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Lars van der Haar wint wederom Nacht van Woerden
WOERDEN - De Nacht van Woerden, officieel de Kiremko Nacht van Woerden, neemt al vele jaren een unieke plaats in op de crosskalender. Het is een cross bij kunstlicht, die een UCI-status heeft.
Ondanks dat de cross geen deel uitmaakt van een regelmatigheidsklassement, konden toch vele wereldtoppers aan de start verschijnen. Op dinsdagavond 25 oktober werd Lars van der Haar voor de
zesde maal kampioen in Woerden. Kata Blanka Vas won bij de vrouwen.
Dit jaar kon de cross weer plaatsvinden, na twee jaar van de agenda gehaald te zijn. In 2020 was de afgelasting logisch in verband met een nieuwe corona besmettingsgolf, in 2021 zullen veel
liefhebbers van het veldrijden op een meer positieve uitkomst hebben gehoopt. De voorbereidingen voor de 21e editie waren in volle gang totdat na uitvoerig overleg met verschillende betrokkenen
het negatieve besluit viel. De datum voor 2022 werd meteen vastgezet: op 25 oktober moest het echt weer gaan gebeuren. Het evenement wordt traditiegetrouw een dag voor de jaarlijkse
‘koeiemart’ in Woerden gepland. De cross maakt dit jaar tevens deel uit van de festiviteiten ter gelegenheid van 650 jaar stadsrechten.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Lees meer over de Nacht van Woerden op pagina 19 van deze krant.

Sport in gedrang door
Tifo’s gaan voor
kosten levensonderhoud sfeeracties zorgen

IJCU Dragons wint
eredivisieduel van Breda

Categorie Sporttalent
jongens bekend

Dalto gaat de strijd om
promotie aan

Eén op de elf kinderen groeit op in
armoede. Als gezinnen minder te
besteden hebben wordt bezuinigd
op uitgaven, op sport bijvoorbeeld.

Op 29 oktober speelt DVSA tegen
streekgenoot Oranje Wit. Rond de
derby in de vijfde klasse B wordt
een en ander georganiseerd.

Als de Utrechtse ijshockeyers de
goede lijn vast kunnen houden,
wacht de selectie de komende weken
een veelbelovend programma.

Op 7 januari horen Mika van de
Pavert, Julian Ariesen en Lasse
Schrieken wie met de eer gaat
strijken op het Sportgala Veenendaal.

Op 12 november gaat het zaalseizoen
van start en speelt de korfbalvereniging
uit Driebergen de eerste wedstrijd in de
Korfbal League 2.
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Remco Peperkamp van jeugdvriend tot manager van Alistair Overeem

‘Of ik mee naar Japan wilde? Natuurlijk!’
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kersen, aardbeien en overig
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Remco Peperkamp is
de manager van MMAvechter en kickbokser
Alistair Overeem. De
twee groeiden samen
op in Amersfoort en
woonden zelfs enige
tijd als jongvolwassen
tegenover elkaar in
het naburige Leusden.
‘Ik heb moeten leren
om Alistair als een
product te zien’, aldus
Peperkamp.
Door Marcel Koch
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AMERSFOORT - Waar Overeem
vecht, is Peperkamp nabij. Zo ook
op acht oktober jongstleden in de
Gelredome als Overeem tegen Badr
Hari vecht. De voormalige inwoner
van Amersfoort - Alistair woont al
enige tijd in Miami, Florida - maakt
in de laatste ronde het verschil en
wint de kickboksklassieker door
unanieme jurybeslissing.
Peperkamp ziet die avond
dat het merendeel van de
vijfentwintigduizend toeschouwers
op de hand van Badr is, maar hij ziet
ook dat zijn jeugdvriend Overeem
in die voor hem vijandige sfeer
ijzig kalm blijft. ‘Ik ken Alistair niet
anders’, vertelt Peperkamp na het
gevecht. De Amersfoorter, onlangs
verhuisd naar Kortenhoef, is in het
dagelijks leven logistiek manager bij
Pon in Leusden.
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3991 AJ Houten
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ben@hshbouw.nl
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Vriendschap

Peperkamp (42) leert Overeem
kennen op zevenjarige leeftijd als
klasgenoot op een Amersfoortse
school voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen. ‘Het was
een vergaarbak van kinderen met
gedragsproblemen’, herinnert
Peperkamp. ‘Schermutselingen
waren er aan de orde van de dag. Ik
was een druk kind, was allergisch
voor autoriteit en blonk niet uit in
enige vorm van zelfbeheersing. Met
Alistair, ook een belhamel, kreeg ik
eens bonje waarbij ik hem met een
plastic schep sloeg. Na die ruzie
is gek genoeg onze vriendschap
ontstaan.’
Peperkamp heeft fijne

Alistair Overeem (rechts) blijft altijd ijzig kalm in de heksenketels die vechtarena’s kunnen zijn.
jeugdherinneringen. ‘Ik was kind
aan huis bij Alistair en zijn oudere
broer Valentijn. Urenlang speelden
we op Alistairs kamer videogames
en als het etenstijd was, gaf zijn
alleenstaande moeder een gil en
stonden er beneden aan de trap
twee volle borden. Alistair en ik
trokken bijkans dag en nacht met
elkaar op. Als jongvolwassenen
hadden we zelfs in Leusden een
woning tegenover elkaar.’

Vechtersbloed

Bij de Amersfoortse sportschool
Boersma gaat het vechtersbloed
stromen. ‘Alistair en Valentijn
trainden daar en ik aanvankelijk
ook. Maar ik had al snel door dat
zij meer talent hadden. Bovendien
was ik nierpatiënt dus ik vocht
altijd wel met enige reserve.
Alistair was al jong atletisch en
sterk. Via Joop Kasteel kwam hij
en Valentijn in Amsterdam terecht
bij Chris Dolman, een grootheid
in het freefighten. Ik vond het
superinteressant om daarbij te zijn.
Nadat Alistair een contract tekende
bij managementbureau Golden
Glory nam zijn carrière serieuze
vorm aan.’
Peperkamp vervolgt: ‘Op een gegeven
moment belde hij me op dat hij een
gevecht had in Japan en of ik zin

had om mee te gaan. Knappe jongen
die dan nee zegt. Zat ik daar als
20-jarige spijbelaar van school in het
vliegtuig naar Japan met meerdere
vechtsporters en hun entourage.’
Ondertussen had Peperkamp ook
wat mensen van Golden Glory leren
kennen en voerde voor hen wat
hand- en spandiensten uit. ‘Ook
voor Alistair regelde ik wat dingetjes.
Zo ben ik er ingerold en ben ik van
die sport gaan houden. Voor een
gevecht was ik vaak zenuwachtiger
dan Alistair. Als we in de kleedkamer
zaten en door de muren heen het
uitzinnige Japanse publiek hoorde,
bladerde ik met klamme handjes in
het programmaboekje terwijl Alistair
de rust zelve was.’

Verzwegen

Lange tijd houdt Peperkamp voor
zijn werkgever Pon verzwegen dat
hij nevenactiviteiten heeft in de
vechtsport. ‘Ik was huiverig voor
negatief commentaar. Al vroeg
realiseerde ik mij dat de vechtsport
doorgaans geassocieerd wordt met
criminaliteit. Zeker in de jaren 90,
toen ik als broekie via Alistair kennis
maakte met het circuit, was dat
geen gekke gedachtegang. Maar
zeker de afgelopen tien jaar staat
de vechtsport in een veel positiever
daglicht. Goede ambassadeurs als

Remy Bonjasky en Rico Verhoeven
hebben daar een belangrijk aandeel
in gehad.’
Terugkomend op het stilzwijgen.
‘Aanvankelijk bleven de optredens
van Alistair in Japan buiten het zicht
van de Nederlandse pers. Totdat hij
in 2010 de K-1 World Grand Prix in
Tokio won en die prestatie hier in
de media groot werd uitgemeten.
Op een van de gepubliceerde foto’s
stond Alistair euforisch met een
bokaal in zijn hand. Vlak achter
zijn breedgeschouderde rug stond
nog een persoon zichtbaar blij te
zijn, dat was ik. Bij Pon was die foto
niet onopgemerkt gebleven. De
reacties waren gelukkig positief. Mijn
leidinggevende was een en al oor.’

Manager

Na het succes in Japan in 2010
willen de jeugdvrienden Amerika
veroveren. ‘Alistair werd groots
onthaald in Las Vegas en we
bouwden een goede band op met
UFC, de grootste MMA-organisatie
van de wereld. Met Golden Glory
klapte het echter waardoor we
op zoek moesten naar een nieuw
management. Dat viel niet mee.
Japan was voor ons vertrouwd
terrein, daar kenden we de weg, in
Amerika (nog) niet.’

‘WE WAREN TOCH KLAAR MET DIE MANAGERS UIT AMERIKA?’
www.antondegildetuinen.nl
info@antondegildetuinen.nl

06 - 21491919

‘Op een zeker moment belde Alistair
vanuit Miami dat hij iemand op een
festival had ontmoet die ons mogelijk
zakelijk kon versterken, vooral op
het gebied van sociale media, pr
en marketing. Ik dacht: nee hè, we
waren toch klaar met die Amerikaanse

managers met hun gladde praatjes?
Bleek de persoon in kwestie een
Nederlandse dame te zijn die thuis
was in de dancescene. Enige tijd
later zaten we gedrieën aan tafel in
een sushi restaurant in Amersfoort
en begon ze te vertellen over hoe zij

Alistair commercieel in de markt kon
zetten. Ze had een goed verhaal. Laten
we het maar een jaartje proberen,
zeiden we tegen elkaar. Inmiddels
is Iris Groenland al tien jaar een
vertrouwd gezicht in ons team. Sterker
nog, sinds vijf jaar is ze mijn vriendin

en hebben we een dochtertje, Jackie.
Via Alistair heb ik dus ook nog eens
mijn vriendin ontmoet.’
Remco Peperkamp (rechts): ‘Ik ben
er ingerold en van die sport gaan
houden’. Foto: privé-bezit Peperkamp.

Foto: GLORY.
Peperkamp ondervindt dat Amerika
veel gladde managers kent. ‘Het
percentage wat we moesten afstaan
stond vaak niet in verhouding tot de
verrichte werkzaamheden. Het was
best spannend om ergens onder dak
te komen.’
De keuze valt op
managementbureau Blackzilains.
‘Zij hadden grote MMA-vechters
in hun stal.’ Maar ook die
samenwerking brengt op den duur
niet wat ze ervan hebben gehoopt.
‘Uiteindelijk vroeg Alistair, die
inmiddels in Miami woonde, of ik
niet zijn manager wilde worden. In
eerste instantie wees ik het af, maar
waarom eigenlijk? We wisten toch
wat we aan elkaar hadden. Vrij snel
kwamen we erachter dat we die
stap veel eerder hadden moeten
nemen.’ Een managementcursus
heeft Peperkamp nooit gevolgd.
‘Gaandeweg heb ik wel moeten leren
om Alistair naast mijn goede vriend
ook als een product te zien.’
Even is er sprake dat ook hij naar
Amerika verhuist, maar Amerika
is niet zijn land. ‘Het woord
gezelligheid kennen ze er niet. Ze
zijn goed in het bouwen van legends,
maar ze kunnen ook dwars door je
heen kijken. Ik voel me er niet thuis.
Laat mij maar lekker hier blijven.’
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UTRECHT - Het duurde opvallend
lang voor de KNVB, de grootste
sportbond van het land, en
koepelorganisatie NOC*NSF met
een reactie kwamen. Alsof ze even
tijd nodig hadden om de impact
van de TEK te doorgronden. Toen
NOC*NSF na vijf dagen met een
verklaring kwam, liep die niet
over van enthousiasme: ‘Hoopvol,
maar nog niet voldoende.’
Daags daarna volgde de KNVB:
‘Dit is niet voldoende.’ De twee
sportorganisaties pleiten voor een
regeling die voor alle sportclubs
geldt, want met de TEK vallen er vele
buiten de boot.

Irene Mobach.

Foto: SportUtrecht.
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Foto: Bart Weerdenburg/Utrechtse Sportkrant.
drempel van 50.000 KWh, zodat veel
clubs tussen wal en schip vallen.
Een andere drempel voor de TEK is
een minimaal verbruik van 5000 m3
gas. Irene Mobach zegt niet helder
te hebben hoeveel sportclubs in
Utrecht daaraan voldoen, maar
uit een (landelijke) enquête onder
verenigingen van ‘De Groene
Club’ kwam recent naar voren dat
‘verrassend veel’ clubs zoveel gas
verbruiken. ‘Het zou kunnen dat veel
kleinere clubs via het gasverbruik wél
aan de drempel voor de TEK voldoen.’

Geraakt

Die cijfers zijn van groot belang in de
lobby die vanuit Utrecht met andere
gemeenten en de Vereniging Sport

dat geld vandaan?’ Veel vet zit er in
ieder geval niet op de botten niet
bij PVCV, na corona. Leune zegt:
‘Dit wordt erger dan corona.’

januari 2023 wordt en het nieuwe
energiecontract alles anders
maakt bij de club. ‘Het houdt de
gemoederen bezig,’ zegt hij.

Sporting ‘70

Vechtzoom

Eigenlijk hebben ze het er
liever niet over, tijdens de
bestuursvergaderingen. Dan
komen er doemscenario’s langs. De
contributie verhogen met twintig
of dertig procent? Lichtmasten
uit en dus niet trainen? Douchen
verbieden? Doordeweeks de club
maar helemaal op slot?
Bij Sporting ’70 waren ze juist zo
goed door corona gerold. Geen
leden verloren en sindsdien een
flinke groei met zes elftallen en
thans 1250 leden. Penningmeester
Arjan Scheer moet zich nog
verdiepen in de cijfers, weet ook
nog niet of ‘ze’ die 12,5 procent
halen. Of 50.000 KWh verbruiken.
Wat hij wel weet is dat ze tot het
einde van het jaar nog goed zitten
met een gunstig en (twee jaar oud)
vast contract. Die doemscenario’s
kunnen zo nog even onbesproken
blijven. Maar Scheer weet heel
goed dat het onvermijdelijk 1

Plezier
in sport

opleiding

‘HET HOUDT DE GEMOEDEREN BEZIG’
Piet Hein Leune maakt een weids
gebaar met zijn armen. ‘We
weten het niet,’ zegt hij. ‘Waar
moet dat geld vandaan komen?
De contributie met vijftig euro
verhogen?’ De jeugdvoorzitter
bij PVCV (1350 leden) heeft zijn
berekeningen gemaakt en die
drijven hem tot wanhoop. Het
nieuwe sportcomplex aan de
Europaweg (dat wordt gedeeld
met de korfballers van Fiducia
en de handballers van Leidsche
Rijn) zat op 40.000 euro jaarlijks.
Dat wordt 200.000. ‘Ja, we komen
in aanmerking voor de TEK en
zouden 65.000 euro kunnen
krijgen. Maar dan nog zitten we dus
met een enorm verschil.’
De velden worden verlicht met
LED-lampen, de nieuwe kantine
is goed geïsoleerd en er liggen
zonnepanelen op het dak. ‘Alles
duurzaam, al zitten we niet op
honderd procent.’ Evengoed wordt
20.000 m3 gas verstookt en 130.000
KWh verbruikt.
Zijn zorgen gaan verder dan alleen
zijn club. ‘Al die scholen, theaters
en noem maar op. Waar halen die
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Door Robert Jan van der Horst

%

Energieverbruik

Huishoudens worden volgens de
regeling die op Prinsjesdag bekend
werd gemaakt financieel geholpen
tot een plafond van 2900 KWh
(elektriciteit). Veel kleinere clubs
gebruiken echter rond de 25.000
KWh, zo niet meer, en betalen
dus boven dat plafond de hoge
marktprijs. Echter, om in aanmerking
te komen voor de TEK verbruiken ze
vaak te weinig. Daarvoor geldt een

51%

Sport- en beweeggedrag

Ook bij SportUtrecht zien ze dat
gevaar. De achttien grote clubs
(veldsporten) in de stad komen
mogelijk in aanmerking, twintig tot
veertig kleinere vallen waarschijnlijk
onder de drempel voor de TEK en
kunnen dus geen aanspraak maken
op de tegemoetkoming.

Maandenlang al is Irene
Mobach, adviseur sportclubs en
gespecialiseerd in duurzaamheid bij
SportUtrecht, bezig met het in kaart
brengen van het energieverbruik bij
de Utrechtse sportclubs. Ze ziet het
als het leveren van bewijslast dat die
kleinere en middelgrote clubs niet
als ‘veredelde huishoudens’ mogen
worden gezien.

Laa

64%

12-17 jaar

%

Door Pim van Esschoten

54%

van jongeren
van jongeren
naar sociaaleconomisch
naar sociaaleconomisch
milieu milieu
Beweeggedrag
kinderen
Sportgedrag 4-11 jaar
Laag opleidingsniveau

Op vrijdag 14 oktober maakte het kabinet de
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekend, bedoeld
om het energie-intensieve midden- en kleinbedrijf (mkb)
financieel te steunen. De regeling staat ook open voor de
sport. Vraag is of de clubs hiermee zijn geholpen.

