouwenvoetbal. Lange tijd
had voetbal het ‘alleenrecht’ op
sportgebied in Oudewater. ‘Maar
we hebben concurrentie gekregen
van sporten als padel, volleybal
en tennis’, aldus Kautz. ‘Door de
coronaperiode zien we tevens een
verloop bij de senioren.
Dat is vooral bij de lagere elftallen
het geval. Een aantal voetballers
heeft tijdens de corona-epidemie
een andere activiteit gevonden. Bij
ons zijn het eerste, tweede en derde
team selectie-elftallen, daar blijft
het ledenbestand wel op peil. Maar
in de elftallen daaronder zijn we er
achter gekomen dat je misschien
wel twintig spelers nodig hebt om
één team gedurende de competitie
draaiende te houden.’

Fusie

Sinds de fusie beschikt FC
Oudewater over zes velden –
waarvan drie natuurgras – en
een fraai clubhuis. ‘Daar is veel
in geïnvesteerd. Er kwamen
kleedkamers bij en aan de kantine
werd een terras, met onder meer
uitzicht op het hoofdveld, gebouwd.
Dat stond regelmatig stampvol.

Voordeel bij de fusie was ook dat
OVS en UNIO op één complex
speelden, dus echt veel hoefde er
niet te veranderen.

‘Het was
geen fusie
uit armoede’
En natuurlijk, er waren sentimenten,
maar ik kijk liever naar het succes
van deze fusie. Nee, het was geen
fusie uit armoede. Bovendien, op
beide ledenvergaderingen werd
door 95% van de leden voor de fusie
gestemd. De voorzitters van beide
clubs hebben goed werk geleverd.’
Het was voor Kautz overigens niet
de vraag of hij het technisch beleid
na de fusie bij FC Oudewater voor
zijn rekening zou nemen. Het was
bijna vanzelfsprekend. ‘Ik was
bij UNIO al heel lang bij de jeugd
betrokken. Dat hoorde ook zo, vond
ik, als aanvoerder van het eerste
elftal. Ik heb eigenlijk die functie
één op één doorgezet. We hebben
bij FC Oudewater een betaalde
Hoofd Jeugd Opleiding en mijn
taak is onder meer om te zorgen
dat de jeugd wordt getraind door
gediplomeerde trainers. We vinden
een professionele begeleiding van de
jongens en meisjes heel belangrijk.’

Niveau

Trots is Kautz dat het eerste elftal
volledig bestaat uit voetballers
die uit Oudewater komen. En dat
is opmerkelijk voor een stad die
iets meer dan 10.000 inwoners
telt. ‘Demografisch en statistisch
gezien’, stelt Kautz realistisch, ‘zou
die bron een keer opgedroogd
moeten zijn. Aan de andere kant
maken we het onze eigen spelers
steeds moeilijker om eventueel
te vertrekken door steeds hoger
te spelen.’ Of overschrijvingen
echt aan de orde zijn, weet Kautz
niet. ‘Veel zorgen maak ik me er
niet over want de dichtstbijzijnde
voetbalclub is een kwartier rijden
van Oudewater. Dat is toch een
drempel.’
Veel verwacht Gijs Kautz
van de ontwikkeling bij het
vrouwenvoetbal, zoals de landelijke
trend eveneens laat zien. ‘Vandaar
dat we heel blij zijn met een tweede
vrouwenteam. We besteden
veel aandacht aan de meisjes en
vrouwen en blijven dat doen. Het
niveau moet omhoog, zodat het voor
hen steeds aantrekkelijker wordt
om bij FC Oudewater te komen
voetballen.’
Zie ook pagina 27.
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Jubilerend FC Oudewater gaat liever voor een goed eeuwfeest

‘Waar willen we staan als we honderd jaar bestaan?’

Showroom
Populierenweg 17
3421 TX Oudewater
T 0348 – 562 542 optie 1
M 06-83929027 (alleen berich-

ten via Whatsapp mogelijk)

Bij de eerste thuiswedstrijd van het
eerste elftal gaan we met alle leden
lekker eten, drinken en nodigen we
een artiest uit.’
FC Oudewater kan toch ook
terugkijken op een geslaagd seizoen
2021-2022. Ramaekers: ‘Zowel het
eerste (naar de tweede klasse B
district West II) als tweede elftal
en het hoogste jeugdteam (ofwel
jongens O19-1) promoveerde. We
hebben zo’n duizend leden, van

wie er 750 spelend lid zijn.’ En dat
zijn geweldige statistieken voor
een stad die net 10.000 inwoners
telt en waarvan de binnenstad
voor een groot deel als beschermd
stadsgezicht is aangewezen; met
ruim 300 historische panden is
Oudewater de stad met de hoogste
monumentendichtheid van
Nederland.
Waarmee niet is gezegd dat FC
Oudewater niet bezig is met de
toekomst, aldus Ramaekers.
Integendeel. ‘Als bestuur houden
we regelmatig zogenaamde BOTSsessie, ofwel ‘been op tafel sessies’.
Daarin kijken we naar en filosoferen
we over de toekomst van de club.
Waar willen we staan als we honderd
jaar bestaan, dat is over tien jaar
dus. Denk aan zaken als vrijwilligers,
maar ook op technisch vlak.’
John Ramaekers (69) en FC
Oudewater zijn overigens de
trouwe sponsorschare veel dank
verschuldigd. ‘Ons sponsorbereik
(in het Groen Hart) is enorm en
ondanks de corona-perikelen van de
afgelopen twee jaar is er nauwelijks
verloop geweest. Er is eigenlijk
niemand afgehaakt. Blijkbaar
herkennen de sponsors de intensieve
manier waarop we met de jeugd
omgaan en de normen en waarden
die we onze voetballers proberen bij
te brengen. Voor zover dat lukt in die
leeftijdscategorie tenminste.’

voorzitter van OVS: ‘Het fusieplan
was het succes van een zorgvuldig en
nauwkeurig proces. We hebben op
alle momenten met alle meningen
en overwegingen rekening kunnen
houden. Daar kwam een helder en
eensluidend fusievoorstel voor de
leden uit. En die hebben nu laten
zien wat ze er van vinden.’
Unio-voorzitter Ton Hendrickx: ‘Een
prachtig stemresultaat, maar het
echte werk begint nu pas. Want er is
nog veel werk te verzetten, voordat
we op 1 juli 2016 met FC Oudewater
aan een nieuwe toekomst beginnen.

De reacties na afloop van de
stemming leverden in ieder geval
heel veel energie en inspiratie op om
die taken nu op te gaan pakken.’
Alle 750 voetballers van de fusieclub
zijn vervolgens met ingang van
seizoen 2016/2017 in hetzelfde
tenue de velden op gegaan. De
kantine van UNIO werd de nieuwe
accommodatie waar de leden
elkaar konden treffen. Het laatste
betekende slechts een kleine
verhuizing voor de leden van OVS,
omdat beide clubs hun wedstrijden
al op Sportpark Markveld speelden.

Service
Wilgenweg 4
3421 TV Oudewater
T 0348 – 562 542 optie 2
M 06-22565805 (alleen berich-

ten via Whatsapp mogelijk)

E-mail: info@automotiveoudewater.nl | www.automotiveoudewater.nl
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Feest bij de eerste selectie van FC Oudewater na de behaalde promotie via de nacompetitie.
VERVOLG VAN PAGINA 25

Buys Ballotlaan 3 - Soesterberg
Tel: 0346 - 249 794

www.deschieter.nl • www.deschieter-sportprijzen.nl

Zandcement en
anhydriet dekvloeren

Door Robert Jan van der Horst

site stuurde bij het 90-jarig bestaan
van de fusieclub die in 2016 het licht
zag.