Hoog gezinsinkomen

Vold
naar

Hoog opleidingsniveau

TEK neemt vrees voor omvallen clubs niet weg

laag

Beweegrichtlijn
Laag
gezinsinkomen

Laag opleidingsniveau

Landelijke regeling energiekosten ‘nog niet voldoende’ voor sportsector

Kinde

hoog gezinsinkomen
Voldoet wel aan de beweegrichtlijnen,
naar gezinsinkomen (%)
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Hoog opleidingsniveau
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groeit op in een
gezin met
geldzorgen

laag gezinsinkomen

Eind van het jaar komt de
eindafrekening bij de sv
Vechtzoom. ‘Ik hou mijn hart vast,’
aldus Kharim Karroum, voorzitter
bij de voetbalclub (bijna 300
leden) in Overvecht. Begin volgend
jaar moet er een nieuw contract
(stroom) worden afgesloten,
waarvan hij al weet dat de kosten
‘gigantisch’ omhoog zullen gaan.
‘Wat kun je doen? We laten het
maar op ons afkomen. Het zal
lastig worden, maar dit probleem
speelt overal in het land. Als ze de
clubs willen laten omvallen… We
zijn een gezonde club, we doen
ons best om er hier in de wijk wat
moois van te maken. Kunnen we
de energie niet betalen, moeten we
met de gemeente om de tafel gaan
om het op te lossen. Lukt dat niet,
ja, dan hebben we een probleem.
Maar wat kan ik meer doen? Om de
gezinnen in de wijk,’ zegt Karroum,
‘maak ik me eigenlijk meer zorgen.’

en Gemeenten (VSG) richting Rijk
wordt gevoerd. Mobach: ‘Onze vrees
was al langer dat het ministerie niet
goed in beeld heeft wat sportclubs
verbruiken. Het was onze taak erop
te wijzen dat de sport daardoor
keihard wordt geraakt.’
Dat geldt in de eerste plaats dus
voor de kleine en middelgrote
clubs. Voor de 18 grote sportclubs in
Utrecht bestaat echter ook de vrees
dat ze niet aan de voorwaarden
voor de TEK voldoen, omdat het
energieverbruik 12,5 procent van
de clubomzet moet uitmaken.
Overigens vergoedt de TEK de helft
van de energiekosten, met een
maximum van 160.000 euro. Clubs
die gebruik kunnen maken van de
TEK houden dus evengoed een
gat in de clubbegroting van vele
tienduizenden euro’s, mogelijk een
ton of meer. Daar komt bij dat het
ministerie niet eerder dan per 1 mei
wil uitkeren. Mobach: ‘Terwijl het
gaat om bedragen die sportclubs
niet zomaar kunnen voorschieten.
De lobby was er dan ook op gericht
om eerder uit te betalen.’
Alle ‘bewijslast’ en lobby ten spijt,
de TEK neemt de grote zorgen in
de sport niet weg. De KNVB maakt
zich, zo schrijft de bond in haar
verklaring, hard voor een oplossing
voor de totale sportsector. Toch ziet
een woordvoerder ook het goede
van de TEK. ‘Er zit nu beweging
in, al zijn we er nog niet.’ Ook
NOC*NSF vestigt enige hoop op een
brief van minister Adriaansen van
Economische Zaken waarin ‘wordt
bezien welke oplossing passend is
voor de (semi-) collectieve sector’.
Belangrijk moment kan bovendien
het sportdebat in de Tweede Kamer
op 28 november zijn.

Steun

Inmiddels heeft Amsterdam, kort na
de bekendmaking van de TEK, een
noodfonds voor sportclubs in het
leven geroepen. De hoofdstad heeft
daarin 10 miljoen euro opgenomen.
Utrecht brengt op dit moment de
problemen bij de sportclubs in kaart
en bepaalt aan de hand daarvan of er
aanvullende maatregelen nodig zijn.

Dat er financiële steun voor clubs
moet komen, staat voor SportUtrecht
vast. ‘Zo niet, dan gaan er zeker clubs
omvallen,’ vreest Irene Mobach.
Ze voorziet ook dat clubs diep in
hun reserves moeten tasten. ‘Er zal
daarbij een onderscheid komen
tussen clubs mét en zonder reserves.’

van jongeren naar sociaaleconomisch milieu
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Klussen Beperkt verschil

De KNVB wil vanaf nu harder inzetten
op verduurzaming. Mobach: ‘Maar
ook dan is tegen de zo explosief
gestegen energieprijzen geen kruid
gewassen. Zelfs al zou je als club
nu gaan verduurzamen, ga je nooit
terug naar tien procent van het
energieverbruik en daarmee terug
naar de energiekosten van voor de
zomer.’

Besparen

Hoezeer verduurzaming haar ook
na aan het hart ligt, ze ziet dat zelfs
een club als Kampong te lijden heeft
onder de energieprijzen van nu. Ze
was betrokken bij de bouw van het
nieuwe, duurzame complex in 2017
dat nu als voorbeeld geldt. Ondanks
warmtepompen, 680 zonnepanelen
en LED-verlichting op alle velden
is Kampong veel geld kwijt aan
stroom. ‘Toch zouden ze twee keer
duurder uit geweest als ze niet
hadden verduurzaamd. Ze komen er
onder de grootverbruikers in de stad
relatief goed uit.’
Wat clubs wel en onmiddellijk
kunnen doen is energie besparen.
‘Zo’n vijftien procent,’ volgens
haar ruwe schatting. ‘Dat zit ‘m
in het meteen uitzetten van de
veldverlichting na de training. Ook
op tennisvelden zie je dat die toch
nog vaak een tijdje blijft branden.
Lang douchen, ook dat kan beter.
Net als het open laten staan van de
kantinedeur. Alles bij elkaar heb je
het dan over een flink bedrag.’

Lees op pagina 5 meer over dit
onderwerp, want die gezinnen:
daar gaat het (ook) om. Welk
effect hebben de stijgende
kosten op de huishoudens? En
op hun besteedbaar inkomen
voor vrijetijdsbestedingen als
sport?
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In 2020 bedroeg volgens cijfers van het dat dat gezien de huidige schrale
sportverenigingen. Minder dan de

FEITEN EN CIJFERS OVER JEUGD MET LAAG GEZINSINKOMEN

Hoeveel kinderen groeien in Klussen Beperkt verschil
Nederland op in armoede?
Hoe zit het met hun sport- en
beweegdeelname? Uit onderzoek
naar het sport- en beweeggedrag
van kinderen en jongeren naar
sociaaleconomisch milieu uit 2021
blijkt:
•
• 1 op de 11 kinderen (4-12 jaar)
en 1 op de 17 jongeren (12-18

jaar) groeitJongeren
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met
uit verschillende
milieus hebben verschillende gewoonten
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Nederlands SportJeugdinstituut
het aantal
helft van
dezeen
kinderen
en 56%
onvoldoende en
geldontwikkelen
voor kleding,daardoor andere
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als aan opvan
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sociaaleconomisch
Sluit
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onder de armoedegrens
leefde
7%; in
aan sport ten opzichte van 76%
sport en cultuur. Voor kinderen is
milieu (Mulier
Instituut)
Klussen Beperkt verschil
2019 was dat nog 7,4 %.
van de kinderen en ruim 80% van
dat 9%; voor jongeren bijna 6%.
Weinig geld en kennis over gezonde
jongeren uit gezinnen met een
Zij sporten wekelijks minder
leefstijl zijn twee obstakels om te
hoog gezinsinkomen.
en zijn minder vaak lid van

economische ontwikkelingen alleen
Jongeren
nog maar minder
wordt. met een laag

gezinsinkomen ﬁetsen minder
dan deSport
gemiddelde
jongeren
Bron: Kenniscentrum
en
Bewegen, publicatie van 5 oktober
2022.

Jongeren uit verschillende milieus hebben verschillende gewoonte
en ontwikkelen daardoor andere sport- en beweegbehoeften

Sluit aan op hun leefwereld
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Ekovers
Natuurvoedingswinkel in Utrecht
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Wij zijn Ekovers. Een natuurvoedingswinkel met passie voor een bewuste
en gezonde leefstijl, en daarbij hoort
voornamelijk Biologische voeding,
seizoensgebonden aanbod aan verse
producten en aandacht voor de klant.

Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Mijn
naam is Stephan van ‘t Hazeveld uit Amersfoort
en al 22 jaar met passie woningstoffeerder.

Openingstijden
CDE8;)*F$+/$)#51#"$('&"8$.))&$."#-15(-1"3$."&/(&01#23$(1&,)$"#$0""&G
ma:
09:00–18:00
di:
09:00–18:00
.4-%0/%9"$%=7-%4+/%&%/-"+%""-%8"(84-1"-."%)'+)//0-1%9""#$>%?-%.44(8))(%6&-$%&%)'%0"."(%,),"-$%$"("29$%*07%@AB/9)'C
wo:
09:00–18:00
do:
09:00–18:00
Adres
vr:
09:00–18:00
Hondsrug 34
za:
09:00–17:00
3524BP Utrecht
Contact
zo:
Gesloten
Nederland
030 737 0827
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Van laminaat tot lamelparket van
vloerbedekking tot PVC vloeren. Ik bied
u een ruime keuze aan (PVC-laminaatvloerbedekking) vloeren met een hoge
kwaliteit.

Amersfoortse meteen tweede in haar eerste wereldbeker in het veld

geklopt door leeftijdsgenoot Fem
van Empel. De Brabantse had geen
trap te veel gedaan en wachtte
geduldig op het goede moment om
haar derde wereldbeker op rij te
winnen.

Heeft u interesse neem dan contact met mij op via telefoonnummer:
06-18686796. Wij kunnen dan een afspraak maken om langs te komen in de winkel.
Of bezoek onze nieuwe winkel, Bisschopsweg 136, 3817 BX Amersfoort.
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030-6663999
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JT-shop: uw
online adres
verwarming, airco en meer!
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Puck Pieterse geeft visitekaartje af in Tábor
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Een nieuwe vloer? Een mooie trap?
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www.fysiovanleeuwen.nl
info@fysiovanleeuwen.nl

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.

06-22172710
U kunt ons ook volgen via:

Puck Pieterse: ‘Ik wilde op de laatste klim aanvallen, maar Fem had hetzelfde
idee.’
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Door Hans van Ommeren

Al 35 jaar een begrip in De Meern
A1&,)S8
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Deskundig in alles wat het dagelijkse
bewegen belemmert.
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Floridadreef 56 | 3565 AM Utrecht | Tel: 030 - 8782125 | www.jt-shop.nl

UTRECHT - Net als vorig jaar is Puck
Pieterse tweede geworden in de
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Filmworkshops voor bedrijfsuitjes en
vrijgezellenfeesten
Professionele videoproductie (o.a.
bedrijfsﬁlms, livestreams en
promotieﬁlms)

support Siveo
✔ Binnen- en buitenlandseverhuisservice
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T 0348 69 14 80 M 06 30 38 73 49

✔ Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

WWW.BUNNIKVERHUUR.NL

Kantooradres:
Veldzigt 22
3454 PW De Meern
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Verwarmde en beveiligde boedelopslag
De specialist voor uw✔tuin!
kwaliteit voor kwantiteit!
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TUINREALISATIE
VAN DEN
BRINK
✔ Verhuur en verkoop verhuismaterialen
0638131521
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Binnen-en
enbuitenlandseverhuisservice
buitenlandseverhuisservice
✔ Binnen-

✔ Binnen- en buitenlandseverhuisservice

✔ Verhuisliften✔ Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
telefonisch of via www.tuinrealisatie.nu.

Kantoor- en
en bedrijfsverhuizingen
bedrijfsverhuizingen
✔ Kantoor-

Verwarmdeen
enbeveiligde
beveiligdeboedelopslag
boedelopslag
✔ Verwarmde
verhuismaterialen
Verhuur en
en verkoop
verkoop verhuismaterialen
✔ Verhuur

Ook zijn wij te vinden op

B((&)0$6)+$+$.))&$)#8$0)"-"#$41"6"#

facebook en

instagram.

✔ Verhuisliften
Verhuisliften

✔ Verwarmde en beveiligde boedelopslag
✔✔ BinnenVerhuurenenbuitenlandseverhuisservice
verkoop verhuismaterialen

UTRECHT - Wat een seizoen voor
Annemiek van Vleuten. De geboren
Utrechtse, 40 jaar inmiddels, won
alle drie de grote ronden van de
vrouwen en werd ook nog eens
wereldkampioen op de weg in het
Australische Wollongong. Notabene
met een gebroken elleboog.

gehavende Nederlandse verraste
vervolgens met een late uitval
alle favorieten. Woest sloeg de
uiteindelijke nummer twee Lotte
Kopecky op het stuur. De Belgische
had een uitgelezen kans op de
wereldtitel laten glippen.
Van Vleuten kon het niet bevatten.
‘De pijn was een hel. Ik kon de hele
dag niet uit het zadel komen, ik
moest steeds blijven zitten. Dit was
mijn enige kans. Het is mijn mooiste
overwinning ooit.’

Anne de Vrieshove 31
3437 ZB Nieuwegein
WIELERBLOKJE
Tel. 06 11 88 88 22
info@remerink.nl
Anne de Vrieshove 31
www.
r
emerink.
n
l
3437 ZB Nieuwegein

onlijke aandacht en
PTel:erso030-2270620
info@tvworkshop.nl
betrokkenheid maakt het
www.tvworkshop.nl
verschil!
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Anne de Vrieshove
31
Nedereindseweg
515
3437 PM
ZB Nieuwegein
3546
Utrecht
Tel. 06
Tel.
06 11
1188
8888
8822
22
info@remerink.nl
info@remerink.nl
www.remerink.nl
www.remerink.nl

Tel. 06 11 88 88 22
Anne
de Vrieshove 31
info@remerink.nl

Maar nog zonder wereldkampioene
Marianne Vos hebben de
Nederlandse vrouwen de cyclocross
al in een wurggreep.

Lars van der Haar

Bij de mannen kon Lars van der Haar
zijn winnende stunt van vorig jaar
niet evenaren. De Woudenberger
werd nu tweede in Tábor, na zijn
derde plaats in Waterloo opnieuw
dus het podium in de wereldbeker.
De Belgen domineerden als vanouds
maar het duurde enige tijd voordat
er de koers wat kleur kreeg. Eli
Iserbyt, de leider in de wereldbeker,
nam halverwege sluipenderwijs
afstand. Bij het ingaan van de laatste
ronde lag Van der Haar tweede op
acht seconden. De Woudenberger
consolideerde zijn positie en was er
tevreden mee. Derde werd Michael
Vanthourenhout. ‘Misschien heb
ik iets te lang gewacht, nu was de
vogel gaan vliegen en ik kreeg het
gat niet meer dicht,’ aldus Van der
Haar die vond dat Iserbyt de zege
verdiende.

Annemiek van Vleuten ‘bionische vrouw’
Van onze redactie
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wereldbeker van Tábor. De 20-jarige
Amersfoortse was een van de
smaakmakers op het snelle parcours
in Tsjechië, maar werd in de finale

Zonder Lucinda Brand, de
winnares van vorig jaar die nu bij
een verkenning van het parcours
haar middenhandsbeentje
brak, begonnen de vrouwen
voortvarend. Op het gras kon flink
snelheid worden gemaakt, al bleef
waakzaamheid geboden omdat er
nog wel enkele modderige gedeelten
waren.
De 19-jarige Luxemburgse Marie
Schreiber nam brutaal de leiding,
maar dat de Nederlandse trein
over haar heen zou denderen was
een zekerheidje. Pieterse (AlpecinDeceuninck) nam de kop over bij
de balken, waar ze als een van de
weinig vrouwen op de fiets kan
blijven zitten. Halverwege hadden
drie vrouwen zich wat losgemaakt
van de rest. Behalve de Amersfoortse

waren dat Annemarie Worst en
Fem van Empel, die de vorige twee
wereldbekermaches op haar naam
had geschreven. Van Empel deed
weinig kopwerk, ze spaarde zich
zichtbaar voor de finale. In de laatste
ronde had ze aan een versnelling
genoeg om een gaatje te slaan.
Pieterse gaf nog een keer alles, maar
vergeefs. Moegestreden passeerde
de Amersfoortse de finish. ‘Ik wilde
op de laatste klim aanvallen, maar
Fem had hetzelfde idee.’
De tweede plaats is niettemin
veelbelovend nadat ze haar seizoen
in het veld had ingeluid met een
zege in de wat kleinere cross van
Oisterwijk. Voor Worst was de derde
plaats een verdiende beloning.
Vas werd vijfde en was de beste
buitenlandse.
Wie kan Fem van Empel bedreigen
dit seizoen? In de wereldbeker staat
ze op drie uit drie en qua kracht en
vermogen lijkt ze in de voetsporen
te treden van Lucinda Brand. Puck
Pieterse moet het vooral van haar
technische capaciteiten hebben.

Die had ze opgelopen bij een bizarre
val in de gemengde ploegentijdrit
zodat het onzeker was of ze
überhaupt wel van start zou gaan.
Maar Van Vleuten wilde ‘knechten’
voor Marianne Vos. Tot die in de
finale de slag miste. Van Vleuten
sloot met nog wat rensters aan
bij de vijf koploopsters. Niemand
die aandacht aan haar schonk. De

Ongeloof ook bij Ellen van Dijk, in
Wollongong de kamergenoot van Van
Vleuten. ‘Annemiek zat er helemaal
doorheen de laatste dagen en dacht
tijdens de koers aan afstappen. En
dan perst ze dit er nog uit. Daar kun
je alleen maar respect voor hebben.’

Marijn van den Berg

Marijn van den Berg is in de achtdaagse Tour de Langkawi
liefst vijfmaal in de toptien geëindigd. De eerstejaars
prof uit De Meern die rijdt voor EF Education-EasyPost
boekte zijn beste prestatie in de eerste rit. Hij werd daarin
vijfde. Zes WorldTour-ploegen hadden zich ingeschreven
voor de meerdaagse koers in Maleisië. Ze wilden punten
sprokkelen voor de ranglijst. Door de UCI is een promotiedegradatiesysteem ingevoerd voor de top van het mondiale
wielrennen. Na drie jaar wordt de balans opgemaakt, de
eerste 18 ploegen blijven in de hoogste divisie.

Lorena Wiebes

Lorena Wiebes heeft Team DSM een waardig afscheidskado
gegeven. De Mijdrechtse was de snelste in Binche-ChimayBinche en boekte haar 23ste zege van het seizoen. Het was
vooral een teamprestatie. ‘Het is mooi om zo af te sluiten’, sprak
een glunderende Wiebes die volgend seizoen rijdt voor SD Worx.

Lyrische teksten in de buitenlandse
media. ‘Van Vleuten, het
meesterwerk van de bionische
vrouw’, kopte de Italiaanse krant La
Gazetta dello Sport. Het Spaanse El
Pais spreekt van ‘episch WK-goud’.
Alleen de UCI had een minder
prettige mededeling voor de
wereldkampioene. De internationale
wielerbond gaf haar twee boetes
van in totaal 700 Zwitserse Franc
(ongeveer 711 euro). Haar shirt was
‘te fel oranje’ en ze droeg ‘te hoge
sokken’.
Van Vleuten beëindigt volgend jaar
haar glanzende carrière bij het
Spaanse Movistar. De Spaanse krant
El Mundo: ‘Alle eer aan een renster
zoals er geen ander is. Die de wereld
aan haar voeten heeft gekregen.
Annemiek van Vleuten tekende voor

Annemiek van Vleuten zou in Australië van de UCI te horen krijgen dat haar
shirt te fel oranje was, en de sokken te hoog.
Foto: Sprint Cycling Agency/Movistar Team.
een van de meest glorieuze pagina's
van het vrouwenwielrennen.’
Meer succes uit de regio Utrecht was

‘Alle meiden hebben het geweldig gedaan vandaag.’ Op het NK
gravel, gewonnen door Marianne Vos, werd Wiebes derde.

Jan-Willem van Schip
Jan-Willem van Schip uit Schalkwijk en Yoeri Havik
zijn er niet in geslaagd een medaille te winnen op het
WK baanwielrennen. Het duo eindigde als vijfde op de
koppelkoers. Het Franse duo Benjamin Thomas en Donavan
Grondin was op dit nummer een klasse apart. Met nog de
slotsprint voor de boeg stonden Nederland, Engeland, België
en Italië gelijk. Engeland veroverde het zilver, België het brons.

Ellen van Dijk

Met een voorsprong van meer dan een minuut heeft
Ellen van Dijk haar suprematie getoond in de Chrono des
Nations. De 35-jarige Woerdense raffelde het 27,2 kilometer
lange parcours af in 35,54 minuten. Tweede werd Valeriya
Kononenko uit Oekraïne, derde de Amerikaanse Amber

er bij de junior-vrouwen. Nienke
Vinke uit Amersfoort won op het WK
brons.

Neben. Overigens ontbrak Marlen Reusser, een van de
grootste concurrenten. Van Dijk wilde haar seizoen graag
afsluiten in haar regenboogtrui. ‘Ik waardeer deze koers zeer.
Ik hou van eendagskoersen die alleen uit een tijdrit bestaan,
zeker omdat ik tijdrijden zo mooi vind.’ Van Dijk prolongeerde
afgelopen seizoen haar wereldtitel tijdrijden en verbrak het
werelduurrecord op de baan.

Sjoerd Bax
De in Utrecht woonachtige Sjoerd Bax rijdt de komende twee
seizoenen voor UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogačar. De
26-jarige Bax komt van Alpecin-Deceuninck waar zijn contract
afliep. Onlangs boekte hij zijn eerste zege in een profkoers.
In de Coppa Agostini was hij de snelste van een kopgoep
met daarin vedetten als Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali
en Enric Mas, de nummer twee van de Vuelta. Kort daarna
won Bax nogmaals en wel de zevende etappe van de Tour
de Langkawi. Bax kampte in de eerste helft van 2022 met
knieklachten.
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Promotie kwam onverwacht ondanks kampioenschap

VIVES schiet uit de startblokken in topdivisie

Thuisdag in sporthal Galgenwaard in teken van teampresentatie en coming-out dag

Volleyballers VV Utrecht leggen de lat hoog
Een ‘topic’ dat al lang actueel is.
Het is erg dat er vaak aanleiding
moet zijn voordat er iets gaat
gebeuren. Anderzijds goed en fijn
dat het steeds mee bespreekbaar
is.’ Sander Heithuis: ‘De dag was
fantastisch! Heel veel positiviteit,
veel mooie gesprekken gevoerd en
ik heb veel enthousiasme rond het
thema mogen ervaren. VV Utrecht
is een plek is waar mensen uit
de LHBTI+ community welkom zijn.
Binnen de vereniging is er aandacht
voor het thema.’

Dat de volleybalbond niet veel
later besloot dat geen team zou
promoveren, was teleurstellend.
‘Uiteindelijk is de ploeg wel op de
platte kar door IJsselstein gegaan.
Nadat er wat belletjes waren
gepleegd, ook met andere teams,
volgde een mail van de bond dat we
alsnog naar de topdivisie mochten.’
De blijdschap werd omgezet in
organisatorische maatregelen die
genomen moesten worden. ‘De
sporthal is officieel twee centimeter
te laag, dat hebben we ook eerlijk
aangegeven bij de Nevobo. Wij
hebben dispensatie gehad, wel
moesten de lampen vervangen
worden en moest er voldoende
ruimte aan beide kanten zijn van
het veld. Aan de ene kant is dat nu
ruim drie en een halve meter, aan
de andere kant vijf meter. Daarnaast
moest er een boarding om het
veld komen en meer verrijdbare
tribunes.’

Avondje Taurus

Handhaving

Het eerste mannenteam van VIVES IJsselstein.
Door Roberto Cancian
IJSSELSTEIN – Dit seizoen komen
de volleybalmannen van VIVES
uit IJsselstein voor het eerst in de
historie uit in de topdivisie.
Sinds het seizoen 2012/13 is dit
de op een na hoogste nationale
klasse in het volleybal die door
de volleybalbond Nevobo
wordt georganiseerd. Met drie
overwinningen op rij begon de
IJsselsteinse ploeg van trainer/
coach Kasper Langendoen zeer
voortvarend aan de competitie.
‘De eerste wedstrijden zijn prima
gegaan. Wij gingen ervan uit dat
tegenstanders Spaarnestad en
Donki Sjot geen hoogvliegers
zouden zijn. De wedstrijd tegen
Inter Rijswijk, dat al jaren in de top

ADVERTEREN

Foto: VIVES.

vijf speelt, was een goede test’, geeft
de 54-jarige Kasper Langendoen
aan.
Voor die laatste test slaagde VIVES
met vlag en wimpel aangezien
het Inter Rijswijk met duidelijke
cijfers wist te verslaan, 3-0. Na drie
wedstrijden voert VIVES, samen met
Sliedrecht Sport 2, de ranglijst in de
topdivisie B aan met negen punten
uit drie duels. En dat in een seizoen
waar het lang niet duidelijk was of
VIVES wel in de topdivisie mocht
uitkomen.
Het afgelopen seizoen eindigde met
een kampioenschap in de eerste
divisie B. Een kampioenschap
dat echter geen promotie zou
opleveren naar aanleiding van een
eerder besluit van de Nevobo dat

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

er geen degradaties en promoties
plaats zouden vinden. Maar door
het terugtrekken van Sovoco uit
Soest kwam er alsnog een plekje vrij
voor VIVES. Het 60-jarig jubileum
van de vereniging kreeg zodoende
extra cachet. ‘Een seizoen dat heftig
begon, eindigde uiteindelijk met
promotie’, geeft Langendoen aan
die in het verleden jarenlang trainer
was van Utrecht.

Verloop

Hij zou afgelopen seizoen eigenlijk
een sabbatical nemen, het liep
anders voor de volleybalcoach.
Nadat VIVES al vier weken in
voorbereiding was, stapte hij
noodgedwongen in na het
overlijden van Gerard Koeman, die
op dat moment trainer was van
VIVES. Koeman werd onwel tijdens

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.

een oefenwedstrijd en overleed
later in het ziekenhuis. ‘Heel vreemd
om onder deze omstandigheden
ergens te beginnen. De jongens
waren in shock aangezien zij erbij
waren toen het gebeurde. In zulke
omstandigheden moet je elkaar
helpen, zodoende ben ik ingestapt,’
aldus Langendoen. Er volgde een
seizoen dat op sportief vlak prima
verliep. ‘Het jaar ervoor mochten
we al doorschuiven maar is het niet
gebeurd. Met oud international
Sjoerd Hoogendoorn in de
gelederen, hij speelde onder meer
bij Dynamo Apeldoorn, is de stap
nu wel gemaakt’, geeft voorzitter
Joram van der Schans aan. ‘Nadat
de ploeg vorig seizoen de eerste
vier wedstrijden wist te winnen,
is afgesproken ervoor te gaan’,
vervolgt hij.

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.

Op die manier werd er ook direct
meer capaciteit in de hal gecreëerd.
‘Bij de wedstrijden van heren 1 zit er
altijd aardig wat volk en is de sfeer
super’, zegt Van der Schans die ruim
één jaar voorzitter is van VIVES. ‘Dat
Kasper Langendoen in mijn eerste
jaar als voorzitter de vereniging
wilde helpen, was super. Hij had
niet echt het voornemen om iets te
gaan doen maar toonde zich direct
bereid om de klus op te pakken.’ Het
werd dus een seizoen waar VIVES
met een straatlengte voorsprong als
beste uit de bus kwam. Nu wordt
er reikhalzend uitgekeken naar de
thuiswedstrijden in de topdivisie.
‘Bij VIVES is het altijd volle bak met
trommels en mensen die zingen
en blijven doorgaan. Dat doet de
ploeg ook. De selectie van vorig
seizoen is intact gebleven en met
Sjoerd Hoogendoorn staat er een
oud international in het veld waar
je altijd de bal aan kwijt kunt.
Een doodnormale vent die past
bij VIVES. Met die sfeer hier moet
handhaving in de topdivisie zeker
lukken.’

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 vrouwen van Booleans/VV Utrecht werden een voor een gepresenteerd aan pers en publiek.
Door Roberto Cancian
HOUTEN / UTRECHT - Het tweede
weekend van oktober stond in het
teken van volleybal in verschillende
plaatsen en verschillende
sporthallen van de provincie
Utrecht; het seizoen is immers weer
van start gegaan.
Onze ‘volleybaldag’ begon in
Sportcentrum Galgenwaard in
Utrecht waar de teampresentatie
van de volleybaldames van Booleans
VV Utrecht plaatsvond, het team dat
ook komend seizoen in de eredivisie
actief zal zijn. Na een zeer succesvol
eerste jaar in de eredivisie, waarin
Utrecht zowel de play-offs bereikte
als de landelijke bekerfinale (waarin
verloren werd van landskampioen
Sliedrecht Sport), wordt ook dit
seizoen de lat hoog gelegd.

Team

VV Utrecht presenteerde deze
dag het eerste vrouwenteam aan
pers en andere geïnteresseerden.
Nadat voorzitter Sam van Ling de
vereniging had geïntroduceerd
en één en ander had verteld over
het beleidsplan 2020-2024 dat is
opgesteld, werden de speelsters
van het vlaggenschip naar voren
geroepen. Dat gebeurde per positie
in het veld, met daarbij extra
aandacht voor de nieuwkomers.
Allereerst de passer/lopers Carla
Mulli, Ilse Janssen, Mirte van der
Sluijs, Björna Gras (overgekomen van
Zwolle) en Marly Bak (overgekomen

van Zwolle). ‘Fijn dat we er nieuwe
speelsters hebben bijgekregen. Zeker
ook aanvallend zijn het speelsters
die punten kunnen maken’, gaf
aanvoerder Ilse Janssen aan. Daarna
kwamen ook de andere speelsters
aan het woord waarbij Carla Mulli
mocht vertellen, als international
van Luxemburg, hoe speciaal dat
is. Nadat middenspeelsters Marit
Pasterkamp, Lisa Kersten en Denise
de Kant (vorig seizoen spelend voor
landskampioen Sliedrecht Sport)
naar voren waren geroepen, volgden
de spelverdeelsters Ana Rekar en
Robin van de Velde. Diagonaal
speelsters Lynn Zweekhorst en Iris
Reinders en libero Susanne Kos
waren de laatste van de aanwezige
speelsters die zichzelf mochten
voorstellen.

Strategie

Daarna was het woord aan trainer/
coach Ali Moghadassian die
terugblikte op het afgelopen seizoen
en vooruitkeek naar aankomend
seizoen. Dat deed hij na het
voorstellen van zijn technische
staf. ‘Ik heb als coach naar het WK
volleybal gekeken om er leerzame
dingen uit te halen. Vooral bij de
mannen zag ik dat de tweede lijn
in de aanval een wapen is. Daar
kunnen wij als staf iets mee om het
voorspelbare eruit te halen. Daar
wordt volle bak geserveerd. Dat zie
je bij de vrouwen minder’.
Iets waar de ervaren coach graag
naar toe wil werken. Over het
doel voor aankomend seizoen

was Moghadassian duidelijk. ‘Wij
willen de top drie aanvallen. Wij zijn
een aantal speelsters kwijt maar
hebben ook nieuwe aanwinsten.
De passing moet stabieler worden,
wat het ook leuker maakt voor de
spelverdeelsters. Ik heb af en toe
medelijden met hen hoe ze moeten
rennen voor ballen’, glimlachte hij.
De coach wil met zijn ploeg voor
drie prijzen spelen. ‘De competitie
waarin we de kampioenspoule
willen halen, het bekertoernooi
en het winnen van de Supercup
die op vrijdag 23 december staat
gepland’. Nadat de ploeg zich ging
voorbereiden op het oefenduel met
Voltena, was het laatste woord aan
hoofdsponsor en volleyballiefhebber
Rob Ojevaar (CEO Booleans). ‘Wij
zijn als Booleans hoofdsponsor
als uiting van betrokkenheid maar
ook omdat ik zelf ben opgegroeid
in de volleybalwereld. Ik ben
bij VV Utrecht in een warm bad
terechtgekomen en heb vorig
seizoen een goed team en een toffe
bekerfinale gezien. Leuk om op deze
manier de sport te zien groeien en
mijn steentje daaraan bij te kunnen
dragen.’

Foto’s: Roberto Cancian.
mensen open kunnen en durven
te zijn over hun seksuele oriëntatie
en genderidentiteit. Binnen VV
Utrecht willen wij graag stilstaan bij
dit thema’, geeft Sander Heithuis
aan. Hij is zowel aanvoerder van
het eerste herenteam, dat uitkomt
in de topdivisie, als een fervent
voorhanger van gelijke kansen voor
iedereen.
Heithuis, in het dagelijks
leven werkzaam als
beeldredacteur beeldvorming
bij belangenorganisatie WOMEN
Inc. heeft er drie en een half jaar
terug zijn werk van kunnen maken.
‘Om aan een wereld te werken
waar mensen gelijkwaardig zijn.

Aan het begin van de avond werd de
volgende volleybalhal opgezocht, dit
keer De Kruisboog in Houten waar
het eredivisieduel tussen Taurus en
VoCASA uit Nijmegen op het punt
van beginnen stond. De mannen
begonnen aan hun competitie in
het eerste weekend van oktober,
dat van de dames werd drie weken
uitgesteld in verband met het WK
volleybal in eigen land.
Taurus, dat vorig seizoen de
kampioenspoule misliep, startte
dit seizoen met een 3-0 nederlaag
bij Numidia Limburg. Tegen
VoCASA gaf de ploeg van trainer/
coach Niels Plinck in de eerste
set niet thuis. Vanaf set twee wist
Taurus het duel te draaien wat
uiteindelijk resulteerde in een 3-1
overwinning voor de ploeg uit
Houten. ‘Een wedstrijd waarin de
ploeg hard heeft moeten werken.
Een wedstrijd ook met alles erop
en eraan’, aldus Plinck. Dat werd
soms even gevoed door voormalig
coach Erik Gras die nu bij VoCASA
voor de groep staat. De strijd werd
zowel binnen als buiten de lijnen
gevoerd om iedere speler zo scherp
als mogelijk te krijgen. ‘Wij hebben
in de voorbereiding veel aandacht
besteed aan onze blokkering en
verdediging. Dat zag je goed terug
in de wedstrijd waarin veel rally’s
door ons werden gewonnen’, gaf een
tevreden Niels Plinck aan na afloop.
Het seizoen is nog lang. ‘Een plek bij
de beste vier ploegen, zou echt een
wereldprestatie zijn. We gaan zien
wat mogelijk is.’ sluit Niels Plinck af.

Coming Out

De teampresentatie gebeurde
tijdens de eerste ‘thuisdag’ van VV
Utrecht. Een dag die ook in het teken
stond van nationale coming-out
dag, die de week er op plaats vond.
’Deze dag is in het leven geroepen
om stil te staan bij het feit dat

Het eerste mannenteam van Taurus uit Houten speelt de eredivisiewedstrijd in
eigen hal tegen VoCaSa uit Nijmegen.

Roy Fraza, 06-23816601
romeinrijden@gmail.com
www.romeinrijden.nl
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Elke leerling door een aanpak op maat, stap
voor stap leren autorijden.
Op weg naar heel veel veilige kilometers!

De uitdaging:
meer sturen op
processen en prestaties
BDA Dak- en Gevelopleidingen is hét gerenommeerde opleidingsinstituut in de
bouwwereld op het gebied van daken, gevels en zonne-energie. Wij hebben een
brede expertise op het gebied van daken en gevels, waaronder het ontwerp, de
uitvoering, het onderhoud en het beheer. Verder hebben wij de kennis over de toepassing van duurzame technieken op deze gebouwdelen, met specialisaties naar
groene daken en zonne-energiesystemen. Neem voor verdere informatie contact
met ons op of kijk op www.bdaopleidingen.nl.

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33
Postbus 818
4200 AV Gorinchem

T:
F:
E:
W:

+31(0)85 487 1910
+31(0)183 63 06 30
info@bdaopleidingen.nl
www.bdaopleidingen.eu
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Webhosting voor iedereen

Benschopperstraat 2
3401 DH IJsselstein
T: 030-6888575
M: 06-11 69 96 09
www.ijsselstein.slagerijgelderblom.nl

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

WONING VERHUREN?
Verhuur, verkoop en beheer van woningen
en appartementen in de regio Utrecht

no cure no pay
gratis oriënterend gesprek

Amstel Housing Utrecht
Jutfaseweg 247
3522HS Utrecht
030 6055 655
utrecht@amstelhousing.nl

WIJ ZOEKEN WONINGEN VOOR EXPATS

Engel
en Glas

onderhoud b.v.
Breukelen
06 513 09 513
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Al meer dan 400 triatlons voor Rob Barel

Fietsen tussen de bananenbomen door
Door Roberto Cancian
OVERBERG – Begin oktober stond
triatleet Rob Barel aan de start
van de Ironman in Kona aan de
westkust van Hawaii. Het was alweer
zijn elfde deelname aan het mega
sportevenement dat voor menig
triatleet het ultieme doel is om
ooit überhaupt eens aan deel te
mogen nemen. Barel (64) voltooide
zijn eerste Ironman op Hawaii in
1984. ‘Het leek me wel eens leuk
om daar aan mee te doen’, zegt hij
glimlachend.
Ruim veertig jaar geleden, op 4
september 1982 om precies te
zijn, stond Barel aan de start van
zijn eerste triatlon. Twee jaar later
eindigde hij al als derde in Almere bij
de Nederlandse kampioenschappen
lange afstand triatlon en schreef hij
ook de triatlon van Veenendaal op
zijn naam.
In zijn woonplaats Overberg blikt hij
terug op die tijd: ‘Een succesvol en
mooi jaar aangezien ik in datzelfde
jaar dus ook de oceaan overstak
richting Hawaii’. Als afgestudeerd
bioloog kan hij ook genieten tijdens
de trainingen en wedstrijden daar.
‘De eerste Ironman op Hawaii was
meteen mijn doorbraak. Toen ik
daar aan de wedstrijd bezig was,
wist ik het zeker: Dit is mijn sport
voor de komende tien jaar. Hoe
zwaar de wedstrijd ook was, je
ziet de Stille Oceaan en bent toch
aan de andere kant van de wereld.
Tijdens de training maar ook
gedurende de wedstrijd zag ik de
koffieplantages en fietste ik tussen
de bananenbomen door. Ik voelde
me net een toerist waarbij ik ook wel
onder de indruk was van die fitte,
gespierde en door de zon getinte
jongens. Daar sta je dan als witte
spillepoot uit Nederland’, lacht Barel
die in 1984 uiteindelijk knap als
vierde eindigde.