UTRECHT – ‘Best of both worlds’
was eind jaren zeventig niet alleen
een hitsingle van de inmiddels
overleden zanger Robert Palmer,
maar het begrip is blijkbaar ook
van toepassing op voetbalclub FC
Oudewater. Getuige het bericht aan
de leden dat het bestuur via de eigen

We citeren: ‘13 augustus 1932 de
geboorte van OVS en een jaar later
van UNIO; twee voetbalverenigingen
die zich in 2016 hebben verenigd in
FC Oudewater. Het waren clubs met
een eigen karakter, en daarmee is
het een club geworden die bestaat
uit het ‘beste van twee werelden’.’

Jubileum

Waar menig vereniging uitpakt met
festiviteiten rond een negentigjarig
bestaan, is het bij FC Oudewater
nuchterheid troef. Althans bij John
Ramaekers die al 25 jaar behept
is met Sponsoring en 15 jaar
bestuurslid. ‘Nee, het negentig jaar
bestaan is niet een jubileum om een
week de boel op te tuigen. We doen
er natuurlijk wel iets meer aan dan
alleen een bericht op de website.

Foto: Tom Bode/De Mediagraaf.

Ruim ‘ja’ gaf doorslag voor FC Oudewater

Fusie grondig voorbereid
Van onze redactie

Producten & diensten
voor de professionele
installateur

OUDEWATER - De historie van FC
Oudewater gaat terug tot het jaar
1932, het oprichtingsjaar van één van
de fusieverenigingen, OVS. De andere
fusievereniging, vv UNIO, volgde een
jaar later, in 1933. OVS (Onverzettelijk,
Vastberaden, Solidair) en UNIO
(Uw Naam Is Overwinnen) hadden
beiden al jaren te kampen met een
teruglopend aantal jeugdleden, wat
het voetballandschap in Oudewater
niet ten goede kwam. Om het tij te
keren werden werkgroepen opgericht

SRV-verdeler

Provarmo is de nieuwe betrouwbare partner voor al uw
projecten met vloerverwarming, -koeling en betonkernactiveringen. Samen met de professionele installateur
vormen wij een sterk team om tot de mooiste resultaten
te komen. Ga naar onze website voor meer informatie.

STRACK VLOEREN BV
Neutronweg 55, 3542 AH UTRECHT
T 085 01 60 141 | info@strackvloeren.nl
www.strackvloeren.nl
Adv StrackVloeren Sportkrant 2022 (128x190).indd 1

20-09-2022 08:32

Provarmo BV | Edisonweg 7 | 3442 AC Woerden | T 0348 744 023

Meer info: www.provarmo.nl
Provarmo advertentie Sportkrant (128x190).indd 1

15-09-2022 11:38

die een mogelijke fusie gingen
onderzoeken, wat resulteerde in een
fusiecommissie die beide besturen
informeerde.
In november 2015 kwam het
vervolgens tot een stemming onder
de leden. Zowel door de leden van
zaterdagclub OVS en zondagclub
UNIO werd met een overtuigende
meerderheid gestemd vóór de fusie
die zou resulteren in FC Oudewater.
De uitslag was bij UNIO: 506 stemmen
voor en 85 tegen (83%) en bij OVS:
316 voor en 34 tegen (89%).
De leden stemden ook in voor

prestatief voetbal op de zaterdag
zodat vv UNIO afscheid nam van de
tweede klasse zondag. De fusieclub
kon de plek van OVS Oudewater
in de competitie innemen, dat in
het seizoen 2015/16 in de vierde
klasse zaterdag speelde. Een mooie
promotie voor de oud-leden van
UNIO, dat in dat seizoen nog uitkwam
in de tweede klasse zondag.

Reactie

Beide voorzitters reageerden via
lokale media op de op het akkoord
van de leden. Wim Hendrix,
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Voormalig hoofdtrainer van Fortuna Sittard reageert op ontslag

Een breed aanbod producten voor verwarming, koeling en verduurzaming
In ons assortiment vindt u diverse oplossingen om uw woning of bedrijfspand
te verbeteren op het gebied van verwarming, het binnenklimaat, warm water en
duurzaamheid. Van complete aircosystemen inclusief montage tot een simpel
ventilatieventiel of een vervangende boiler, binnen onze webshop heeft u het zo
gevonden. Let wel op, sommige van onze producten moeten verplicht geïnstalleerd
worden door een deskundige installateur met de juiste certiﬁcaten.

Sjors Ultee: ‘Ik heb geen kans gehad’
Door Hans van Echtelt

LAAT HET ONS WETEN:
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Floridadreef 56 | 3565 AM Utrecht | Tel: 030 - 8782125 | www.jt-shop.nl

VERKOOP@
UTRECHTSESPORTKRANT.NL

hoofdsponsor
s.v. Zeist

UTRECHT - In een recent
radioprogramma heeft Sjors Ultee
voor het eerst gereageerd op zijn
abrupte ontslag bij Fortuna.
De Utrechter vertelde daarin hoe
hij verrast was door het besluit van
zijn Limburgse werkgever. ‘Het was
al na drie wedstrijden, ik heb niet
eens de kans gehad om te falen.
We begonnen het seizoen met een
verdienstelijke wedstrijd tegen
Ajax die we nipt hebben verloren.
Daarna speelden we een slechte
uitwedstrijd bij Twente en een bizar
thuisduel tegen Cambuur waarbij
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Met 40 jaar werkervaring bent u bij ons aan het juiste adres voor alle tegel en natuursteen
werkzaamheden.
Wij installeren complete badkamers en sanitaire ruimtes waar wij u voorzien van
]1."&8"$Q+))4"&$*&)'+,-"#
advies en installatiewerk.

Tel: 030-6390828
www.timmerfabriekvantuyl.nl

Sjors Ultee.
Foto: Fortuna Sittard.

Van onze redactie
AMERSFOORT - Wielerplatform
Utrecht (WPU) organiseerde
op donderdag 1 september
het NK tijdrijden paracycling.
Dit NK viel samen met het
Open Militair Kampioenschap
tijdrijden, georganiseerd door de
Sportcommissie van het Ministerie
van Defensie. Locatie was het
militair oefenterrein De Vlasakkers in
Amersfoort.
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Kwaliteit, betrouwbaar,
duurzaam, sociaal en innovatief
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Van Heugten Transport is gevestigd in Scherpenzeel. Met een modern wagenpark van
ruim 50 trucks en 100 trailers bedient Van Heugten Transport haar klanten met internationaal
transport door West-Europa en met diverse logistieke diensten.
Door logistieke diensten als internationaal transport en warehousing is Van Heugten Transport een
belangrijke, duurzame schakel in de logistieke keten! Via toepassing van innovatieve oplossingen
wordt voortdurend gezocht naar de meest duurzame en efficiënte logistieke oplossing.
Uw dienstverlener voor warehousing en internationaal
transport
[/$/)#1#2$."&/(&0"#3$4)"5"#$"#$."&'++&6(0"#
Winnaar Lean and
Green Star Award
naar Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken
en Oostenrijk.
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Industrielaan
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2779941
9941n EEinfo@v-heugten.nl
info@v-heugten.nln www.vanheugtentransport.nl
www.vanheugtentransport.nl
Stationsweg21
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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

Aan de start stonden ruim 40
wedstrijdrijders verdeeld over
verschillende klassen. Alle
deelnemers reden een afstand van
20 kilometer. Het parcours van vijf
kilometer inclusief klim, moest
vier keer afgelegd worden. Op het
NK werd gestreden om titels bij
handbiken, tandem en cycling. Op
de deelnemerslijst stonden toppers
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Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
telefonisch of via www.tuinrealisatie.nu.
facebook en

instagram.