Uitgestapt

De triatlonverslaafde, zoals hij
zichzelf noemt, kan er veertig jaar
later nog steeds geen genoeg van
krijgen. Ook deze maand genoot hij
op het eiland in het Polynesische
deel van de Stille Oceaan, ondanks
dat hij de finish niet haalde van de
wedstrijd die 3,86 km zwemmen,
180,2 km fietsen en 42,195 km
hardlopen omvat. ‘Uiteraard ben je
wel teleurgesteld, zeker ook omdat
de titel in de leeftijdsklasse M65-69
het doel was. Opgeven was even een
rotgevoel, maar achteraf een goede
beslissing. Ik zou er anders veel
langer last van hebben en nu heb ik er
zeker geen gezondheidsschade van.’
Tijdens het laatste onderdeel, het
loopgedeelte, stapte Barel uit. ‘Er
was niets ernstigs aan de hand
maar het zat er gewoon niet in.
Vanaf het begin van de wedstrijd
had ik niet voldoende energie. Bij
het zwemmen kon ik dat oplossen
op techniek en routine, maar bij
het fietsen was het vanaf het begin

al zwaar. Tijdens het lopen heb
ik nog geprobeerd om wat meer
cola te drinken, het bleef echter
moeizaam.’ Rob Barel, met al zijn
ervaring, zag het winnen op Hawaii
niet meer als haalbaar. ‘Aangezien
ik niet gekomen was om alleen de
finish te halen, ben ik uitgestapt. Al
met al heb ik wel genoten van alle
trainingen en de voorbereiding.
De wedstrijd is uiteindelijk maar
een klein onderdeel van het hele
avontuur.’
Een dag na zijn wedstrijd voelde
Barel zich goed genoeg om er een
mooie vakantie aan vast te knopen
op Hawaii. ‘De Ironman is ontzettend
zwaar. Je bent uiteindelijk toch
ongeveer tien uur aan een wedstrijd
bezig maar de tropische vogels die
ik zag en de manta’s die onder ons
doorzwommen, dat blijft je altijd bij.’

Conditie

In december van dit jaar wordt
hij 65 jaar, vandaar dat hij in de
wedstrijden in de categorie M65-69
mag uitkomen. Tijdens de Ironman
in Nice, de wedstrijd waar Barel
zich dit jaar kwalificeerde voor
de Ironman in Hawaii, was hij
liefst anderhalf uur sneller dan de
nummer twee in zijn leeftijdsklasse.
De wedstrijden vindt hij mooi, de
trainingen misschien nog wel leuker.
De basis legde de in Amsterdam
opgegroeide Barel al vroeg. ‘Ik ben
gaan sporten omdat het goed was
voor mijn gezondheid, uiteindelijk
bracht het prestaties met zich mee.’
De basis legde hij in combinatie
met school. ‘Vroeger ging ik altijd
op een oude stadsfiets naar school,
dat waren de nodige kilometers
iedere dag. In die tijd heb ik zeker
mijn basisconditie opgebouwd.’ De
echte triatlonverslaving kreeg Barel
mee in Noord-Holland. ‘Voor mijn
eerste triatlon raakte ik geïnspireerd
door een groep ‘oude’ jongens die
naar onze zwemclub in Amsterdam
kwamen om mij voor te bereiden op
de Ironman. De afstanden joegen mij
echter de stuipen op het lijf.’
Barel koos daarom voor de korte
triatlon waar hij direct de winst
voor zich op eiste. ‘Ik had een
oude racefiets geleend en trainde
zonder enige ervaring. Nadat ik vier
weken voor het evenement mijn
kleine teen brak, was ik er vooral
mee bezig om te kunnen finishen.
Nadat ik tot mijn verbazing toch
won, wist ik zeker dat dit ook direct
mijn laatste triatlon zou zijn’, lacht
hij. Er zouden echter nog ruim
400 triatlons volgen en daarnaast
nog vele andere uitdagingen, op
de fiets, door de heuvels, lopend
of zwemmend. Waar voor menig
triatleet de Ironman op Hawaii een
‘once in a lifetime’ ervaring is, draait
Rob Barel zijn hand er niet voor om.
‘Het is verslavend maar vooral ook
bijzonder mooi.’
Grote plannen heeft hij nog niet voor
de komende tijd. ‘Eerst maar even
lekker weer de trainingen oppakken

Rob Barel: ‘De Ironman is ontzettend zwaar. Je bent uiteindelijk toch ongeveer tien uur aan een wedstrijd bezig maar
de tropische vogels die ik zag en de manta’s die onder ons doorzwommen, dat blijft je altijd bij.’
Foto: Rob Barel.
en thuis wat kleine wedstrijdjes
doen. Om te beginnen de Bos en
Vallei Cross op 29 oktober in Rhenen
die georganiseerd wordt door VAV
uit Veenendaal.’ Wie weet wat er bij
Barel, die 15 jaar prof is geweest en
nu onder meer ook MTB reizen in
Oostenrijk begeleidt, dan allemaal
weer loskomt en waar hij binnenkort
weer aan de start verschijnt.

Erelijst

Barel, die in 2000 als eerste
Nederlander in actie kwam op de
triatlon tijdens de Olympische
Spelen in Sydney, schreef menig
titel op zijn naam. Na zijn carrière
als triatleet is hij overgestapt naar
de mountainbikesport. Ook in deze
sport was hij altijd vooraan te vinden,
hij werd in 2006 en 2007 Nederlands
kampioen en boekte diverse
overwinningen in de nationale
mountainbike-competitie. In

september 2008 verraste hij door op
50-jarige leeftijd Europees kampioen
op de crosstriatlon te worden.
Voor de 1,5 km zwemmen, 35 km
mountainbiken en 12 km veldlopen
in en bij Ameland had hij 2 uur, 37
minuten en 40 seconden nodig.
Hawaii is favoriet, maar waar bewaart
hij nog meer mooie herinneringen
aan? ‘De wereldtitel in Nice, in 1994,
was wel heel speciaal. Zeker omdat

ik al 36 jaar was en je denkt dat het
dan niet nog een keer kan gebeuren.
Alles lukte die dag. Daarnaast zijn de
Olympische Spelen natuurlijk mooi.
Het was al een hele strijd om er te
komen omdat de regels van NOC*NSF
niet makkelijk zijn. Op mijn 42e jaar
heb ik het daar op mogen nemen
tegen jongens die in de kracht van
hun leven waren.’ Barel eindigde in
Sydney uiteindelijk als 43ste.

TITELS TRIATLON ROB BAREL
WK triatlon op de lange afstand
EK triatlon op de middenafstand
EK triatlon op de olympische afstand
NK triatlon op de olympische afstand
NK duatlon
NK cross triatlon
EK cross triatlon
NK mountainbike Masters2

1994
1986, 1988, 1994
1985, 1986, 1987, 1988
1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 1998
1993, 1994, 1997
2005, 2008, 2009
2008
2006, 2007
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Amerongse DVSA staat er beter op dan ooit
Omnisport

Gastouder
Brigitte Groffen
Majoorsweg 9
3958 GW
Amerongen
www.heelveelplezier.nl
brigittegroffen@hotmail.com
06-38676500

De selectie van DVSA met in het midden op de onderste rij trainer Willem
Bouman.
Foto: Gertemans.
Door Robert Jan van der Horst

Engweg 10, 3921 DN Elst (Utr.)
06-46912850 | info@gbschep.nl | https://gbschep.nl

Specialist in bedrijfsadministraties
voor ZZP-ers
Rijksstraatweg 269 | LEERSUM

UTRECHT – Hij klinkt jong,
enthousiast en is gedreven. Toch
loopt Gert van Dalen (70) al heel
wat jaartjes mee in de sportwereld.
Sinds 1 maart 2022 is hij voorzitter
van voetbalclub DVSA en kan
daarnaast bogen op een ruime
ervaring in het organiseren van
feestjes en evenementen. ‘Ik heb
loop al wat jaartjes mee in de
horeca.’

Derby

En daar hebben de leden van Door
Vriendschap Sterk Amerongen
alleen maar profijt van. Zoals rond
de nakende streekderby op 29
oktober tegen streekgenoot Oranje
Wit Elst. De clubs kunnen elkaar –

op net twee kilometer van elkaar
verwijderd – zowat aanraken. Van
Dalen zou Van Dalen niet zijn, als er
rond de derby in de vijfde klasse B
zaterdag (District West 1) niet iets
bijzonders is te doen zou zijn.
Allereerst worden de teams JO14
(gepromoveerd) en JO12 (kampioen)
in het zonnetje gezet. Van Dalen: ‘Ik
nodig onze sponsors uit, zorg voor
een zanger, een bitterballetje, een
hapje en een drankje. En onze Tifosi,
de jeugdige aanhangers van DVSA,
kortweg Tifo genoemd, zullen voor
sfeeracties zorgen rond het duel met
Oranje Wit. De contacten met die
vereniging zijn prima, die zullen ook
wel een uurtje blijven hangen. Of het
een latertje wordt? Misschien een uur
of acht, maar dan stoppen we ermee.
We zijn geen carnavalsvereniging.’

DVSA maakt deel uit van een omnisportvereniging. Met de korfballers
van Hemur Enge en Vrouwen Voetbal
Heuvelrug (VVH) wordt sportpark
De Burgwal gedeeld. ‘Hemur Enge
heeft nog maar zo’n vijftig leden en
ook VVH is sterk teruggelopen. De
korfbalclub heeft alleen nog maar
jeugd, maar de ouders zijn heel
enthousiast. De wedstrijden worden
gespeeld op het hoofdveld van DVSA
en als dat niet past, speelt Hemur
Enge op één van de twee grasvelden.
Ooit beschikten de korfballers over
drie kunstgrasvelden, maar daarvan
zijn er inmiddels twee naar de
hockeyclub gegaan.’
Duidelijk is dat Van Dalen zijn cijfers op
orde heeft. Op de vraag hoeveel leden
DVSA telt, zegt hij zonder aarzelen:
‘258.’ Vooral in de jongste jeugd is DVSA
sterk. Voor de teams O15, O16, O17
en O18 zijn daarentegen niet genoeg
leden om tot volwaardige elftallen
te komen. Vandaar dat Van Dalen
met Cees van Swieten (coördinator
bovenbouw van DVSA) contact heeft
gezocht met streekgenoot HDS.
Hoewel de betrekkingen met de
Leersumse vereniging in het verleden
niet altijd optimaal waren (‘het was
haat en nijd’), zijn de contacten nu
prima te noemen.

Fusie

De voetbalvoorzitters van DVSA en
HDS zijn het erover eens dat een

fusie tussen beide clubs een borg
zou zijn voor een mooie toekomst.
‘Het zou mooi zijn als er precies
tussen Amerongen en Leersum
een nieuw sportcomplex met een
sporthal gerealiseerd zou kunnen
worden. De plek is er’, aldus Van
Dalen. ‘Gebeurt dat niet, dan
voorzien we dat het voor beide
voetbalclubs op enig moment is
afgelopen, daar zijn we het wel
over eens. Maar de politiek moet
ook willen, er is op dit moment
weinig geld.’ Een andere wens van
Van Dalen is uitbreiding van het
aantal vrijwilligers. ‘Ik weet dat het
voor veel clubs moeilijk is, maar als
iemand iets zou willen doen voor
DVSA als vrijwilliger kunnen ze zich
bij mij melden.’
Tot die tijd, en wellicht ook daarna,
steekt Van Dalen veel energie in
DVSA. ‘Ik wil die club, samen met
het team om mij heen, omhoog
krijgen.’ Onaangenaam verrast was
hij dan ook toen eind vorig seizoen
het gerucht ging dat DVSA in deze
voetbaljaargang geen eerste elftal
op de been zou kunnen brengen.
Dat misverstand echter wil Van
Dalen graag uit de wereld helpen. ‘Er
vertrokken wat jongens bij ons en
dan brengt iemand zo’n gerucht in
de wereld. Dan weet je hoe het gaat,
dan gaat het rondzingen.’

Derde klasse

Maar DVSA staat er, volgens Van

Dalen, met de senioren beter op
dan ooit. ‘We hebben eind vorig
seizoen alle jongens van O19, het
hoogste jeugdteam, overgeheveld
naar de senioren, er zijn wat spelers
van buitenaf gekomen en met de
Technische Commissie hebben we
William Bouman – eerder onder
meer actief in de jeugd bij de
Veenendaalse clubs DOVO en GVVV –
een jonge en zeer ambitieuze trainer
gevonden. Aan de uitgebreide
staf rond het eerste elftal hebben
we oud-speler Leo van Eem
toegevoegd. We hopen binnenkort
het contract met Bouman met drie
jaar te verlengen en hij wil binnen
die termijn terug naar de derde
klasse. We hebben een jonge ploeg
– de oudste speler is 23 jaar – en
vertrouwen in de toekomst.’
In zijn overgebleven vrije tijd stapt
Van Dalen, zoals onlangs, spontaan
in zijn auto en rijdt naar Duitsland
om attributen te kopen voor een
Oktober Fest. ‘Ja, dat was een
succes, er kwamen 78 mensen.
Goede respons krijgt voorzitter
Gert van Dalen eveneens op andere
initiatieven: gezamenlijk Formule
1 kijken op een groot scherm in
de kantine, FIFA spelen en darten.
‘Onze leden zijn fan van Feyenoord,
PSV, Ajax en Max Verstappen. Mijn
doel is om in deze moeilijke tijd
bezoek aan DVSA laagdrempelig
te maken. En daar lenen deze
activiteiten zich prima voor.’

Oranje Wit maakt prima start in nieuw gevormde vijfde klasse
Van onze redactie

Voetbalblessure
opgelopen?
Snel weer het veld op!

088 0509999

ELST – Iets hoger dan de tiende plek
van buurman DVSA, staat Oranje Wit
uit Elst.
In de competitie zaterdag 5e
klasse B verkeert het team van
Niels Visser bij het ter perse
gaan van deze krant op een
zesde plek met 7 punten uit vier
wedstrijden. Deze klasse zijn
door de KNVB toegevoegd aan
de voetbalpiramide vanwege
de stijging van het aantal vierde
klassen en de grote onderlinge
krachtverschillen. Aan het eind van
vorig voetbalseizoen degradeerden
drie teams van de negen poules
naar de nieuwe vijfde klasse. Op die
manier ontstond er zowel in district
West 1 als West 2 twee vijfde klasse
poules.
Oranje-Wit verloor de eerste
wedstrijd van het seizoen met 3-1
van SVMM (Maarn), de tweede
wedstrijd won de club uit Elst met
4-3 van het Utrechtse Faja Lobi
KDS. Daarna volgde een gelijkspel
tegen ’t Gooi en de meest recente
winst van het seizoen werd behaald
tegen OSO. Dat de ploeg uit
Loosdrecht met 5-3 verslagen werd
was een grote verrassing aangezien
deze tot aan dat moment koploper
was. Oranje Wit stuurde de club uit
Wijdemeren onverbiddelijk naar
een derde plek op de ranglijst.

Het eerste team van Oranje-Wit is blessurevrij de voorbereiding doorgekomen en is vol vertrouwen aan de nieuwe competitie begonnen.

Competitie

Aan het eind van vorig seizoen
moest Oranje-Wit de vierde klasse
1 verlaten. Na een slecht verlopen
seizoen hoopt de club rond de
zomer van 2023 weer een treetje
hoger te kunnen spelen. Vlak voor
de start van de nieuwe competitie
liet trainer Visser via de club zijn licht
schijnen op het seizoen 2022/2023.
In de voorbereiding ging niet alles
naar wens. Visser: ‘We speelden te

wisselvallig. Maar ik heb toch veel
goede aanknopingspunten ontdekt.
Ik heb het team toch een positieve
groei zien doormaken. De balans in
de selectie is veel beter dan vorig
seizoen. Dat stemt me positief.’
Oranje Wit was naar eigen zeggen
twee jaar geleden ‘op sterven
na dood’, maar ziet inmiddels
voorzichtige verbetering. Zowel
bij de jeugd als bij de selectie

komt versterking, waaronder ook
nieuwkomers. De trainer zegt over
zijn nieuwe spelers: ‘Daar zitten
goede ‘koppen’ op.’ De oefenmeester
spreekt ook de ambitie van het eerste
team uit. ’We spelen dit seizoen ook
weer een 4-3-3 systeem. Hoge druk
zetten op de tegenstander. Op deze
wijze willen we onze tegenstanders
in de vijfde klasse bestrijden. Een
goede start van de competitie
is belangrijk. Daar is de gehele

Foto: Oranje-Wit.

selectie van doordrongen. Een plek
bij de eerste vijf zie ik als een reële
doelstelling. Maar als ik zie hoe hard
en enthousiast de selectie traint
denk ik dat zij meer willen in deze
competitie. Een competitie ook met
drie periodetitels. En wat zou het
een prachtig cadeau zijn voor de
vereniging, die volgend jaar immers
90 jaar bestaat, met een promotie
naar de vierde klasse. Met een titel of
via de nacompetitie.’
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Metaalbewerking voor Bedrijf en Particulier
Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren zijn bij ons aan
het juiste adres.
Wat kunnen wij o.a. voor u betekenen?
• Fijn en licht metaalconstructiewerk op maat, onze
specialisatie, ook via uw tekening of schets
• Levering van diverse metalen uit voorraad
• Lassen van Aluminium, Staal en RVS
• Reparaties op ferro-, en non-ferrometalen
• Bewerkingen op diverse kunststoffen
• Eindfabrikaat met allerlei soorten finish

All-In Metaal
Proostwetering 27k, 3543 AB Utrecht (Bedrijventerrein De Wetering,Leidse Rijn)
T 030 238 31 62 | F 030 238 31 64
E info@all-inmetaal.nl | W all-inmetaal.nl

IJCU Dragons-coach Willem van de Kraak op weg naar de bench voor de tweede periode.

Foto: Robert Jan van der Horst/Utrechtse Sportkrant.

IJCU Dragons toont veerkracht tegen Yeti’s Breda

Waarom ROOTS - Premium Gym?
Wij hebben een
uniek aanbod
aan verschillende
trainingen in onze Box
en in de parken van
Utrecht. Onze Gym
kun je vinden aan
de Tractieweg 206 in
Utrecht. De ruimte is
650 vierkante meter
groot en van alle
gemakken voorzien,
inclusief chill-area, bar,
kleedkamers, kluisjes
en douche.
Groepstrainingen, zelfstandig trainen, small-group trajecten en personal
training, bij ons zit je goed. We zijn er voor iedereen, of je nu een beginner bent
of een ervaren sporter.
We begonnen in 2012 met 1 groepje onder de naam: BuitenGewoonFit. Nu,
meer dan 9 jaar later zijn we een heus begrip in Utrecht. En trots op onze grote
groep loyale sporters, JULLIE ZIJN ONZE ROOTS!
Bij ons kun je rekenen op persoonlijke aandacht, voldoende uitdaging, ervaren
trainers en een comfortabele sfeer. Niks moet, alles mag! Wij willen je leren
kennen, je naam én je grenzen, zodat jij ze kan gaan op zoeken. Zien we je gauw?
Bij ons is de proefles altijd gratis.

Tractieweg 206, 3534 AP Utrecht
030-227 354 4 | 06-396 458 32
info@rootspremiumgym.com | www.rootspremiumgym.com

Door Robert Jan van der Horst
UTRECHT – Een ploeg met twee
gezichten. Dat was IJCU Dragons in
een notendop op zaterdagavond
22 oktober in thuishal De
Vechtsebanen.

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

Chiropractie Kramer
Amsterdamsestraatweg 725
3555 HG Utrecht

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

De Utrechtse ijshockeyers speelden
voor eigen publiek tegen Yeti’s
Breda een slechte eerste periode,
maar herstelden zich knap in het
restant van het eredivisieduel. De
uiteindelijke uitkomst? Een 5-4
overwinning, Na verlenging, dat
dan weer wel.
Het slot van de aantrekkelijke
wedstrijd was memorabel.
Tien minuten voor tijd keek de
thuisploeg nog tegen een 4-3
achterstand aan en leken de sleutel
die tot de gelijkmaker zou moeten
leiden, maar niet te kunnen
vinden. Veertien seconden voor
tijd tekende Pieter Kronenburg in
overtal dan toch voor de meer dan
verdiende gelijkmaker. En amper
vijf seconden later leek de sensatie
compleet. Maar de 5-4 vond
geen genade in de ogen van het
arbitrale kwartet, tot verdriet van
spelers, staf en het meelevende
en opgeveerde publiek. Waarna

in overtime de golden goal van
Jerry Kinneging alsnog voor de
overwinning zorgde: 5-4.
Het levert de ploeg van Willem van
de Kraak niet alleen een staande
ovatie op, maar ook ‘slechts’ twee
punten, in plaats van drie bij een
zege in de reguliere speeltijd.
‘Eigenlijk doen we onszelf
hiermee iets tekort’, blikte de
coach toch met een trots gevoel
terug op het intense duel waarin
de Amerikaanse goalie Zachary
Levac tot de uitblinkers behoorde.
‘Met deze wedstrijd hebben we
een roerige week goed kunnen
afsluiten.’

‘Met deze wedstrijd hebben
we een roerige week goed
kunnen afsluiten’
Henderson

Vijf dagen eerder immers spande
het er nog om. Na de 4-2 nederlaag
bij Den Bosch werd duidelijk dat
assistent-trainer Jared Henderson
en hoofdcoach Van de Kraak,
een kind van de club, niet het
gedroomde koppel waren. Van de
Kraak: ‘Ik heb het bestuur voor de
keus gesteld. Hij weg of ik weg.
Nee, de uitkomst van die keus had
me niet uitgemaakt, want ik doe
dit voor mijn plezier. Even goede
vrienden. Helaas hadden Jared en
ik geen match met elkaar. Dat kan
gebeuren.’
De kwaliteiten van Henderson
schat Van de Kraak desondanks
hoog in. ‘Maar samen, dat ging

gewoon niet. Ik zou wel graag weer
een assistent erbij willen hebben,
maar ik weet nu nog niet wie.
Daarop wil ik me rustig beraden.’
Voorzitter Marco van Doorn hoopt
overigens Henderson voor de club
te behouden, maar dan als een
soort Hoofd Jeugdopleiding. ‘Jared
is fantastisch met de jeugd.’

‘Jared is
fantastisch
met de jeugd’
Het afscheid van Henderson zat
wellicht nog in de hoofden van
sommige spelers in de eerste
periode van het duel met Yeti’s
Breda. De ploeg ging mee in het
fysieke spel van de bezoekers en
toonde in de duels de verkeerde
agressie. Een gevolg daarvan
was een frequenter bezoek aan
de strafbank dan goed is voor
het behalen van een behoorlijk
resultaat. ‘En daarom heb ik
in de eerste dweilpauze in de
kleedkamer de puntjes op de
i gezet’, aldus Van de Kraak.
‘Gelukkig zijn we in de eerste
twintig minuten van de wedstrijd
de periodes in ondertal redelijk
goed doorgekomen en heb ik in
de rust de negativiteit uit het team
kunnen halen.’
Een overwinning was overigens
broodnodig voor IJCU Dragons
dat uit de eerste vier duels in de
nieuw geformeerde eredivisie, die
uit dertien teams bestaat, slechts

één overwinning peurde. ‘Dat
waren een paar punten te weinig’,
keek Van de Kraak terug op de
tegenvallende openingsfase van
het ijshockeyseizoen. ‘Eigenlijk
hebben we alleen bij Amsterdam
(11-3 nederlaag) heel slecht
gespeeld, maar tegen Heerenveen
2 (9-2 overwinning) was het dan
weer heel goed. Tegen Den Bosch
bijvoorbeeld speelden we in de
beginfase zes minuten met een
man meer, maar scoren we niet.’
Liet de powerplay de Dragons dus
eerder dit seizoen in de steek,
tegen Breda had Van de Kraak niet
te klagen. Drie van de vijf goals
werden gescoord uit een man
meer-situatie.

‘Het belangrijkste doel
is natuurlijk dat we ons
plaatsen voor die playoffs’
Van de Kraak ziet Yeti’s Breda als
één van de concurrenten voor de
vierde of vijfde plaats, met teams
als Groningen, Leeuwarden en Den
Bosch. De coach is realist als hij
zegt dat Amsterdam, Tilburg 2 en
Eindhoven – alle nog ongeslagen
- zullen strijden om de eerste
drie plaatsen. Aangezien na de
reguliere competitie de eerste
acht teams zich plaatsen voor
de playoffs, die worden beslecht
middels kruisfinales (nummer
één tegen acht, twee tegen
zeven enzovoorts), is de vierde
plaats in de eindrangschikking
vooralsnog één van de doelen voor

dit seizoen. ‘Of de vijfde plaats’,
aldus een voorzichtige Van de
Kraak. ‘In ieder geval ontlopen we
in de kwartfinales dan de ‘grote
drie’ van de eredivisie. Maar het
belangrijkste doel is natuurlijk dat
we ons plaatsen voor die playoffs.’

Bontan

Eind goed, al goed. Althans voor
deze week en het is de vraag voor
wie. Het is namelijk onzeker hoe de
kwetsuur van Indy Bontan uitpakt.
De aanvaller werd in de eerste
periode na een forse bodycheck
van het ijs gedragen en naar het
ziekenhuis gebracht voor nader
onderzoek. Zijn enkel was zondag
23 oktober nog te gezwollen om
een diagnose te kunnen stellen.
Wel kan coach Willem van de
Kraak weer een beroep doen op
steunpilaar Bisturys Dominykas. De
Litouwer, die tegen Yeti’s Breda zijn
coach in de bench assisteerde, lijkt
hersteld van een blessure.
Als IJCU Dragons de goede lijn
van de tweede en derde periode
tegen Yeti’s Breda weet door te
trekken, dan wacht de selectie de
komende weken een veelbelovend
programma. Zaterdag 29 oktober
gaan de Utrechtse ijshockeyers op
bezoek bij Geleen 2. Vervolgens
staan op De Vechtsebanen de
thuisduels met Nijmegen (5
november) en Dordrecht (12
november) op het programma. Alle
wedstrijden beginnen om 20.30 uur.
Maar zichzelf rijk rekenen, daar
doen ze bij IJCU Dragons niet aan.
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SPORTGALA VEENENDAAL

Nog één laatste WK-kans voor karttalent Mika van de Pavert
Op zaterdag 7 januari 2023 viert Veenendaal de
sport met het Sportgala 2022, georganiseerd
door Sportservice Veenendaal. Bij het laatste
Sportgala in januari 2022 waren de verkiezingen
vanwege corona teruggebracht tot persoonlijke
categorieën. Dit jaar staan alle categorieën
weer open: Sportman, Sportvrouw, Sporttalent
Jongens, Sporttalent meisjes, Jeugdsportploeg,
Sportploeg en Trainer/coach. We presenteren hier
de jongens sporttalenten.
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Mika van de
Pavert werd het Sporttalent
van Veenendaal 2021 bij de
jongens. Deelname aan het
wereldkampioenschap in Bahrein
was het hoogtepunt in 2021 van de
jonge Veenendaler. In 2022 wordt
het lastig om nogmaals een WKticket te pakken, maar Van de Pavert
heeft nog steeds een kans.
Mika (13 jaar) en Ralph (15 jaar)
van de Pavert zijn karters. In
het weekend waarin oud-karter
Max Verstappen zijn wereldtitel
prolongeerde, zag Mika van de
Pavert zijn kansen op een WK-ticket
fors slinken. ‘In de laatste race reed
ik op de derde plaats, strak achter
de nummer twee. Mijn voorganger
slipte en ik kon hem niet meer
ontwijken. Dat was einde race en
geen kans meer om het WK-ticket
te pakken. Ik heb nu nog één kans
op WK-deelname. Ik moet dan de

uit. Meestal rijden we dan in twee
groepen. Een andere competitie is
de Belgium Max Challenge en de
Rotax Max Euro Trophy. Ook kennen
we een Nederlands kampioenschap.
Alles met elkaar rijden we zeker
25 races per jaar. We racen vooral
in Nederland en België, maar voor
de Euro Tropy komen we ook in
Frankrijk en Duitsland. ‘

Diploma

race om de Golden Trophy in Genk
(België) winnen, in het weekend van
4 tot en met 6 november.’

Lang seizoen

De Golden Trophy is een van de
laatste races van een lang seizoen.
Mika van de Pavert: ‘Ons seizoen
begint in maart en loopt tot in
november. Vorig jaar reed ik in de
klasse MiniMax, voor karters tussen
10 en 13 jaar. Dit jaar rijd ik in de
categorie Max Junior, voor karters
tussen 12 en 15 jaar. Het is mijn
eerste jaar. Daarvoor is nog een
extra ‘rookie-klassement’, maar dat
maakt voor de races weinig uit. Ook
mijn broer Ralph rijdt nog in deze
categorie. Volgend jaar rijdt hij in
Max Senior, voor rijders vanaf 15
jaar.’
Van de Pavert komt in verschillende
competities uit. ‘Ik rijd onder meer
de BNL-Karting Series in België
en Nederland. In die competitie
komen ook veel Engelse karters

Max Verstappen begon ooit als karter met als doel uiteindelijk in de Formule 1 uit te komen. Mika van de Pavert, tweede van links, heeft echter zijn route nog niet uitgestippeld: ‘Ik weet nog niet wat ik straks wil’.
Foto: Privé bezit familie Van de Pavert.

Lasse Schrieken: Op NK hebben kansrijke nummers de voorkeur
5.000 meter. Ik werd vierde in mijn
leeftijdscategorie. De naweeën
kwamen een dag later, want bijna
alle deelnemers werden ziek na die
wedstrijd. Er had wat in het water
gezeten dat er niet in hoorde. Ik ben
daar uiteindelijk twee weken ziek
van geweest. Daarna kreeg ik tot
overmaat van ramp corona. Kortom,
er was voor mij na de zomer nog niet
veel gebeurd op sportgebied.’

Tijd voor een uitstapje buiten het wedstrijdzwemmen. Tijdens de Prins Petfoods
Triatlon in Veenendaal deed Lasse Schrieken mee aan de trio-triatlon, waar hij
uiteraard het zwemonderdeel (1000m) voor zijn rekening nam.
Foto: Stichting Triathlon Veenendaal/Eric Béatse.
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Lasse Schrieken is
dit jaar in Veenendaal genomineerd
als Sporttalent bij de jongens.
Die nominatie was onder meer
gebaseerd op zijn nationale titel
bij het openwaterzwemmen.
In 2022 bleef Schrieken bij dat
NK naast het podium. Wel is het
binnenbadseizoen net begonnen.

‘Hoewel begin dit jaar vanwege
corona geen wedstrijden zijn
georganiseerd, zijn wij wel blijven
zwemmen,’ vertelt Lasse Schrieken
(16 jaar) over de eerste helft van
2022. ‘In de zomervakantie hebben
we vier weken rust gehad, daarna
zijn we weer aan de slag gegaan.
Ik heb natuurlijk weer meegedaan
aan het NK Openwaterzwemmen
in Sleeuwijk. Ik zwom daar de

Eredivisie

Inmiddels zijn de zwemcompetities
van start gegaan in de overdekte
zwembaden, met als eerste stip op
de horizon het NK Estafette op 13
november in Dordrecht. Bovendien
staan er nog andere wedstrijden
op het programma. Lasse vertelt
verder: ‘Met VZC Veenendaal komen
we uit in de eredivisie en de eerste
wedstrijd is inmiddels geweest. Ik
zwom de 4x200m vrije slag estafette,
de 200m schoolslag en de 100m
rugcrawl. Dit zijn korte afstanden,
ik zwem ook langere afstanden,
zoals bijvoorbeeld de 800m vrije
slag. Ik kan op alle slagen aardig

meekomen, alleen mijn rugcrawl
is iets minder. Mijn doel voor dit
seizoen is om progressie te maken.
Daar ga ik alles voor geven. Ik
volg nu ook krachttraining. We
verwachten dat dit effect zal hebben
op mijn persoonlijke records. Die
hoop ik de komende tijd fors aan
te scherpen. Ik train daarvoor acht
keer per week bij VZC-trainer Harry
Delno en ik volg vier tot vijf maal,
dankzij ondersteuning van Team
Veenendaal, een krachttraining bij
sportschool La Vita.’

Keuze

‘In december is het Nederlands
kampioenschap korte baan. Om
daar aan mee te kunnen doen
moeten we limieten halen. Daar
ben ik nu mee bezig. Inmiddels heb
ik al een aantal limieten te pakken.
Bij het NK moeten we dan keuzes
maken, welke afstanden ik wel en
niet zwem. Natuurlijk hebben de
nummers waarop ik kansrijk ben, de
voorkeur. Maar we kijken ook naar
de onderdelen die ik leuk vind. Zo
vind ik de 100m vrije slag heel leuk,

VRC

Behalve trainen op de baan, houdt
Mika van de Pavert zijn conditie
bij in de sportschool en op het
voetbalveld: ‘Ik voetbal bij VRC
Jongens 14-1, maar soms schieten
de wedstrijden er wel bij in, als
ik een kartwedstrijd heb. Maar
van november tot maart hoef ik
niet zoveel te missen.’ Ook van de
middelbare school krijgt Mika alle
medewerking: ‘Ik zit op het Perron
in Veenendaal. Mijn huiswerk maak
ik meestal op school en als ik voor
een wedstrijd in het buitenland al
op donderdagavond weg moet,
kan ik in goed overleg de vrijdag
inhalen.’
‘De resultaten zijn dit jaar beter dan
we hadden verwacht. Per slot van
rekening debuteer ik in een klasse
waarin de snelheden hoger liggen
en de karts sneller zijn. Ik race ook
tegen jongens die 15 jaar zijn. Toch
heb ik al races in Kerpen, Berghem
en Spa gewonnen,’ aldus de jonge
kampioen, die zich wel bewust
is van zijn sport. ‘Karten is wel
een gevaarlijke sport. Je hoofd is
beschermd met een helm, je ribben

met een body-protector. Maar als
je met een snelheid van boven de
100km/u uit de bocht vliegt en je
komt abrupt tegen de banden tot
stilstand, dan voelt dat echt niet
prettig. Ook de start levert soms
penibele situaties op. Wij kennen
geen stilstaande start, maar rijden
een opwarmrondje en hebben
dan een zogenaamde vliegende
start. Dan is het zo snel mogelijk
een goede uitgangspositie zoeken
en rijden we kriskras door elkaar
heen.’

Nieuwe setjes

Max Verstappen begon ooit als
karter met als doel uiteindelijk in de
Formule 1 uit te komen. Mika van
de Pavert heeft zijn route nog niet
uitgestippeld: ‘Ik weet nog niet wat
ik straks wil. Voorlopig wil ik lekker
blijven karten. Of ik de overstap
maak naar de autosport, dat weet ik
nog niet. Het is leuk wat Max deed
en wat hij doet, maar het geld dat
daarbij omgaat… niet normaal.’
Ook de familie Van de Pavert is zich
bewust van de kosten. ‘Een kart
slijt natuurlijk, dus elk jaar worden
wel twee karts gebruikt. Voor elke
wedstrijddag moet er een nieuw
setje banden komen, dat tikt ook
wel aan. Bovendien gebruiken we
op een droge baan profielloze slicks
en op een natte baan regenbanden.
En dan reizen we voor wedstrijden
half Europa door.’
Als Mika tenslotte wordt gevraagd
of hij nog wat kwijt wil, souffleert
Ralph: ‘We kunnen nog wel een paar
sponsors gebruiken.’

Genomineerd sporttalent Julian Ariesen maakt pas op de plaats

maar ook de, weliswaar zware, 400m
vrije slag. Bovendien train ik nu met
begeleiding van Marcel Wouda op
de wisselslag. De 200m en 400m
wisselslag worden daardoor ook
steeds leuker.’

tandje minder. Ik doe bijna geen
wedstrijden meer, door gebrek aan
motivatie. Bovendien merk ik dat ik
andere dingen ook erg leuk vind om
te doen!’