Winnaars

Marieke van Soest won het
onderdeel Tricycling, nationaal,
paralympisch en wereldkampioen
Tristan Bangma won het onderdeel
Tandem bij de mannen. Matthijs
Drenth zette de beste tijd neer bij
het paracyclen mannen.
‘Een unieke kans om hier een
wedstrijd te organiseren.’ zegt
Nelly Voogt, organisator namens
Wielerplatform Utrecht. ‘Mooi dat de
sportcommissie van de Koninklijke
Landmacht hiervoor de ruimte
biedt.’ Voogt is tevreden over de
vertegenwoordiging in de categorieën:
‘Er was veel belangstelling voor dit
NK. Met ruim 40 deelnemers stond
bijna 80% van alle wedstrijdrijders
paracycling aan de start.’

DE MEERN - Na een finale, die
lange tijd gelijk op ging, mag de
twaalfjarige Emilie van der Steeg uit
De Meern zich Nederlands kampioen
stoepranden noemen in de categorie
11 t/m 14 jaar. De finale vond op
zondag 18 september plaats in het
Openluchtmuseum in Arnhem en
werd georganiseerd door stichting
Jantje Beton. De kinderen kwamen
uit in twee categorieën: 6 t/m 10 jaar
en 11 t/m 14 jaar.

TUINREALISATIE
VAN DEN
BRINK
0638131521
Ook zijn wij te vinden op

zoals Tim de Vries, Mitch Valize,
Daniel Abraham en Jetze Plat.

Van onze redactie

De specialist voor uw tuin!
q
q
q
q

Opluchting

Volgens Ultee was er na het ontslag
ook sprake van een zeker gevoel van
opluchting. ‘De druk was natuurlijk
groot maar dat gold zeker ook voor
de laatste fase van vorig seizoen
toen we ons op het nippertje hebben
gehandhaafd. Toen heb ik mezelf

Op de dag na het ontslag hebben
Ultee en zijn Utrechtse assistent
Rob Alflen persoonlijk afscheid
genomen van de spelersgroep. ‘Dat
is natuurlijk altijd emotioneel, we
hebben met elkaar mooie en minder
mooie momenten meegemaakt. Ik
was vooral ook onder de indruk van
de manier waarop Rob Alflen het
afscheid verwoordde. Hij zei: ‘Als we
elkaar later weer eens ontmoeten,
vind ik het belangrijker dat jullie me
een fijn mens vonden in plaats van,
hoe ik als trainer was.’

Het NK Tijdrijden is gecombineerd
met het Open NK Tijdrijden voor
militairen. Dat is de reden voor
de bijzondere locatie van het
evenement. De Vlasakkers, sinds
1872 een militair oefengebied,
omvat zo’n 260 hectare aan
natuurgebied. Een groot deel van
het gebied wordt niet actief gebruikt
door defensie en daardoor is de
natuurwaarde er bovengemiddeld.
Het gebied kent veel hoogte
verschillen en dat maakt het weer
uitdagend voor de wedstrijdrijders.
De basis van een goede
samenwerking, die uitmondde in
de organisatie van het nationaal
kampioenschap, werd al in
2021 gelegd. WPU was destijds
verantwoordelijk voor de landelijke
paracycling tijdrit die onderdeel
was van het OMK. De stichting
organiseert al jaren wedstrijden

Foto: Johan Bouman.
in en rondom Utrecht, waaronder
het NK Paracycling in 2020. De
sportcommissie van de Koninklijke
Landmacht op haar beurt

organiseert jaarlijks wedstrijden van
verschillende sporten voor militairen
en burgers van de Koninklijke
Landmacht.

Emilie (12) uit De Meern Nederlands kampioen stoepranden

kwaliteit voor kwantiteit!
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Eind augustus werd de 35-jarige
Ultee met onmiddellijke ingang op
non-actief gesteld. Ook assistent
Rob Alflen, eveneens Utrechter, werd
de wacht aangezegd. Volgens de
Limburgse technisch directeur Arts
was er ‘al langer te weinig progressie
merkbaar op verschillende vlakken
en hebben niet alleen de resultaten
in dit prille seizoen de doorslag
gegeven’.

weleens afgevraagd: ‘Ben ik de beste
man voor deze groep?’ Toen heb
ik pas echt ervaren wat het is om
hoofdtrainer te zijn, dat besef je pas
als je zelf daadwerkelijk op die plek
zit. Het was een heel zwaar seizoen,
waarin ik tactisch en mentaal alles
heb geprobeerd met de groep.’

Bangma beste op NK tijdrijden paracycling

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

alle schoten op ons doel raak waren
terwijl wij meer doelkansen hadden.’

Emilie van der Steeg.
Foto: Willem van der Steeg.

De afgelopen maanden hebben
circa 15.000 kinderen door heel
Nederland via kwalificaties
gestreden om een plek in de finale.
Voor de finaledag zelf hadden
200 kinderen zich geplaatst om te

strijden om de titel ‘Nederlands
Kampioen Stoepranden 2022’,
dat dit jaar voor de zesde keer
georganiseerd werd. Emilie
won de kwalificatie en, geboren
in Nieuwegein, kwam namens
Nieuwegein uit op het NK.

Spelregels

Bij het stoepranden kun je punten
verdienen door de ‘stoeprand’ van
de ander te raken. De bal moet
daarbij terugkomen naar de eigen
speelhelft van de gooier. Vang je
daarbij je eigen bal, dan levert dat
een extra punt en dus 2 punten op.
Degene die het eerst 15 punten
heeft, met daarbij 2 punten verschil,
wint de wedstrijd. De wedstrijden
duren maximaal 8 minuten.
Na twee regenachtige voorrondes

begon vanaf de achtste finales de
knock-out fase. Na een spannende
halve finale, waarin Emilie zich na
een 6-0 achterstand terugknokte
naar de overwinning, was ook de
finale spannend en ging lange tijd
gelijk op. De uiteindelijke 16-14
einduitslag toverde een glimlach
op het gezicht van Emilie. ‘Ik had
het niet verwacht, maar ik vind
het super leuk dat ik Nederlands
kampioen ben geworden. Wat ik ook
leuk vind is dat ik vriendinnen heb
gemaakt met het meisje waarvan
ik in de finale heb gewonnen. Na
afloop hebben we telefoonnummers
uitgewisseld.’

Beton

Het NK werd voor de zesde keer
georganiseerd door Jantje Beton.