Records

‘Mijn toekomstdroom is om na
afronding van mijn havo-opleiding
in Amerika te gaan zwemmen en
studeren. Sport is daar zoveel groter
dan hier in Nederland. Uiteindelijk
is het doel om mee te doen aan
de Olympische Spelen van 2028
of 2032. Daarvoor moet ik eerst
maar eens een EK en een WK zien
te bereiken, en om te beginnen
een nationale titel. Ik zwem pas vijf
jaar wedstrijden en het doel voor
de korte termijn is de persoonlijke
records aanscherpen. Het is
inderdaad een volle agenda, met de
trainingen, met school en een klein
bijbaantje. Dat vraagt soms een
strakke planning, maar ik weet waar
ik dit allemaal voor doe. En dan is
een avondje bankhangen ook wel
eens lekker.’

Mika van de Pavert was zeven jaar
jong toen hij zijn eerste kartlessen
kreeg. ‘We waren wezen karten en
dat vond ik heel leuk. Ik heb toen in
Lelystad kartlessen gevolgd en daar
mijn diploma gehaald. Dat diploma
heb je nodig om uiteindelijk een
kartlicentie aan te vragen, om
daarmee aan wedstrijden te kunnen
meedoen. Ik heb twee jaar in een
viertakt-kart aan wedstrijden
meegedaan. Daarna deed ik mee
in de Mini Max-competitie met een
tweetakt-kart. Zo’n tweetakt-kart is
feller en sneller dan die viertakten.
En nu rijd ik in een tweetakt-kart in
de Max Junior-klasse.’
‘Ik train meestal elke zondag op
verschillende circuits. Dan testen
we de afstelling en zoeken we
naar de ideale lijnen. Zo mogelijk
combineren we de training met de
wedstrijden. Maar vaak zijn we een
week eerder ook al op het circuit
waar de wedstrijd wordt gereden,
om het circuit te leren kennen.
Heel af en toe train ik ook wel op
een simulator, maar dat gebeurt
niet vaak. Ik kan op de kart zien
hoeveel tijd ik nodig heb bij een

bepaalde lijn, die ik rijd. Met die
informatie en met aanwijzingen van
mijn trainer/monteur probeer ik
dan tot goede trainingsresultaten
te komen. Mijn trainer/monteur
is mijn vader (Ben van de Pavert,
red), terwijl Kevin Gubbels Ralph
ondersteunt. Overigens variëren de
omstandigheden per dag, dus ook
tijdens de wedstrijden blijf je zoeken
naar de optimale racelijn.’

Julian Ariesen startte in Veenendaal
op de achtste triatlon. Foto: Stichting
Triathlon Veenendaal/Eric Béatse
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Julian Ariesen is het
derde genomineerde sporttalent in
Veenendaal. Zijn derde plaats op
het NK jeugdtriatlon was de basis
waarop de nominatie tot stand
kwam. Hoe is het in 2022 gegaan? De
Utrechtse Sportkrant vroeg het hem.
2021 was sportief gezien een mooi
jaar. Hoe is het in 2022 gegaan?
‘Nog steeds sportief, maar op een

Heb je een idee hoe het komt dat
2022 zo is verlopen?
‘Het grootste gedeelte is een gebrek
aan motivatie. Ik ging als junior een
nieuw seizoen in. Dit betekent dat ik
de jongste ben en dus weer helemaal
onderaan begin. Ik kreeg steeds
minder motivatie om te trainen. Ik
heb zelfs een periode gehad waarin
ik vrijwel niks meer deed. Dit bleek
toch ook niks voor mij te zijn. Ik kan
niet stilzitten. Ik ben dus wel weer
gaan trainen omdat ik in beweging
wil blijven. Ik deed nog niet aan
wedstrijden mee, ik trainde vooral
voor mezelf.’
Vorig jaar deed je bij de
Veenendaalse triatlon mee aan
de 1/16e triatlon, dit jaar de 1/8e.
Hoe is dat bevallen?
‘Goed! De triatlon Veenendaal
blijft natuurlijk iets bijzonders. De

langere afstanden zijn zwaarder,
maar ik merkte wel dat ik lichamelijk
sterker werd. Die achtste ging me erg
goed af! Ik ben in de middenmoot
gefinisht met een tijd waarmee ik
best tevreden ben. En dat in een
periode waarin ik minder trainde.’
Heb je voor jezelf doelen gesteld, wat
je wilt bereiken, of gaat het vooral
om plezier hebben met sporten?
‘Voor nu is het vooral het plezier
houden in sport en bewegen. Ik
heb mij ingeschreven voor de
BVC-cross en een paar andere
hardloopwedstrijdjes.’
Wat geeft jou plezier bij de triatlon?
‘Het is vooral de afwisseling qua
sport, ook zie ik er nu meer plezier in
omdat ik doe wat ik leuk vind en niks
moet. Ook is het nog erg leuk dat ik
kan trainen met andere jeugdleden
van de triatlonafdeling. Dit geeft mij
weer motivatie.’
Welk onderdeel vind je het leukst om
te doen?
‘Alle drie onderdelen zijn natuurlijk

erg leuk, maar dan kies ik toch het
hardlopen. Ik doe dit ook al het
langst en ik vind het gewoon erg
leuk.’
Wanneer ben je begonnen met de
triatlonsport en waarom?
‘Ik ben begonnen op mijn dertiende.
Toen kwam ik erachter dat
voetballen, ik was keeper, niet mijn
ding was. Mijn moeder nam me mee
naar de triatlonwereld. Bij VZC werd
ik heel leuk ontvangen wat ook erg
prettig voor mij was. Nog steeds vind
ik het erg leuk met de mensen van de
triatlonafdeling.’
Eerder zei Vincent Böhm in deze
krant: ’Mooi zou het zijn als het derde
herenteam in de tweede divisie zou
uitkomen. Als we dat voor elkaar
krijgen, hebben we jonge talenten
als Cas van Holland en Julian Ariesen
ook wat te bieden.’ Wat vind je van
deze uitspraak?
‘Ik vind dat Vincent een goeie
uitspraak heeft gedaan, maar niet
voor mij. Ik vind als je in een team
zit moet je er ook alles voor doen.

Je kunt niet halverwege het seizoen
besluiten om er mee te stoppen.
Dit is dit seizoen dus niet voor mij
weggelegd. Ik vind het erg mooi dat
Cas van Holland gaat starten in de
2e divisie. Ik hoop natuurlijk dat
ze aankomend seizoen een mooie
prestatie kunnen neerzetten!’

SPORTGALA
Het Sportgala Veenendaal is
gepland op zaterdag 7 januari
2023 in De Basiliek. Over enkele
weken, in november van dit jaar,
worden de nominaties bekend
gemaakt in de categorieën
sporters, teams en coaches.
De Veenendaalse bevolking
kan dan stemmen, evenals de
Veense sportverenigingen. Deze
stemming wordt gecombineerd
met de stemmen van de jury.
De uitslagen worden tijdens het
Sportgala bekend gemaakt.
Meer informatie staat op
sportserviceveenendaal.nl/
sportgala
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Epoque en Rick Wester op Maliebaan een klasse apart
met rechtsvoor en linksachter. Bij
een galoppade komt een paard met
beide voorbenen tegelijk naar voren.
Een galoppade levert uitschakeling
op, want de paarden moeten
tijdens de koers in draf zijn. De
tegenstander hoeft de rit dan enkel
nog in draf te volbrengen om de rit
te winnen. De snelheid is daarbij niet
van belang. Worden beide paarden
uitgeschakeld? Dan moet de rit in
zijn geheel opnieuw.

Maliebaan

Foto: Hilgersom Tekstproducties.
Van onze redactie
UTRECHT – Kortebaandravers
Epoque en Rick Wester hebben in
Utrecht hun derde overwinning van
het seizoen geboekt.
Op de Maliebaan was de combinatie
op snelheid een klasse apart. In de
finale wist het duo net op tijd de
verrassende Haley Vredebest met
Manon Pools te achterhalen. Voor
Haley Vredebest betekende het
haar eerste podiumplaats op de
kortebaan. Na haar vijfde plaats in

Voorschoten strandde ze daarna in
de tweede omloop van Hillegom.
De paarden koersten volgens het
principe Grand-16. Dit betekent dat
de verliezers van de eerste omloop
in een tussenronde strijden voor een
tweede kans. De winnaars hiervan
plaatsen zich alsnog voor de tweede
omloop. De koers gaat daarna
verder met tien paarden.
De beslissende derde rit van de
eindstrijd was de mooiste van de
middag. Haley Vredebest vloog net
als zij al de hele middag had gedaan
uit het startvak en pakte zelfs

achterom een ruime voorsprong.
Epoque kwam pas later op gang,
maar was wel de snellere van de
twee. Precies voor de streep was
de ruin van Stal de Groningers zijn
tegenstander voorbij. Het leverde
zijn derde kortebaanzege van het
jaar op. Eerder was hij de beste
geweest in Voorschoten en Hillegom.

Kanshebbers

De derde plaats was voor de
sterke Cotton Eye Joe met Frans
van der Blonk, deze rekende in
de troostfinale af met Hampshire

F Boko en Aad Pools. De nieuwe
troef van Stal Assendelft was onder
andere in de tweede omloop te
sterk geweest voor Panic Launcher,
vooraf een van de kanshebbers.
Ferran Convital en titelverdediger
Southwind Raptor strandden
eveneens in de tweede omloop. Met
galoppades vergooiden zij hun eigen
kansen.
De draf is een snellere gang dan
de stap, maar langzamer dan de
galop. Tijdens de draf worden
linksvoor en rechtsachter tegelijk
opgetild en neergezet afwisselend

In totaal verschenen dertien
paarden aan de start in Utrecht;
geen grote groep, maar het gaat
wel om de top van Nederland.
Zeven paarden haalden al eens
een kortebaanfinale, vijf van
hen wisten ook daadwerkelijk te
winnen. De kenners dachten vooraf
dat wedstrijd op de historische
Maliebaan een strijd zou gaan
worden tussen de zesjarige ruin
Epoque en de tienjarige ruin Ferran
Convital. De paarden stonden dit
seizoen allebei twee keer in een
finale en troffen toen elkaar. Beide
keren pakte Epoque de winst,
omdat de troef van pikeur Wim
van der Mespel op het beslissende
moment een galoppade maakte.
Ook op de Maliebaan verliep de
wedstrijd op deze manier. De vraag
blijft echter wie de snelste van de
twee is. Dat kan pas uit worden
gemaakt als er geen fouten gemaakt
worden.
De koers op de Maliebaan,
georganiseerd door de
Diergeneeskundige Studenten
Kring, was van hoog niveau. Het
publiek, dat ondanks de regen
in groten getale aanwezig was,
kreeg meerdere mooie ritten
voorgeschoteld. De beslissende
finalerit was met afstand de mooiste
van allemaal.

1400 deelnemers bij sfeervolle Veenendaal City Run
zogenaamde Funrun vol licht en
geluid dwars door winkelstad
Veenendaal. De organisatie ligt
in handen van Sportservice
Veenendaal met als doel om zoveel
mogelijk mensen met plezier in
beweging te krijgen. Het plezier zit
hem in de verschillende vormen
van entertainment, licht- en
geluidseffecten langs de route.
Sportservice Veenendaal vindt
het belangrijk dat iedereen mee
kan doen en biedt daarom drie
verschillende afstanden aan: de 1,3
kilometer lange Kwink Kidsrun, de
2,5 kilometer en 5 kilometer.

Race
Foto: Sportservice Veenendaal / Arjenne Niessink.
Door Ron van Stokkum
VEENENDAAL - Jelle Bulens
uit Utrecht en Rianne Slomp
uit Bennekom hebben op 21
oktober het hoofdnummer van
de Veenendaal City Run 2022
gewonnen. Bulens kwam op de 5

kilometer als eerste man over de
finish, Slomp was de snelste vrouw
op die afstand. Het loopfestijn, dat
Sportservice Veenendaal de 1400
deelnemers voorschotelde, was
volgens de lopers en de organisatie
één grote belevenis.
De Veenendaal City Run is een

Jelle Bulens nam op de 5km direct
de leiding in de hardloopwedstrijd
door het verlichtte winkelcentrum
van Veenendaal. Hij stond die leiding
niet meer af en finishte in een tijd
van 16,00 min. Lucas Goené uit
Veenendaal, vorig jaar nog brons,
pakte nu de tweede plek in 16,22
min., voor de Utrechter Siebe de
Bruijn (derde in 17,35 min.). Bij de

vrouwen was Rianne Slomp meer
dan een minuut sneller dan de jonge
Anora van Roon uit Veenendaal:
20,32 min. om 21,46 min. Yara van
Dee uit Utrecht pakte brons met
22,34 minuten. Op dit onderdeel
liep ook starter en wethouder
Martijn Beek mee. Hij eindigde in de
achterhoede.

Dubbel

Aan de 2,5 km deden zowel
individuele lopers mee, als ook
leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. De scholieren liepen
bovendien voor het
(S)coolrunning-klassement. Hun
tijden telden ook mee in het
algemeen klassement. Dat leverde
bij de vrouwen een dubbele
zege op voor Lotte Davelaar uit
Veenendaal. Haar 09,46 min. was
de snelste tijd bij de vrouwen,
maar ook in het
(S)coolrunningklassement. Dat
gold ook voor de winnares van het
zilver, Jana Biesterveld (Leersum),
die met 10,19 min. twee bekers

mee naar huis nam. Evi van Kooten
(Veenendaal) pakte brons bij de
vrouwen (10,54 min.), terwijl de
Veenendaalse Esmée Versteeg bij
(S)coolrunning derde werd in 11,09
min.. Bij de mannen won Sherick
Laurant uit Ede de 2,5 km in 08.21
min.. Erwin de Vor (08,38 min)
en Martjan de Bruin (08,46 min.)
werden tweede en derde. In het
(S)coolrunningklassement
zegevierde Matthias Klinkhamer
(09,17 min.), voor Cas van Walsum,
(Renswoude, 10,08 min.) en Jaron
Huttinga (10,29 min.).

Kinderburgemeester

De Kidsrun over 1300 m werd bij
de jongens gewonnen door Koen
Olde. Jaron Lamper werd tweede
en Sem Mijderwijk uit Woudenberg
pakte het brons. Bij de meisjes was
Veerle van Eeden de snelste, voor
Amila Salic en Sophie van Zutphen.
Kinderburgemeester Daniël Wilmans
reikte de prijzen uit, nadat hij aan
het begin van de wedstrijd ook al het
startschot had gegeven.

Lars van der Haar boekt zesde triomf in Woerden

Geen Nederlandse winnares bij de vrouwen
Van onze redactie
WOERDEN - Voor Marianne Vos begon
het veldritseizoen dinsdagavond
25 oktober in Woerden. De
wereldkampioene was een van de
trekpleisters van de befaamde ‘Nacht’
die voor de 22ste maal gehouden
werd. Ze werd geklopt door een groot
talent uit Hongarije, Kata Blanka Vas.
Bij de mannen boekte Lars van der
Haar zijn zesde triomf op rij.
Twee jaar zuchtte de Kiremko Nacht
van Woerden zoals de cross voluit
heet onder de coronapandemie.
De organisatie was dan ook maar
wat blij dat het gelukt was zowel bij
de elitemannen als elitevrouwen
een behoorlijk deelnemersveld
te strikken. Bij de vrouwen waren
dat naast Marianne Vos (die als
een van de weinigen met een felle
koplamp fietste) onder meer Puck
Pieterse, Kata Blanka Vas, Shirin
van Anrooij en Aniek van Alphen,
respectievelijke de nummers
twee, vijf, zeven en negen van de
wereldbekermanche in Tábor.

Water

Pieterse kende een bliksemstart
op het parcours van ongeveer 3
kilometer, gelegen in het historisch
centrum van Woerden. Omdat bij de
vorige editie in 2019 enkele crossers
het water in waren geglibberd
was de omloop iets verlegd, maar
de moeilijkheidsgraad zat hem
nog steeds in de vele bochten en
korte, venijnige hellingen. De jonge
Amersfoortse ging er al in de eerste
ronde vandoor. Vos reageerde
meteen, net als Vas terwijl Van
Alphen en Bakker de grootste moeite
hadden om in het spoor van Pieterse
te blijven.
Onder aanvoering van Vas ontpopte
zich een boeiende driestrijd, die
door het publiek zeer gewaardeerd
werd. Pieterse probeerde op haar
beurt haar twee metgezellen van
zich af te schudden maar dat lukte

Foto’s: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant
niet. In de laatste ronde plaatste
Vas nog maar eens een versnelling.
Pieterse haakte als eerste af en
vervolgens moest ook Vos passen.

Arend

Lars van der Haar is kind aan huis
in de vestingstad. De Europees
kampioen heeft de afgelopen
jaren aangetoond over het
gezichtsvermogen van een arend
te beschikken. Vinden sommige
crossers het lastig om bij kunstlicht
de obstakels en sporen goed in
te schatten, Van der Haar gaat

ondanks dat hij de dertig al
gepasseerd is als een dartel veulen
over het parcours. Dat gebeurde ook
dinsdag, niemand bleek in staat de
taaie Woudenberger van zijn zesde
triomf in Woerden af te houden.
De Belg Quinten Hermans werd
tweede, de Nederlander Ryan Kamp
derde.
Een succesnummer is in Woerden
altijd de koppelkoers, waarbij
een jeugdige renner aan een
professional wordt gekoppeld. Wat
de Nacht van Woerden ook bijzonder
maakt is dat de toegang gratis is.

MILON
CIRKEL
FIT & GEZOND IN 35 MINUTEN!

Danny’s Tuinen

aanleg &
onderhoud

Utrechtse Sportkrant vrijdag 28 oktober 2022 21

Start in de maand november en probeer
één maand gratis de Milon cirkel!

Voor Tuinaanleg en onderhoud, (sier)bestrating en het plaatsen
van erf-afscheidingen bent u bij ons aan het juiste adres.
Al 12,5 jaar is Danny’s Tuinen een erkend hoveniersbedrijf
in de regio Utrecht.

06-54213248

www.dannystuinen.nl | info@dannystuinen.nl

A N T I E!
GARGEEN
RESULTAAT

Geld terug!*
min.

*

2x per 10

n
dagen 35’ traine

JE HAALT
Broers Schilderwerken
Postbus 9432
3506 GK Utrecht

Tel: 030 - 66 66 702
info@broers-schilderwerken.nl
www.broers-schilderwerken.nl
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Trainer Barry Schep: ‘Voor de toeschouwers willen wij aantrekkelijk korfbal spelen, daar komen ze ook voor’.