De stichting zet zich in, ook in
samenwerking met anderen, voor
het laten buitenspelen en bewegen
van kinderen en jongeren.
Doel van het kampioenschap is om
spelen, bewegen en ontmoeten
in zoveel mogelijk buurten in
Nederland te stimuleren.
Organisaties die zich inzetten om
kinderen in beweging te krijgen
en samen te laten spelen, kunnen
zich aanmelden voor het NK
Stoepranden. Een organisatie
komt daarmee uit voor een
plaats en organiseert daar ook
stoeprandactiviteiten voor kinderen.
De Nieuwegeinse kwalificatie
werd georganiseerd door Sport ID
Nieuwegein.
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Utrechtse primeur: studentensport ook voor mbo'ers

nce support

‘Samen sporten leidt tot meer verbinding’

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

le verhuIzIngen

ge

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

E-mail: info@vandijkdemeern.nl

MaIntenance support

de/Montage

de/Montage

specIaal transport
specIaal transport

hIjswerkzaaMheden

hIjswerkzaaMheden
opslag

opslag

Postbus 132, 3480 DC Harmelen
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
E-mail: info@vandijkdemeern.nl

Van onze redactie

Openingstijden

Jumbo Franciscusdreef
Openingstijden

Utrecht

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Maandag 08:00 - 21:00
Dinsdag
08:00 - 21:00
Woensdag 08:00 - 21:00
Donderdag 08:00 - 21:00
Vrijdag
08:00 - 21:00
Zaterdag 08:00 - 21:00
Zondag
09:00 - 20:00

Franciscusdreef 88 Utrecht

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 - Utrechtse mbostudenten mogen zich dit
jaar voor het eerst inschrijven
bij studentensportcomplex
Olympos en een aantal
studentensportverenigingen. Tot dit
collegejaar waren alleen studenten
van de Hogeschool en Universiteit
welkom bij de verenigingen aan

het Utrecht Science Park. Tijdens
een tweejarige pilot worden per
jaar 100 plekken beschikbaar
gesteld voor mbo-studenten
bij Olympos en verschillende
studentensportverenigingen. Met
deze stadsbrede pilot heeft Utrecht
een primeur in handen rondom de
emancipatie van mbo-studenten.
‘We zijn heel blij dat we weer zo’n
mooie stap hebben gezet. Mbo-

studenten verdienen dezelfde
kansen als andere studenten’, zegt
wethouder Dennis de Vries (mbo).
‘Sinds een paar jaar hebben we
een sterke samenwerking tussen
alle Utrechtse mbo-opleiders en
de gemeente. Die samenwerking
werpt inmiddels zijn vruchten
af. We hebben onder andere
extra stageplaatsen gerealiseerd
in coronatijd, er kwam een

Van de Kamp aan de slag
bij Handbal Utrecht

UTRECHT - Ronald van de Kamp
zal dit seizoen de Mannen A van
Handbal Utrecht gaan trainen en
coachen.
Na vele jaren werkzaam te
zijn geweest bij diverse (ere)
divisieteams, nationale
jeugdteams, handbalscholen en
de handbalacademie is hij begin
september aan de slag gegaan bij
het samenwerkingsverband van de
Utrechtse handbalverenigingen.
De Vleutenaar heeft zin in de nieuwe
uitdaging: ‘Samen de krachten
bundelen om het handbal in de

regio te laten groeien dat is echt een
mooi initiatief van Handbal Utrecht
en daar wil ik graag mijn steentje
aan bijdragen’.
Lenneke Degenaar is namens Handbal
Utrecht enorm blij met de komst van
Van de Kamp: ‘We kennen Ronald als
een goede en zeer gedreven trainer.
Er stroomt handbalbloed door zijn
aderen en met zijn kennis, kunde,
passie en Utrechtse achtergrond is
dit een fantastische match! Afgelopen
seizoen hebben we de jongens van
Handbal Utrecht zien groeien en met
Ronald op de groep kunnen we echt
nog een stap maken.’

Uitdaging

Van de Kamp : ‘Het lijkt wel een beetje
alsof de cirkel rond is. Ik ben ooit
vanwege een blessure gestopt met
handbal en begonnen als trainer. Ik
trainde toen een team van Utrechtse
talenten, daar zijn we destijds
kampioen van Nederland mee
geworden. En nu sta ik hier opnieuw
voor een groep met Utrechtse
jongens, het is een uitdaging maar ik

heb er echt heel veel zin in.’
‘Mijn eerste indruk over de groep?,’
vervolgt hij zijn gesprek. ‘Het is
een grote groep met ook uiteraard
niveauverschil daarin, maar ik zie
ook potentie en enthousiasme.
De jongens doen hun best en ik ga
mijn best doen om hen persoonlijk
beter te maken en om hen ook
als team beter te laten spelen.
Uiteindelijk moeten zij zeker ook
door kunnen stromen van de
jeugddivisie naar de senioren. Ik
zal er als trainer flink bovenop
zitten, ik verlang dat er hard
getraind wordt maar houd ook
wel van een dolletje op zijn tijd.’
Het harde trainen, de intensiteit
en de passie is direct zichtbaar
tijdens de eerste training die,
hoe kan het ook anders, met een
luid Uuuuuuuuuuutrecht! wordt
afgerond.
Zaterdag 10 september begon de
competitie met een uitwedstrijd
tegen WHC-Hercules. De Hagenezen
wonnen de wedstrijd met 30 – 25.

overkoepelende studentenraad
voor alle mbo-studenten en deze
zomer hebben mbo’ers zich voor
het eerst in mogen schrijven voor de
Utrechtse Introductie Tijd (UIT).’

Pilot

De komende twee studiejaren
kunnen mbo-studenten
verschillende sporten op Olympos
doen met de OlymPas-jaarkaart

of ze kunnen zich inschrijven
voor een aantal specifieke
studentensportverenigingen.
Initiatiefnemer is de
overkoepelende mbostudentenraad MBO-SR030.
Kartrekker Jelmer Becker (JOB
MBO) is trots: ‘Dit is een grote
stap voor de integratie van mbostudenten. Het is weliswaar nu nog
een pilot, maar alle deelnemers zijn
ervan overtuigd dat samen sporten
een aantal drempels kan verlagen
en leidt tot meer verbinding tussen
de verschillende groepen, en
daarmee ook meer waardering voor
elkaars kennis en kunde.’
Bij aanvang van de pilot
zullen in ieder geval twaalf
studentensportverenigingen
open staan voor mbo-studenten.
Met een aantal andere
studentensportverenigingen
(waaronder Histos en STUdance)
lopen nog gesprekken. Bij de
volgende verenigingen kunnen
mbo-studenten zich vanaf nu
aanmelden: RUS (rugby dames),
UTKA (ultimate frisbee), Traiectum
(tafeltennis), Softijs (schaatssport),
USAC (klimsport/alpinisme),
Hebbes (korfbal), Protos (volleybal),
Jungle Speed (floorball), Beat it
(squash), Buccaneers (ijshockey,
uitsluitend leeftijd 18+) en Zinkstuk
(zwemmen). Odysseus (voetbal)
heeft aangegeven volgend seizoen
(2023-2024) mee te willen doen.
Mbo-studenten die willen meedoen,
kunnen zich aanmelden via
Olympos.