Korfballers uit Driebergen starten in nieuwe League

www.hoenderdaal.com

Dalto gaat de strijd om promotie aan
Door Roberto Cancian
DRIEBERGEN–RIJSENBURG - Op
zaterdag 12 november gaat het
zaalseizoen van start en speelt
korfbalvereniging Dalto uit
Driebergen de eerste wedstrijd in de
Korfbal League 2.

Trotse hoofdsponsor
van KV Dalto
Wij wensen jullie veel succes en
korfbalplezier!

Advertentie KV Dalto 260x190.indd 1

Foto: Hans Bömer.
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Na de degradatie van afgelopen
seizoen was de teleurstelling
groot aangezien Dalto een treetje
lager aan het zaalseizoen moet
beginnen. De intrede van de Korfbal
League 2 doet de club wel geloven
in mogelijkheden voor de nabije
toekomst. ‘Wij spelen straks in een
competitie met tien gelijkwaardige
ploegen waarbij we elke week een
wedstrijd spelen waarin wij goede
kansen hebben. Promotie is dan ook
ons doel’, geeft trainer/coach Barry
Schep aan.

Bouwen

Waar Dalto vorig seizoen in de
Korfbal League moest vechten
om degradatie te voorkomen, wat
uiteindelijk niet lukte, zal het in de
Korfbal League 2 om de bovenste
plaatsen spelen. ‘Dat is wel de
verwachting’, geeft Barry Schep aan
die aan zijn vierde seizoen bij Dalto
is begonnen. Ruim drie jaar terug,
op het moment dat hij instapte bij
Dalto, was het plan om binnen drie
jaar vanuit de hoofdklasse de stap
te maken naar de Korfbal League.
Die planning kon al snel overboord
aangezien Schep met Dalto die stap
al na een jaar maakte. ‘Toen moesten
we er ook direct staan. Dat ging toen
allemaal te snel. Nu gaat het in een

rustiger en meer geleidelijk tempo.
Daarbij is het voordeel dat meer
spelers minuten kunnen maken en
zo sneller ingepast kunnen worden.
Daarnaast kunnen we op die manier
ook andere spelvarianten ons eigen
maken’, geeft Schep aan. In het
huidige seizoen op het veld is hij
daar al mee begonnen. ‘Dat leent
zich daar ook prima voor aangezien
er op het veld geen versterkte
degradatieregeling geldt zoals die er
afgelopen seizoen wel was in de zaal.’

‘De teleurstelling was
groot, mede omdat
we er meer van
hadden verwacht’
Dat was destijds een loodzware
opgave voor Dalto. Nu werkt de
trainer/coach, met een intact
gebleven spelersgroep, toe naar een
seizoen waarin Dalto dominanter
moet gaan spelen. ‘Drie punten
staan centraal bij ons. Wij willen
het publiek vermaken, wij willen
in de wedstrijden domineren en
uiteraard ook het plezier uitstralen.
Voor de toeschouwers willen wij
aantrekkelijk korfbal spelen, daar
komen ze ook voor.’ Voor de spelers
zelf is dat uiteraard ook wel zo
prettig. ‘Wanneer je plezier hebt,
dan draagt dat vaak ook bij aan
goede resultaten’, aldus Schep.

Spel

Rudo Schulting is één van de
spelers die al jarenlang meedraait
bij Dalto. Hij baalde van de

degradatie afgelopen jaar maar kijkt
tegelijkertijd uit naar de Korfbal
League 2. ‘De teleurstelling was
groot, mede omdat we er meer van
hadden verwacht afgelopen seizoen
in de zaal. In het tweede gedeelte
van de competitie hebben we nog
een aantal partijen gewonnen.
Het was echter niet voldoende om
ons te kunnen handhaven met die
versterkte degradatieregeling.’
De 32-jarige Schulting,, in het
dagelijks leven werkzaam bij een
accountantsbureau, juicht de
nieuwe ontwikkelingen toe. ‘De
Korfbal League 2 is zeker een goede
ontwikkeling. Voor ons moet de top
vier zeker haalbaar zijn.’ Vanaf zijn
zeventiende jaar is Rudo Schulting
al actief voor Dalto. ‘Ik heb in Den
Haag gespeeld en bij Meervogels in
Zoetermeer, daarna ben ik richting
Driebergen gekomen. Wat betreft
dit seizoen is mijn inschatting dat
de top vier haalbaar moet zijn
voor ons. Tijdens het veldseizoen
zijn we al aan onze voorbereiding
begonnen voor de zaal.’ Hij geeft
aan dat het team anders wil gaan
spelen dan vorig seizoen. ‘Wij willen
meer vooruit en met veel druk aan
de buitenkanten spelen. Op die
manier de tegenstander fouten
laten maken, maar vooral van eigen
kracht uitgaan. Ik merk dat we
al flinke stappen maken, ook als
individuen. In de oefenwedstrijd
tegen Wageningen hebben we een
mindere wedstrijd gespeeld maar
tegen Groen Geel kon je zien dat we
op de goede weg zijn. Dat we een
mix van jong en wat oudere spelers
hebben, dat helpt ook wel.’

Over zijn eigen rol is de routinier
bescheiden. ‘Fysiek kan ik nog
prima mee, loop ik voorop’, lacht
hij. Rudo Schulting geeft aan geen
specifieke leidersrol te hebben, hij
legt graag ook verantwoording bij
de groep zelf. ‘Zo kunnen anderen
zich het beste ontwikkelen. Je moet
het soms ook omdraaien en tegen
hen zeggen, los het eens op. Dat
ze niet alleen maar volgen, want
uiteindelijk komt er ook een tijd
zonder mij in het team.’

Meerjarenplan

Barry Schep, die in zijn periode
als trainer bij Blauw-Wit twee keer
als tweede en één keer als derde
eindigde in de Korfbal League,
was als speler zeer succesvol
voor Fortuna. Twee keer werd de
51-voudig international Nederlands
kampioen met de ploeg uit Delft
en met de Nederlandse ploeg
werd hij zowel Europees – als
wereldkampioen. Het blijven
groeien met Dalto is ook na drie jaar
nog steeds zijn voornaamste doel.
‘Ik ben nu bezig aan mijn vierde jaar
bij Dalto. Samen willen wij stappen
maken, die ons uiteindelijk weer
terugbrengen naar het hoogste
niveau van Nederland. Het is mooi
dat we de selectie hebben kunnen
behouden en junioren doorstromen
en speelminuten maken. De ambitie
is uitgesproken om voor het hoogst
haalbare te gaan, dat zegt wel wat
over de groep.’
Schep geeft aan dat het initiële
plan was dat hij drie tot vier jaar
aan het meerjarenplan mee zou
werken. ‘Ik heb het bij Dalto

echt naar mijn zin, vandaar dat
we nu samen al aan het vierde
seizoen zijn begonnen.’ Over de
voorbereiding is hij tevreden.
Tijdens het seizoen op het veld
wordt er ook al geoefend in de
zaal tegen onder meer DVO uit
Bennekom. ‘Op 12 november
willen we topfit aan de start van
de competitie in de zaal staan.
Wij hebben een jonge ploeg met
daarin een aantal ervaren spelers.
Een geweldige groep die er alles
aan doet om beter te worden. We
moeten er echter wel 100% voor
gaan. Wanneer dat niet gebeurt,
dan kunnen we ook van iedereen
verliezen’, waarschuwt Schep.

Energie

Schep en Schulting moeten er niet
aan denken dat er dit seizoen weer
nieuwe maatregelen genomen
moeten worden in verband met
Covid of de stijgende energieprijzen.
‘Wij hebben geen eigen sporthal, het
wordt gehuurd van de gemeente’,
geeft Schulting aan. Vooralsnog
heeft de gemeente slechts aan de
club gevraagd rekening te houden
met de situatie op de energiemarkt,
ze hebben nog geen beperkingen
opgelegd gekregen. Het team kan
zich dus focussen op de aanstaande
competitie. Schulting kijkt uit naar
volle zalen en de aanmoediging
van de ‘Yellow Army’, het fanatieke
supporterslegioen. ‘Wij hebben twee
periodes gespeeld zonder publiek
en zijn afgelopen seizoen geëindigd
met een ‘volle bak’. Daar doen we
het uiteindelijk voor, dat willen we
niet weer moeten missen.’
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Stiefelhagen klaar voor FIA Motorsport Games

Lukas Stiefelhagen rijdt dit jaar drie ‘losse’ wedstrijden van de BSR Electric
Series; de eerste Nederlands-Belgische competitie voor elektrische outdoor
karts.
Foto: Ronald Stiefelhagen/GoFast.
Door Lukas Stiefelhagen
LEERSUM – Ten tijde van het
verschijnen van deze krant, gaat
kartcoureur Lukas Stiefelhagen (15
jaar) deelnemen aan de Karting
Slalom van de FIA Motorsport
Games. Dit prestigieuze evenement
vindt van 26 tot en met 30 oktober
plaats in Marseille. Landen van over
de hele wereld zullen strijden voor
de medailles in 16 verschillende
disciplines.
De FIA Motorsport Games zou je
ook wel de Nations Cup van de
auto- en kartsport kunnen noemen.
Sommigen spreken zelfs van de
‘Olympische Spelen van de autoen kartsport’. In 2019 vond de
allereerste editie plaats, in Rome.
Vanwege de Corona crisis bleef
een vervolg in de ijskast, tot het
dit jaar in en rond het beroemde

Paul Ricard circuit nabij Marseille
doorgang kan gaan vinden. De
FIA (Fédération Internationale de
l'Automobile) is de overkoepelende
internationale autosportfederatie
waar de nationale autosportbonden
(zoals de KNAF in Nederland) onder
vallen. Elk land met een door de FIA
erkende bond kan aan de Games
deelnemen. Nederland zendt een
selectie van negen deelnemers uit
naar zeven onderdelen. Dat zijn
Rally4, Cross Car Sr, Cross Car Jr,
Karting Slalom, Esports, Touring
Car, en Drifting. De bekende coureur
Tom Coronel is zowel deelnemer
in de Touring Car discipline, als
teamcaptain van de Nederlandse
afvaardiging.

Bliksemstart

Lukas heeft een bliksemstart
gemaakt in zijn nog maar prille
racerij. Aan Racexpress.nl vertelt

hij over zijn aanraking met deze
tak van sport: ‘Twee jaar geleden
nam mijn moeder mij mee karten
tijdens een studiemiddag van school
samen met een vriend. Dat was op
de indoor kartbaan van The Maxx in
Veenendaal. Ik was 12 en vond het
meteen heel erg leuk. Ik ging naar
mijn ouders dat ik veel vaker wilde
karten. Daarna heb ik op diezelfde
baan lessen gevolgd, maar door de
lockdown moest de baan dicht. De
buitenbaan in Lelystad was nog wel
open en al snel kwam ik erachter
dat ik buiten karten ook een leuke
uitdaging is.’
Begin 2020 stapte hij dus pas voor
het eerst in een kart. Er volgde hij
een basiscursus, die hij na een aantal
maanden als snelste van de groep
afsloot. Vanwege Corona kwam
toen echter bijna alles stil te liggen.
Een racedag in het Nederlands
kampioenschap Huurkarts werd
zijn allereerste wedstrijd ooit. Hij
eindigde toen op het podium. Het
daaropvolgende (tevens coronajaar)
2021 werd zijn eerste competitiejaar.
Om de verloren tijd in te halen, nam
hij aan twee landelijke toernooien
tegelijk deel; het Nederlands
kampioenschap Huurkarts en het
NXT GP Dutch Open in de 9PK klasse.
In beiden werd hij uiteindelijk de
beste.
De kans om deel te kunnen nemen
aan de FIA Motorsport Games
kwam enkele maanden geleden op
zijn pad. Het vormt een prachtige
uitdaging en een grote eer voor de
jonge rijder. De ervaringen die de
deelnemers hier op kunnen doen
zijn heel waardevol. Voor Lukas
begint de autosport al te lonken. Hij

heeft eerder dit jaar de basiscursus
autoracen van NXT succesvol
afgerond. Momenteel doet hij mee
in de Dutch Superlap NXT Junior
Cup, waar er met ‘time attacks’
wordt gestreden in de Peugeot 106.
In november zal hij zijn racelicentie
voor de autosport gaan halen. Het
plan is om volgend jaar zijn entree in
de autosport te maken. Dat is vanaf
het begin steeds zijn doel geweest.

2022

Momenteel rijdt Stiefelhagen in de
RK1 Junior klasse. Met nog maar één
raceweekend te gaan, gaat hij aan
de leiding in het tussenklassement.
En Lukas heeft bewust voor de 4-takt
kant van de kartsport gekozen,
vanwege de lagere milieu-impact
ervan. Hij wil als jonge tiener graag
betrokken zijn bij de verduurzaming
van zijn sport. Zijn CO2 uitstoot van
het hoofdtoernooi dat hij rijdt wordt
aan het einde van ieder seizoen
steeds gecompenseerd.
Dat gebeurt via een ‘cookstove’
project van het Fair Climate
Fund. Daarnaast rijdt hij dit jaar
drie ‘losse’ wedstrijden van de
BSR Electric Series; de eerste
Nederlands-Belgische competitie
voor elektrische outdoor karts. Zijn
deelname aan de Karting Slalom
van de FIA Motorsport Games sluit
hier mooi bij aan; want ook daarin
wordt met elektrische karts gereden.
En ook volgend jaar wil Lukas de
elektrificatie van de racesport
verder blijven volgen. Daarnaast
oefent hij thuis met SIM-racen als
milieuvriendelijk onderdeel van zijn
sport om bijvoorbeeld racelijnen en
reactievermogen te trainen.

De tweede editie van de FIA
Motorsport Games wordt nog
grootser aangepakt dan in het
debuutjaar. Het aantal disciplines is
uitgebreid van zes in 2019 naar 16 in
2022. De organisatie houdt rekening
met in totaal meer dan 70 landen
en 500 deelnemers. Er vindt een
openings- en sluitingsceremonie
plaats in het centrum van
Marseille. En er wordt een ‘fanzone’
opgebouwd, en een ‘ASN Village’
waar de nationale sportbonden
zichzelf kunnen laten zien.
Het Karting Slalom onderdeel
wordt gereden in duo’s
bestaande uit een mannelijke
en een vrouwelijke coureur.
Er gelden een paar eisen: de
rijders moeten tussen de 14 en
16 jaar oud zijn, in het bezit van
een nationale kartlicentie (EU
licenties zijn uitgesloten), en ze
moeten natuurlijk goed kunnen
sturen. Lukas mag samen met
de zestienjarige Naomi de Groot
uit Utrecht Nederland gaan
vertegenwoordigen. Naomi won op
15 september de KNAF selectiedag
voor vrouwelijke karttalenten op
Kartcentrum Zwolle. Daar maakte
zij veel indruk met onder meer haar
snelheid en voertuigbeheersing.
In 2019 wist het toenmalige
Nederlandse kartduo de gouden
plak in de wacht te slepen. Dit jaar
is het aantal deelnemende landen
behoorlijk uitgebreid, dus mag
er ook verwacht worden dat de
concurrentie nog zwaarder zal zijn.
Maar dat motiveert de beide rijders
alleen maar om hun uiterste best te
gaan doen.

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant oktober 2022
Van links naar rechts:
1 Fem, winnares van de eerste drie wereldbekerwedstrijden veldrijden (3/5) - 8 Woerdense Ellen,
wereldkampioene tijdrijden en winnares van de ”Chrono des Nations” (3/3) - 13 papegaai - 14 Engelse
vlaktemaat - 15 elektromagnetische eenheid - 16 Costa Rica (internet) - 17 de sport van de talentvolle Mika van de
Pavert - 18 de naam van het paard van kortebaandraver Rick Wester - 19 veel gegeten bolgewas - 20 noot 22 voegwoord - 23 Alastair, MMA-vechter en kickbokser, opgegroeid in Amersfoort - 26 gevangenis - 28 voorzetsel 30 compagnon - 31 aanwijzend voornaamwoord - 32 Lukas, 15-jarige kartcoureur die dezer dagen deelneemt aan
de Karting Slalom in Marseille - 38 thans - 40 in een - 41 lofdicht - 43 voornaam van tennisser Van de Zandschulp,
die samen met Tallon Griekspoor onlangs zijn eerste dubbelspeltitel won - 45 voor - 47 Rob, 64-jarige triatleet
uit Overberg - 49 moeder - 51 reeks - 52 Hans, eist $ 100.000.000 van wereldkampioen Magnus Carlsen wegens
smaad - 56 Julian, triatlon talent uit Veenendaal - 60 bijzonder (spreektaal) - 61 voorzetsel - 63 de onbekende 64 verlaagde toon - 65 de volleybalmannen van deze club uit IJsselstein komen dit seizoen voor het eerst uit in de
topdivisie - 66 Evert uit Eemdijk, marathonschaatser van het jaar 2022 - 68 hemellichaam - 69 lidwoord 71 voorzetsel - 72 korfbalclub uit Driebergen, komt dit jaar uit in Korfbal League 2 - 73 Amersfoortse Julie, won dit
jaar opnieuw goud bij de NK judo in de categorie tot 57 kg.

Stuur uw antwoord op onze puzzel voor 20 november naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak kans
op het (dikke) boek Dik Tevreden, 65 jaar sporttekeningen van Jan Ferwerda en Ruud Gosse. Het boek
is een eerbetoon aan tekenaar Dik Bruynesteyn, die eraan meewerkte dat de jeugd sportiever werd, die
sporters op een milde manier op de hak nam, die sportprestaties bejubelde en tegelijkertijd relativeerde.
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Foto’s: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

NK Goud voor Amersfoortse Beurskens

Van onze redactie
ALMERE - Op zaterdag 22 en zondag
23 oktober barstte de strijd los om
de felbegeerde titel van Nederlands
kampioen. In Topsportcentrum
Almere betreden meer dan 100
judoka's de tatami.
In veertien gewichtsklassen ging
men de concurrentie met elkaar aan.
Op zaterdag werden de eerste zeven
titels verdeeld en op zondag werd er
gestreden om de laatste zeven titels.
De Amersfoortse Julie Beurskens
won vorig jaar nog de titel in een
gewichtscategorie lager, maar ook dit
jaar wist ze de titel te pakken in de
categorie tot 57 kilo. Maud Lavrijssen
pakte de tweede plek. De podiumtree
voor het derde plekken was voor
Sacha Buwalda en Isabel Wiebers.