Voormalig Elinkwijk-topscorer
Wim de Jongh (94) overleden
Door Hans van Echtelt
UTRECHT - Hij was een van de
meest bekende voetballers die bij
Elinkwijk speelde. Wim de Jongh
die op vrijdag 9 september op
94-jarige leeftijd in Nieuwegein
overleed, schopte het in zijn
shirt van Elinkwijk letterlijk bijna
tot topscorer van de eredivisie
in het seizoen 1955-1956. Hij
staat tot de laatste dag van
die jaargang bovenaan met 32
goals, maar wordt dan alsnog
gepasseerd door Henk Schouten
van Feyenoord en Coen Dillen van
PSV.
Ton van der Linden en Dirk
Lammers van DOS eindigen
op 30 goals en moeten Wim de
Jongh dus laten voorgaan. In zijn
succesjaar wordt Wim de Jongh
ook gekozen in het nationaal
B-elftal.
Wim de Jongh woonde vrijwel zijn
hele leven in Nieuwegein, eerst in
de Anemoonstraat en daarna op
een appartement op Colijnpark
waar hij in alle rust is overleden.
Wim toonde tot op hoge leeftijd

Wim de Jongh.
interesse in het Nieuwegeinse
voetbal en was geregeld hier op
de sportvelden te vinden. Ook was
hij lange tijd vaste bezoeker bij
Elinkwijk, zijn oude club die hem
samen met Humphrey Mijnals en
Michel Kruin tot ambassadeur
van het eeuwfeest benoemde
dat enkele jaren geleden werd
gevierd.

Roy Fraza, 06-23816601
romeinrijden@gmail.com
www.romeinrijden.nl
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Onderzoek naar pedagogisch sportklimaat in de gymsport
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Ouders en jeugdtrainers positief over verenigingen
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Elke leerling door een aanpak op maat, stap
voor stap leren autorijden.
Op weg naar heel veel veilige kilometers!
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Foto: Eugene Lim.
Van onze redactie
UTRECHT - Over het algemeen
beoordelen ouders en jeugdtrainers
het pedagogisch sportklimaat
op de gymsportvereniging als
goed. Toch is er nog ruimte voor
verbetering, vooral bij het beleid
van de verenigingen. Dat blijkt uit
onderzoek van het Mulier Instituut
onder ouders, trainer-coaches en
jeugdsporters.
Uit de gymsport, en met name het
vrouwentopturnen, klinken al jaren
signalen van de aanwezigheid van

Webhosting voor iedereen

grensoverschrijdend gedrag en
een onveilig sportklimaat. In de
zomer van 2020 nam de (media-)
aandacht hiervoor verder toe,
onder andere door herhaalde en
nieuwe onthullingen vanuit oudturnsters en voormalig topcoaches.
Op basis hiervan liet de KNGU een
onafhankelijk onderzoek uitvoeren
naar grensoverschrijdend gedrag
in de gymsport. Het onderzoek van
het Mulier Instituut richt zich niet op
grensoverschrijdend gedrag, maar
op het inzichtelijk maken van de
ervaringen met en perspectieven op

een pedagogisch sportklimaat van
trainers, sporters en hun ouders.
Toch raakt het onderzoek ook aan de
thematiek van grensoverschrijdend
gedrag, omdat een sociaal
veilig sportklimaat een primaire
randvoorwaarde en onderdeel is
van een pedagogisch sportklimaat,
aldus het onderzoeksbureau.

Positief

Bijna 700 trainer/coaches en ruim
5000 ouders/verzorgers hebben
medewerking verleend aan het
onderzoek. Vrijwel alle ouders geven

aan dat hun kind veel plezier heeft in
de sportgroep en niet gepest wordt.
In de gymsport vinden de meeste
ouders (74%) de trainer van hun
kind pedagogisch bekwaam. Toch
maakt een op de zes ouders zich
wel eens zorgen over de begeleiding
die hun kind krijgt bij de vereniging.
Bijvoorbeeld over of hun kind wel
genoeg aandacht krijgt, vooral als de
groep groot is.
Veel trainer-coaches voelen
zich ook verantwoordelijk voor
het creëren van een veilige
omgeving door: duidelijke regels
en afspraken te maken; sociaalemotionele vaardigheden aan te
leren; normen en waarden bij te
brengen in de sportcontext. Uit
het onderzoek blijkt dat zowel
trainers als ouders vinden dat een
sportvereniging een belangrijke
verantwoordelijkheid heeft in de
opvoeding van jeugdsporters.
Over het algemeen zien trainers
zelfs een grotere opvoedende taak
en verantwoordelijkheid voor de
vereniging en de trainer dan ouders.
Veel trainer-coaches voelen zich
verantwoordelijk voor het creëren
van een veilige omgeving door
duidelijke regels en afspraken
te maken, sociaal-emotionele
vaardigheden aan te leren en
normen en waarden bij te brengen
in de sportcontext.
Ruim de helft van de trainers heeft
een pedagogische opleiding (als
pabo of ALO) gevolgd. Ouders
vinden het met name belangrijk dat
de trainer-coach ongewenst gedrag

van kinderen corrigeert, sociale
vaardigheden bijbrengt en een
klimaat creëert waarin spelplezier
voorop staat en kinderen leren hoe
ze met elkaar om moeten gaan.

Aandachtspunten

Toch komen er ook
aandachtspunten naar voren.
Ongeveer één op de tien ouders
en trainerscoaches beoordeelt
het pedagogisch sportklimaat op
de vereniging als onvoldoende.
Aangezien de gymsport een
grote sportbond met veel leden
(300.000) is, gaat het bij elkaar
toch om veel ouders en trainers
die het pedagogisch klimaat op de
vereniging als onvoldoende zien.
Daarnaast vinden ouders dat de
zichtbaarheid van aanspreekpunten
bij de verenigingen beter kan.
Minder dan de helft van de
ouders weet waar zij terecht
kunnen bij vermoedens van
grensoverschrijdend gedrag. De
helft van de ouders weet niet of de
vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft.
Circa een kwart van de trainercoaches ziet onsportief gedrag van
andere sporters en ouders. Ouders
signaleren dit negatieve gedrag veel
minder vaak, maar geven aan hier
geen zicht op te hebben. Hoe het
pedagogisch sportklimaat wordt
ervaren, hangt nauw samen met
het pedagogisch handelen van de
trainer. Het gedrag van de trainer
kan de plezierbeleving van kinderen
sterk beïnvloeden.

Uitstekend debuut Paul Keres in meesterklasse
Van onze redactie
UTRECHT - Paul Keres heeft
een uitstekend debuut gemaakt
in de meesterklasse schaken.
Kennemer Combinatie werd met
6,5-3,5 verslagen, hoewel het
Utrechtse keurkorps door een
vooruitgeschoven partij begon met
een 1-0 achterstand. Paul Keres is
na de eerste ronde zelfs gedeeld
koploper met LSG uit Leiden.
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Gelet op de rating - Paul Keres
gemiddeld 2352 en Kennemer 2331
- leek een kleine zege waarschijnlijk,
maar het Utrechtse tiental begon
zeer geïnspireerd aan zijn eerste
optreden op het hoogste niveau in
Nederland. Kennemer Combinatie is
een fusie van een aantal clubs uit de
regio Haarlem. In 2016-2017 werd de
club zelfs landskampioen.
Tegen Paul Keres mist Kennemer
grootmeester Ivan Sokolov. Paul
Keres was eerder op een 1-0
achterstand gekomen doordat Joris
Kokje verloren had van de sterkste
schaakster van Nederland, de
16-jarige jeugdwereldkampioene
Eline Roebers. Zaterdag kwam daar
een snelle 0 bij van Jan Breukelman.
hij verloor van de eveneens 16-jarige
Liam Vrolijk, die onlangs de jongste

grootmeester van Nederland werd.
Paul Keres begon echter warm te
draaien. Na remises van Menno
Okkes, Evert Rademakers en Xander
Wemmers (tegen grootmeester
Friso Nijboer) volgde een hele
serie overwinningen. Hugo ten
Hertog, die een week eerder de
Hans Sandbrink Memorial op zijn
naam had geschreven, won een
tricky eindspel van de Spaanse
grootmeester David Pardo Simon.
Peter Lombaers en Paul Hommerson
wisten fraaie aanvallen te verzilveren
en Niels Ondersteijn en Demre
Kerigan voegden daar positionele
meesterstukjes aan toe. Het bracht
de eindstand op 6,5-3,5 in het
voordeel van de Utrechters.

En Passant

En Passant uit BunschotenSpakenburg, jarenlang een van de
sterkste teams in de meesterklasse,
heeft zich vrijwillig van de
sponsoring ontdaan en zich naar
de noordelijke eerste klasse laten
afzakken. De eerste wedstrijd
werd met 5,5-4,5 verloren van De
Waagtoren ondanks winstpartijen
van Jan Willem van de Griendt en de
gebroeders Henk en Richard Vedder.
In de zuidelijke eerste klasse ging
ook PK-2 onderuit. Venlo was met

Helemaal rechts vijf spelers van het Utrechtse Paul Keres, van links naar rechts Lombaers, Kerigan, Ten Hertog,
Breukelman en Wemmers.
Foto: Harry Gielen.
6,5-3,5 te sterk. Mark Smits pakte
een vol punt, evenals het pas
14-jarige talent Kobe Smeets. Hij
verschalkte bij zijn debuut op dit
niveau zijn 69-jarige tegenstander.
Het gepromoveerde Veenendaal
kreeg in de tweede klasse met 4,53,5 klop van Apeldoorn-2. Stefan
Bekker en Matthijs van Dodeweerd
pakten de volle buit. Het eerste team
van SSC uit Soest is uiteengevallen.

Reynir Helgason is voor
SOPSWEPS gaan spelen, een soort
gezelligheidsteam, en veelscorer
Eric de Haan is gestopt met externe
competitie. SSC heeft zich op het
laatste moment teruggetrokken uit
de tweede klasse.
Het gedegradeerde Amersfoort moet
Tim Grutter missen en begon in de
derde klasse met een 4-4 remise
tegen Barneveld 2. Joeri Piet en Arjan

Tissink wonnen hun partij. Dat deden
ook Ed van Eeden, Meindert van
der Linde, Arie Schwartz en Daniel
Kuijper voor Oud Zuylen Utrecht, dat
LSG-3 met 4,5-3,5 versloeg. Woerden
verloor in een andere derde klasse
met 5-3 van Botwinnik. Opmerkelijk
was dat alle partijen een winnaar
kenden. Sten Goes, Rolinde den
Heijer en Jacco Lind waren succesvol
namens Woerden.
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BRIDGERS PAKKEN MEDAILLES OP OPEN WK
verschillende medailles gewonnen. Simon de Wijs uit Doorn
veroverde in het Poolse Wroclaw goud bij de mixed teams,
terwijl Utrechter Guy Mendes de Leon met zilver naar huis ging
bij de open teams.

UTRECHT – Op de World Bridge Series, ook het wel het
open WK genoemd, hebben topbridgers uit de regio Utrecht

Aan de World Bridge Series doen geen landenteams mee,
maar commerciële, vaak transnationale teams. De Wijs was
met goede herinneringen naar Polen afgereisd. Zes jaar
geleden won hij in dezelfde stad goud met TeamNL op de
World Bridge Games, de vroegere Olympiade. Hij was nu van
het winnende mixed team Ferm de enige met de Nederlandse
bridgenationaliteit, aangezien de twee andere mannen Sjoert
Brink en Bas Drijver sinds enkele jaren voor Zwitserland
uitkomen. De bridgeprof uit Doorn speelde met de Duitse
Daniela von Arnim, Brink was gekoppeld aan de Amerikaanse
Barbara Ferm en Drijver aan de Deense Christina Lund Madsen.
Guy Mendes de Leon en zijn partner Thibo Sprinkhuizen
werden met het team Ventin eervol tweede in de open
categorie. Het ervaren Nickell met verschillende oudwereldkampioenen in de gelederen sloeg in de laatste
zitting van zestien spellen toe. In de uitputtingsslag speelde
ongetwijfeld mee dat Nickell drie paren had en daarom
kon wisselen, terwijl bij Ventin een speler vanwege familieomstandigheden naar huis moest. Daardoor moesten Mendes
de Leon-Sprinkhuizen continu aan de bak.
Het jonge Nederlandse paar was dit jaar, spelend voor ’t
Onstein-3, ook al tweede geworden in de meesterklasse, de
belangrijkste competitie in Nederland.

SCHAKER TEN HERTOG STERKSTE IN HANS SANDBRINK MEMORIAL

FC UTRECHT HEEFT WEER EEN
VROUWENVOETBALTAK

UTRECHT – FC Utrecht blaast het vrouwenvoetbal in Utrecht
en omstreken met ingang van het seizoen 2023/2024 nieuw
leven in. De club pakt hiermee de handschoen op die in 2014
werd neergelegd toen de club, die één van de zes eerste
deelnemers was van de eredivisie vrouwen in 2007/2008,
vanwege financiële redenen de stekker uit de vrouwentak trok.
‘Dit keer gaan we het anders doen. Dit keer creëren we de
droom voor meiden en vrouwen om zich oprecht thuis te laten
voelen bij onze club’, aldus Manager Vrouwenvoetbal Marlou
Peeters van FC Utrecht. ‘We creëren een organisatie geheel
geïntegreerd in de voetbalclub FC Utrecht, waarin meiden
en jongens gelijke kansen krijgen en vrouwen zich net zo
belangrijk voelen als onze mannen.’
‘Wij vinden dat een grote, ambitieuze en belangrijke club
als FC Utrecht moet staan voor professioneel voetbal voor
mannen en vrouwen’, zegt Algemeen Directeur Thijs van Es
van FC Utrecht. ‘En daarom komen wij nu, na enkele jaren van
afwezigheid, terug op het vrouwenvoetbaltoneel. Vol ambitie
en sterker dan ooit. Met trots kijken we terug naar onze
vrouwenvoetbalroots en de pioniersrol die we hebben vertolkt,
en vol enthousiasme gaan we voor een succesvolle toekomst
in het vrouwenvoetbal.’
De KNVB liet eerder dit jaar weten de wens te hebben volgend
seizoen uit te breiden naar twaalf teams. Dat aantal is volgens
de voetbalbond ‘een geschikt aantal om door te groeien
naar de Europese top’. FC Utrecht speelt daarop in en mikt
op deelname aan de eredivisie vrouwen vanaf het seizoen
2023/2024.

Piet Schrijvers begon zijn
loopbaan bij RUC

UTRECHT – Grootmeester Hugo ten Hertog is winnaar
geworden van de Hans Sandbrink Memorial. De schaker uit
Utrecht vergaarde uit zeven partijen zes punten, een halfje meer
dan nummer twee Jan Jaap Janse en Xander Wemmers. Indruk
op dit toernooi maakten verder Kobe Smeets die liet zien dat
hij een grote belofte is voor de toekomst en huisschaker Natu
Chitrang uit Nieuwegein. Hij versloeg in de vijfde ronde Evert
Rademakers die op dat moment de koploper was.
Smeets eindigde uiteindelijk als zevende, Chitrang als achtste.
Voor het eerste team van Paul Keres is ook de competitie in de
meesterklasse begonnen. Joris Kokje speelde een partij vooruit

en verloor van Eline Roebers, de Nederlands kampioen bij de
vrouwen.
Met dit rapidtoernooi herdenkt schaakvereniging Paul Keres
‘een groot Keresiaan’ die in 2002 op jonge leeftijd overleed.
De achttiende editie van dit open toernooi, iedereen kan
meedoen, was op 3 september. Het toernooi is in de geest
van Hans Sandbrink: alle niveaus spelen door elkaar en aan
de bar is Duvel te verkrijgen. Voor veel Keresianen is de Hans
Sandbrink Memorial de start van het nieuwe seizoen, waarin
de Utrechtse vereniging voor het eerst in de meesterklasse zal
uitkomen.

JOOP SAVAKIS NIEUWE HOOFDCOACH HV LEIDSCHE RIJN

LEIDSCHE RIJN – Joop Savakis is de nieuwe trainer/ coach van
Heren 1 van handbalvereniging Leidsche Rijn. De Heren 1 gaan
na een promotie, komend seizoen uitkomen in de hoofdklasse.

En dat sluit aan bij de ambitie van de vereniging om binnen
vijf jaar met zowel de dames als de heren op divisieniveau te
spelen. De meeste jeugdteams spelen inmiddels op landelijk
divisie niveau. ‘Savakis is een ervaren trainer en coach en heeft
zelf altijd op het hoogste niveau gespeeld bij UDSV.’
Ook voor de Dames 1 heeft HV Leidsche Rijn een nieuwe
trainer/ coach aangetrokken. Theo Bruggink, vorig jaar nog
aan de slag bij de vrouwen van Houten, kijkt er naar uit om
de talentvolle selectie van HVLR de komende jaren naar de
hoofdklasse te loodsen.

UTRECHT - De voormalige Oranje-doelman Piet Schrijvers
die begin september op 75-jarige leeftijd overleed,
begon zijn loopbaan als jeugdspeler bij RUC. Zijn ouders
woonden destijds in de Utrechtse wijk Hoograven dat toen
nog een onderdeel was van Jutphaas. Daarna verhuisde
hij met zijn familie naar Soest en kwam onder de lat bij
SEC. Als jeugdspeler van 16 jaar werd hij gecontracteerd
door HVC een na zijn Amersfoortse periode maakte hij
een furore bij FC Twente, Ajax en PEC/Zwolle. Schrijvers
kwam 46 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij was tevens
onderdeel van het elftal dat in 1974 en 1978 de WK-finale
haalde. Op het eindtoernooi van 1978 in Argentinië was
Schrijvers eerste keeper. Na een botsing met ploeggenoot
Ernie Brandts moest hij in de voorlaatste wedstrijd van het
toernooi geblesseerd naar de kant. De verloren finale ging
daarom aan de keeper voorbij.
Schrijvers leed al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer.
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WIELERCLINIC VOOR MENSEN MET SCHOONHOVENSE
VISUELE BEPERKING
BRIDGEKROEGENTOCHT

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
UTRECHT - Op zaterdag 1 oktober organiseert het Bartiméus
Fonds in samenwerking met Bartiméus, de wielerbond KNWU,
Visio en wielervereniging Het Stadion een wielerclinic voor
mensen met een visuele beperking. Ben jij tussen de 12 en 20
jaar oud en heb jij een visuele beperking? Heb je altijd al samen
willen sporten, maar weet je niet goed wat bij je past en wat er
mogelijk is? Grijp dan nu je kans en probeer het wielrennen uit
op 1 oktober aanstaande bij wielervereniging Het Stadion op de
Nedereindseberg in Utrecht.
Deelnemers krijgen vanaf 10 uur informatie over het wielrennen
en de paralympische sport. Ook krijgen zij de kans om met
een ervaren piloot (de voorrijder op de tandem) een stukje te
fietsen. De organisatie zorgt voor een racefiets en fietshelm.
Daarna staat er een lunch op het programma. Aansluitend
worden ervaringen gedeeld, is er een gezamenlijke afsluiting
en wordt er gekeken naar de wedstrijd van de tandems die om
kwart over 12 van start gaat op het wielrenparcours.
De KNWU stelt: ‘Ben je na deze dag enthousiast? Dan helpen we
je graag verder. Je kunt bijvoorbeeld een tandem in bruikleen
krijgen zodat je het langer kunt uitproberen. Wij kunnen je ook
helpen met het zoeken naar een wielervereniging waar je kunt
blijven fietsen en we helpen je aan piloten die graag met je
fietsen.’
wielrenclinic@bartimeusfonds.nl

SINGELLOOP UTRECHT

UTRECHT – Op
zondag 2 oktober
ademt Utrecht
hardlopen tijdens de
70ste editie van de
Singelloop Utrecht.
Deze loop draagt met
trots het vaandel van
de oudste stratenloop
van Nederland met
een snel 5 km en 10 km parcours. Jaarlijks starten duizenden
lopers op de befaamde Maliebaan en in het sfeervolle
Wilhelminapark voor een route langs de authentieke Utrechtse
Singels. Op zondag 2 oktober 2022 kunnen de deelnemers
kiezen uit de volgende afstanden: 10 km Singelloop Utrecht,
Nedal UBN 5 km Singelloop Utrecht, Kids run (2,5 km), Kids run
(1 km) en Business Runs 5 km en 10 km.
singellooputrecht.nl

Eindsignaal

Hondenweer

SCHOONHOVEN - Op zaterdag
15 oktober organiseert
Hubert de 26e Schoonhovense
Bridgekroegentocht. De drive
begint om 12.00 uur en eindigt om
17.00 uur. Er worden 6x4 spellen
top-integraal gespeeld. Overal zijn
biedingboxen aanwezig.
Vanaf 11.15 uur kunt u uw
gidsbriefje/boekje afhalen in
gebouw "De Overkant", Wal 34
2871 BC Schoonhoven. De prijsuitreiking vindt om 17.30 uur
plaats, eveneens in "De Overkant".
De drive voert de deelnemende paren langs zes
horecagelegenheden in het centrum van Schoonhoven. Na elke
ronde heeft men ruimschoots de tijd om naar het volgende café
te wandelen en ook nog wat te genieten van Schoonhoven.
Rond 13.15 uur wordt u, in het café/restaurant waar de
deelnemers op dat moment hebben gespeeld, een lunch
geserveerd. Er zijn prijzen beschikbaar voor de eerste acht
paren maar ook de nummers 16, 26, 36, 46 enz. gaan niet met
lege handen naar huis. Het dichtst bij 50% en op-een-na-delaatste levert ook een prijs op.
De nummers 1 t/m 40 komen in aanmerking voor meesterpunten.
De kosten bedragen € 40,- per paar inclusief lunch.
5020.bridge.nl/evenement/176874

MALIEBAANLOOP

OPEN DAMKAMPIOENSCHAP
AMERSFOORT

AMERSFOORT
– Beginnend op
woensdag 19
oktober en lopend
tot de zaterdag de
22ste, wordt voor de
41ste maal het Open
Damkampioenschap van
Amersfoort gehouden.
Het toernooi neemt vier
dagen in beslag.
Aan het toernooi
dat gehouden wordt
in wijkcentrum Het
Klokhuis aan de
Weberstraat 2 in
Amersfoort kan iedereen
deelnemen, maar er is wel een maximum van vijftig dammers.
Er zijn zeven ronden, wat inhoudt dat op drie dagen twee
partijen moeten worden gespeeld. Alleen op zaterdag staat één
partij op het menu. Wanneer deelnemers gelijk eindigen en ook
het aantal weerstandspunten gelijk is, dan moet sneldammen
voor de beslissing zorgen.
De eerste prijs bedraagt 400 euro. De organisatie van het toernooi
is in handen van het Amersfoorts Dam Genootschap (ADG), waar
gedurende het toernooi op de website een sfeerimpressie zal
worden gegeven met behulp van foto’s. Inschrijven kan bij Marcel
Everloo, het inschrijfgeld bedraagt 25 euro.
dammen@everloo.nl

NACHT VAN WOERDEN

UTRECHT - Op zondag 16 oktober organiseert AV Phoenix
de 37e Maliebaanloop in Utrecht. Deze loop is de grootste
en snelste hardloopwedstrijd van de stad Utrecht en bestaat
uit meerdere onderdelen. Voor elk wat wils. Zo start er in de
ochtend vanaf 10.30 elk kwartier een kidsrun, te beginnen met
de 4-5 jarigen. Dit jaar gaat het kinderdeel over 900 meter;
een knipoog naar het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht.
Recreanten kunnen kiezen voor een 6 of 10 km-afstand en
wedstrijdlopers kunnen hun krachten meten op een snel 10 km
parcours. Ook staat de MaliebaanMijl (1,6 kilometer) vanaf 15u
op de agenda.
Ook dit jaar gaat de opbrengst van de Maliebaanloop naar
Stichting met je Hart. Met 87 vrijwilligers zet Stichting Met je
Hart zich in voor de eenzame ouderen in Utrecht. Voor meer
dan 200 ouderen organiseren zij waardevolle terugkerende
ontmoetingen en activiteiten in Utrecht. Zo ontmoeten ze
nieuwe mensen, sluiten ze nieuwe vriendschappen en genieten
ze van mooie momenten.
maliebaanloop.nl

Het gesprek komt op het eeuwig
gemopper, de Utrechtse volksaard.
Rob Veldhuis vertelt over vroeger,
over Elinkwijk en die supporter met
zijn herdershond langs de zijlijn. Die
riep naar een speler in blauw en wit:
‘Schieten, man. Schiet dan!’ Dat het
schot een treurig lot was beschoren.
Méters naast. En dat de supporter
met de herdershond vervolgens zei:
‘Waarom schiet ‘ie nou?’
Lekker, even lachen. Voor de rest
klinkt Veldhuis bedrukt. Bij de
eigenaar van bruisend sportcentrum
Oudenrijn hebben corona en de
lockdowns een ‘enorm gat’ geslagen
dat nog lang niet is gedicht. En
nu dit, de energieprijzen. Hij hééft
verduurzaamd, met zonnepanelen

en led-verlichting, en nog schat hij
in komend jaar een ton meer kwijt
te zijn. Al wil hij het niet, sporten in
Oudenrijn zal duurder worden. ‘Anders
red ik het niet. We staan serieus onder
druk.’
In de nabije weken sloegen zo’n beetje
alle bonden en organisaties in de
sport alarm. NOC*NSF, KNVB, vakbond
FNV Sport en de sportwerkgevers
NIDS; allemaal roepen ze de overheid
op maatregelen te nemen. Begin
september liet Kampong bij RTV
Utrecht al een noodkreet uitgaan
richting de gemeente Utrecht; kom
in actie en wacht niet tot het Rijk
iets doet. Een week geleden nam de
Utrechtse gemeenteraad een motie
aan onder de titel ‘help sportclubs

WOERDEN – Op dinsdag
25 oktober zal de 22e
editie van de Kiremko
Nacht van Woerden
plaatsvinden. Na twee
jaar afwezigheid wordt de
internationale veldrit weer georganiseerd. De rit bij kunstlicht
De Kiremko Nacht van Woerden is een internationale veldrit
bij kunstlicht, georganiseerd in de historische Woerdense
binnenstad. Het nachtelijke karakter zorgt voor een unieke
entourage. Bovendien viert Woerden dit jaar dat ze 650 jaar
geleden stadsrechten heeft gekregen. De Stichting Wielerronde
Woerden zal er dan ook dubbel feest van maken. Dit evenement
is de kick-off voor de Nacht van Woerden. Sinds het begin van
de jaren ‘90 is de Nacht van Woerden een belangrijk onderdeel
geworden van de traditionele Koeiemart.
De beste wielrenners komen naar Woerden voor deze
belangrijke internationale wielerwedstrijd.
Na de internationale Veldrit gaat men naar de binnenstad
om te feesten. Speciaal voor de Nacht van Woerden treden
dj's en diverse Woerdense bandjes en artiesten op. Onder
het genot van een hapje en drankje komen heel Woerden en
veel bezoekers uit de regio hier bij elkaar. Tijdens de Nacht
van Woerden wordt tot in de vroege uurtjes doorgefeest. Om
05.00 uur in de ochtend komen de koeien van de boer naar de
binnenstad van Woerden voor de Koeiemart.
nachtvanwoerden.nl

de winter door’. Daarin werd het
college opgeroepen om bij het Rijk
aan te dringen op een noodfonds om
sportclubs overeind te houden. En
ook: werk met SportUtrecht scenario’s
uit om te kunnen handelen als het mis
gaat.
Voor het opstellen van dat soort
scenario’s is er allicht een rol
weggelegd voor Irene Mobach, bij
SportUtrecht specialist op het gebied
van duurzaamheid. In februari al
zag ze de energiekosten stijgen en
schreef een notitie over wat dat voor
de sport betekende. Niet lang daarna
schoten de prijzen écht omhoog. Een
groot deel van de clubs zal in januari
2023 te maken krijgen met nieuwe
energiecontracten. En die zullen

niet mals zijn. ‘Elke club maakt zich
zorgen,’ weet Mobach inmiddels.
Dit is geen Utrechts chagrijn meer. Dit
is ernstig, al ligt voor de hand dat de
overheid de sportverenigingen te hulp
schiet. Vraag is of dat ook geldt voor
sportondernemers als Rob Veldhuis.
Op dit moment van schrijven ligt er
niet zoiets als een prijsplafond voor
kleine ondernemers op tafel. En hoe
dat verder moet.
Het wordt kil, deze winter. Waterkou,
hondenweer. Wat de vraag oproept
wat de rol van de herdershond in de
anekdote van Veldhuis was: ‘Geen
flauw idee.’
Pim van Esschoten.
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Omdat ieder kind de beste kinderopvang verdient
www.kdvjansenenjansen.nl 030- 299 51 00

Loenen aan de Vecht

Amersfoort Schothorst
‘t Heycop
The Cube
Oproer Biercafé
Moerbessenberg
ABC straat

Toon Utrecht

Flight Deck

Moviera

Oudegracht

Nieuw Zuilenstein

Piramidon

Parkstaete