Van boven naar beneden:
1 ton - 2 slee - 3 blootje - 4 speelruimte - 5 percent - 6 roem - 7 deel van het oog - 8 boerenbezit - 9 nauwelijks 10 edelgas - 11 ... Dragons, Utrechtse ijshockeyclub die veerkracht toonde tegen Yeti’s Breda - 12 gil 19 ultraviolet - 21 oorspronkelijke bewoner van Peru - 23 gewicht - 24 hert - 25 centrale plaats om aangifte te
doen - 27 zintuig - 28 noot - 29 telwoord - 31 Daniël (bijbelboek) - 33 Toerische Informatie-opleiding - 34 een
weinig - 35 publieke omroep - 36 hierheen - 37 Europese Centrale Bank - 39 vogel - 42 erotisch deel van een film
- 43 betalingsbewijs - 44 politieke partij - 46 grootmoeder - 48 vlaktemaat - 50 Italiaanse rivier - 53 eiland in de
Middellandse Zee - 54 tot barstens toe gevuld - 55 gemeenschappelijke weide - 57 invoegsel - 58 voordat 59 Nederlandse Sport Federatie - 62 Eerwaarde Heer - 67 open plek in het ijs - 70 getijde.

WINNAAR
De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 23 september j.l. was “DAFNE
SCHIPPERS”. De prijswinnaar is dhr. Duerink uit Leusden. Gefeliciteerd! U heeft het boek De gelukkige
vereniging, het geheim van trotse leden gewonnen. Deze wordt bij u thuis bezorgd.

Julie Beurskens (in het wit).

De Amersfoortse heeft lange tijd
getraind bij Theo Meijer Sport,
inmiddels woont ze doordeweeks in
Papendal en traint daar nu fulltime.
In het weekend verblijft ze bij haar
ouders in Amersfoort. Ze werd in
Zeist geboren, maar vertrok met
haar familie op haar tweede jaar
naar Amersfoort. Aan lokale media
liet ze eerder weten: ‘Vanaf m’n
vierde, vijfde jaar judo ik al. Zo rond
m’n vijftiende ging het zo goed dat
ik ook aan echt grote toernooien
ging meedoen. Ik werd onder andere
vijfde op het EK onder 18.’
In september wist ze ook het
hoogste podium te halen op
het EK onder 21 jaar. In haar
gewichtscategorie, -57 kg. won ze
ook op dit internationale podium
goud. De Judobond deed verslag:

‘Vroeg op de eerste wedstrijddag
wist ze een winst te behalen dankzij
een houdgreep. Dit zorgde al snel
voor een waza-ari en uiteindelijk
moest haar tegenstander ook
nog afkloppen. In de tweede
wedstrijd moest Julie de volledige
wedstrijdtijd aan de bak, eerst om
een punt te scoren en later om haar
waza-ari te verdedigen. Dit lukte en
daardoor stroomde ze door naar de
kwartfinale en vervolgens de halve
finale. Deze partij wist ze weer te
winnen met een grondtechniek. Ook
haar finale wist ze te beslissen met
een houdgreep die volgde na een
waza-ari.’

Uitslagen

Terug naar Almere. Op het
Nederlandse podium wist slechts
één judoka haar titel te prolongeren,

verder waren er alleen maar
verschuivingen in de macht ten
opzichte van 2021.
De prijzen werden als volgt verdeeld
(respectievelijk goud, zilver en
tweemaal brons).
Bij de vrouwen -48 kg: Amber
Gersjes, Joshlyn Supusepa, Vera
Wandel en Milou Hendriks. -52 kg:
Rachel van de Meeberg, Franka
van der Salm, Naomi van Krevel
en Renske Wekking. -57 kg: Julie
Beurskens, Maud Lavrijssen, Sacha
Buwalda en Isabel Wiebers. -63 kg:
Kamile Nalbat, Blanca Uijtendaal,
Nadiah Krachten en Milva Baar. -70
kg: Jorien Visser, Silja Kok, Margit
de Voogd en Lotte Schutjes. -78 kg:
Natascha Ausma, Lieke Derks, Inge
Ekenhorst en Amber Weiland. +78
kg: Carmen Dijkstra, Paulien Sweers,

Merel Barkman en Cheyenne van der
Sluis.
Bij de mannen zag de uitslag in
de verschillende categorieën er
als volgt uit. -60 kg: Bart Welling,
Tibo Volleman, Thom van der Ree
en Jason Wong won Brons. -66 kg:
Dylan van der Kolk, Joshua van
Krevel, Victor van Gerven en Nanco
Krijthe. -73 kg: Matthijs van Harten,
Jonathan Houkes, Thom Hensens
en Niels Thijssen. -81 kg: Yannick
van der Kolk, Thomas Snijders,
Owen van Braam en Sander Looy.
-90 kg: Loek van der Veld, Mistral
Janssen, Lars van Oostrum en Twan
Hauch. -100 kg: Ralph Hoogeboom,
Silvan Bulthuis, Duco Krijvenaar en
Joës Schell. +100 kg: Jelle Snippe,
Jelle van den Berg, Jules Blom en
Yonathan van Stroe.

( TOP )
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SPORTFYSIOTHERAPIE

Weer belangrijke prijs voor Marcel Sterkenburg in aanloop naar Olympische Spelen

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

Blessure opgelopen?
Sportprestaties verbeteren?
Fysiotherapeut nodig?
Maak online een afspraak met de
(sport)fysiotherapeuten van FysioHolland Medicort.

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

‘We houden elkaar scherp’
er op dat moment niet toe. Ze
willen zo goed mogelijk worden en
trainen daarom zeven dagen in de
week, zowel bij het Nieuwegeinse
De Voltreffer, als bij De Halter. Ook
zijn ze een groot deel van hun tijd
op trainingskampen. Regelmatig
wisselen de broers hun reguliere
worsteltraining af met boksles. Een
à twee keer in de week beoefenen
ze de sport waar hun vader in
schitterde en waarin ook hun zeven
broers en zussen bekwaam zijn. ‘We
doen dat om verschillende prikkels
te ervaren en vaardigheden te
blijven ontwikkelen.’

DIRKEDAEN

REPARATIE, RENOVATIE, SCHUREN VAN
HOUTEN VLOEREN

Kansen

ONDERHOUDSADVIES VOOR HOUTEN
VLOEREN EN PARKET
VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT,
WERKEN WIJ OP AFSPRAAK
M 06-55550591 | T 0297 272077
Herenweg 221, 3648 CG WILNIS
info@dirkedaen.com | www.dirkedaen.com
De Grieks-Romeinse worstelaars Marcel en Tyrone Sterkenburg trainen al sinds hun negende jaar samen bij worstelverenging De Halter.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.
Van onze redactie

Weer een volle bos haar
dat niet van echt te onderscheiden is?

DÉ PLEK VOOR

Maak dan een vrijblijvende afspraak!

INDOOR &
OUTDOOR
PADEL!

Het dragen van een haarwerk of pruik is voor veel
mensen een onderwerp waar nog een taboe op rust.
Er wordt niet of nauwelijks over gesproken. Bij Cocorico
kunt u de gêne laten varen en op uw gemak, geheel
privé en in een rustige ambiance, uw haarproblemen
bespreken. Voor iedereen en voor elke vorm van
haarverlies kennen wij een passende haaroplossing.

UTRECHT - Bij het WK GrieksRomeins worstelen onder 23 heeft
regerend Europees kampioen
Marcel Sterkenburg recentelijk
het brons veroverd. De worstelaar
van de Utrechtse vereniging De
Halter kwam in de Spaanse stad
Pontevedra uit in de categorie tot
87 kilogram. Hij was in de strijd om
de derde plek de baas over Maksat
Sailau uit Kazachstan.
De tweelingbroers Sterkenburg
(21 jaar) zijn ‘on-Nederlands’ goed
aan het worden in hun sport. De

Hilversumse broers stoten door in
de sport die met name erg populair
is in landen als Azerbeidzjan, Iran
en Rusland. Zo werd Marcel in 2021
in het Russische Ufa (ogenschijnlijk)
vanuit het niets wereldkampioen op
het WK junioren. Zijn broer Tyrone
behaalde daar een zilveren medaille.
Op 9 maart van dit jaar won Marcel
goud op het WK onder 23 jaar in
Bulgarije, ook Tyrone viel toen in de
prijzen. In strijd om het brons was
hij met 5-1 te sterk voor de Noor
Worren.
De broers verbazen vriend en
vijand in positieve zin met hun

Padelabonnement € 200,- p.jr.
Onbeperkt spelen tijdens daluren
van 09.00 - 18.30 en na 21.30 uur

+

50% korting op
de losse baanhuur
van 18.30 - 21.30 uur

Wij kunnen niet wachten om je te zien!
Inschrijven of meer info? Mail naar info@sportclubhouten.nl

STYLING & ONDERHOUD

Vincent Hamanerf 5, 3813 MS Amersfoort
T 033 480 19 19 | M 06 136 476 56
E info@cocorico.nl | W cocorico.nl

De tweeling heeft veel aan elkaar
tijdens de trainingen en wedstrijden.

zijn beeld in ontvangst in Rijssen,
tijdens de ploegpresentatie van
Team Reggeborgh, waar hij deel
van uitmaakt. De schaatsbond
beargumenteert de keuze voor
Hoolwerf en Dedden op de eigen
website. ‘Je krijgt deze prijs als je
hebt laten zien dat je kan winnen
op natuur- en kunstijs, en als je
klassementen kan winnen. Evert
voldoet aan al deze criteria,’ aldus
Willem Hut.

50% KORTING!

HAAROPLOSSINGEN

Scherp

Naar eigen zeggen ‘liften ze elkaar
op’ als een van de twee een mindere
dag heeft en ze dagen elkaar continu
uit. In wedstrijden treffen ze elkaar
niet op de mat, omdat Marcel in
de categorie tot 87 kilo uit komt en
Tyrone in de categorie tot 97 kilo.
Dat is geen toeval: pa Sterkenburg
wilde niet moeten kiezen tijdens
toekomstige wedstrijden, dus moest
de een wat meer gaan eten en de
ander juist letten op de calorie
inname.
Maar tijdens trainingen ontzien
de broers elkaar niet, de paar kilo
verschil in lichaamsgewicht doen

Schaatsaward voor Evert Hoolwerf

ABONNEMENT

ONBEPERKT SPELEN!

sterke optredens. In deze krant liet
De Halter-voorzitter Edwin Goris
eerder weten woorden tekort te
komen voor de prestatie van Marcel
Sterkenburg in het Bulgaarse
Plovdiv. ‘Vorig jaar werd Marcel
in diezelfde leeftijdsklasse nog
afgedroogd. We wisten dat hij in
goede vorm was, maar dit is weer
ongelooflijk. Naar mijn weten was
de hele Europese top aanwezig,
Oekraïne en Rusland uitgezonderd.’

Desgevraagd schatten de broers hun
kansen op grote toernooien goed in.
Op radio 1 spraken ze over hun sport
en de haalbaarheid van deelname
aan de Olympische Spelen, iets waar
ze al van kinds af aan van dromen.
Marcel: ‘Ik denk dat we allebei wel
kans maken op de Spelen. Ik heb
het al laten zien op het WK. We
staan soms zelfs boven de prestaties
van de beste worstelaars uit
Azerbeidzjan, Cuba en Iran.’ Tyrone
vult aan: ‘Ik moet nog wat wennen
aan mijn gewicht (hij komt sinds
kort uit in een zwaardere categorie
tot 97 kilo, red.) maar op een recent
trainingskamp kon ik ook met de
besten mee. We zitten op hetzelfde
level.’
De broers halen ook voordeel uit het
feit dat worstelen in Nederland een
kleine sport is. Marcel: ‘We krijgen
veel individuele aandacht van onze
begeleiders zodat we snel beter
kunnen worden. Landen waar de
sport heel groot is, kennen grote
nationale teams en dan is er logisch
dus ook minder tijd beschikbaar
van de coaches.’ Die focus en
aandacht van hun coach Mariusz
Gicewicz helpt de broers om hun
worsteldromen waar te maken.

Evert Hoolwerf.

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Van onze redactie
EEMDIJK - Evert Hoolwerf uit
Eemdijk (27) en Ineke Dedden (28)
zijn door KNSB uitgeroepen tot
marathonschaatser en -schaatsster

van het Jaar 2022. Zij kregen hun
prijs, een bronzen beeld gemaakt
door beeldhouwer Gerrit van Emous,
bij verrassing uitgereikt door Willem
Hut, disciplinemanager marathon
van de KNSB. Evert Hoolwerf nam

Prestaties

Hoolwerf won vorig jaar zes
wedstrijden op kunstijs, waaronder
alle vier de races om de Trachitol
Trophy. Zo schreef hij ook het
klassement van die vierdaagse
op zijn naam. Op het natuurijs in
Lulea pakte Hoolwerf eveneens één

dagzege. Hij toon zich blij verrast
met de onderscheiding, die hij voor
het eerst won. ‘Deze is niet alleen
voor mij, maar voor de hele ploeg,’
zo betrok hij zijn teamgenoten in de
feestvreugde.
Eerder op de dag had Ineke
Dedden haar prijs in ontvangst
genomen, na afloop van haar
middagtraining op het ijs van Thialf
in Heerenveen. De rijdster van
team BDM/BTZ werd verkozen tot
beste marathonschaatsster van
de jaargang 2021 – 2022, vooral
omdat zij op het natuurijs van de
Weissensee en Lulea oppermachtig
was. Zij won alle vier Grand Prixraces en dus ook het klassement,
en werd bovendien tweede op het
Open NK.
Ook op kunstijs liet Dedden zien

dat ze deze titel uiteindelijk dik
verdiende. In de wedstrijden om
de Marathon Cup stond ze zes keer
op het podium, waarvan één keer
als winnares. In het klassement
eindigde ze als derde. Ook voor
Dedden was het de eerste keer dat
ze door de KNSB werd uitgeroepen
tot marathonschaatsster van het
jaar.
De schaatsbond licht tenslotte
de keuze voor de beeldjes toe.
‘Beeldhouwer Gerrit van Emous
heeft dit jaar voor alle vijf disciplines
van de KNSB de jaarprijzen
ontworpen. Deze beelden zullen
ook de komende jaren worden
uitgereikt aan de beste schaats(st)
ers van het jaar bij langebaan,
shorttrack, marathon, kunstrijden en
inlineskaten.’
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MONTEUR
KLIMAAT
TECHNIEK?

Schaker Hans Niemann eist 100 miljoen dollar van wereldkampioen Magnus Carlsen

‘Valsspeler’ heeft Utrechts verleden
op zijn beurt 100 miljoen dollar
wegens smaad van Carlsen.

KOM WERKEN BIJ
DE PIONIER!
BLR-Bimon | Klimaatoplossingen

Vele opleidingen binnen onze bedrijfsschool
Technische en uitdagende werkomgeving
Een leuk stel collega’s!

iets voor jou?

werkenbijdepioniers.nl

Aardvletterweg 3A

blr-bimonwerkt.nl

3417 XL Montfoort

+31 (0)348 47 22 47

In augustus speelde Hans Niemann (links op het affiche) een partij tegen de Noor
Magnus Carlsen tijdens de Miami’s FTX Crypto Cup. Hij wist de wereldkampioen
in een van de vier games zelfs te verslaan. Gedurende het daaropvolgende
Sinquefield-toernooi in St. Louis trok Carlsen zich terug en beschuldigde zijn
tegenstander Niemann, die ook aan dat toernooi met een wildcard meedeed, van
fraude.
Door Hans van Ommeren
UTRECHT - Kun je valsspelen
met schaken? Nee, zou je zeggen,
het bord en de stukken zijn voor
iedereen zichtbaar en het is
onmogelijk om stiekem met een

Kom je bij
ons werken?

telefoon stellingen te raadplegen.
Ja, zegt wereldkampioen Magnus
Carlsen.
De beschuldigende vinger van
de Noor wijst naar de 19-jarige
Amerikaan Hans Niemann die een
verleden heeft in Utrecht. Die eist

Niemann zat tien jaar geleden
op basisschool De Spits in de
Utrechtse wijk Lunetten, zo onthulde
onlangs de Volkskrant. Hij kreeg

Toiletbezoek

Over valsspelen tijdens

Daar denkt Chess.com anders
over. Volgens het schaakplatform
heeft Niemann ’in meer dan 100
onlinepartijen’ vals gespeeld. Voor
die beweringen wil de Amerikaan
een genoegdoening van vele
miljoenen dollars. Via social media
meldde hij meerdere processen te
zullen aanspannen. Eén claim gaat
in elk geval naar Noorwegen.

In de tweede competitieronde
boog Paul Keres nipt voor
Apeldoorn, 5,5-4,5. Bij PK
zorgden David Kerkhof en Evert
Rademakers voor winstpartijen.
Beiden sleepten in het verre
eindspel het punt binnen. Het
eerste verlies in tijden voelde bij
het Utrechtse tiental niet echt
als een verlies omdat Apeldoorn
de landskampioen is van vorig
jaar. ‘Het is duidelijk dat we hier
thuis horen,’ zo verwoorddde Jan
Breukelman die zelf remiseerde, de
stemming aan Utrechtse kant.

Fulltime touringcarchauffeur
Pattime touringcarchauffeur
Oproep touringcarchauffeur

Schoudermantel 52, 3981 AH Bunnik
030 657 16 16 | info@kassingtours.nl

Lunetten

Niemann raakte buiten beeld toen
zijn ouders, expats, verhuisden.
Wanneer hij twaalf jaar oud is, wordt
hij door het online schaakplatform
Chess.com tijdelijk als gebruiker
verwijderd na verdenkingen dat hij
gebruik maakt van een computer.
Vier jaar later gebeurt dat nogmaals.
Die gebeurtenissen worden nu
weer opgerakeld en hebben er
kennelijk mede toe bijgedragen dat
een commissie van schaakbond
FIDE de zaak nader onderzoekt.
De beweringen van beide schakers
worden daarbij onder de loep
genomen.

schaakpartijen doen de wildste
verhalen de ronde. Vroeger werd
tijdens een toiletbezoek soms
informatie uitgewisseld met een
andere grootmeester, maar dat kan
nu niet meer. Schakers worden bij
grote toernooien ook van top tot
teen gescand voordat ze mogen
spelen. Bij online toernooien
zijn de mogelijkheden om vals
te spelen veel groter met behulp
van zogeheten ‘chess engines’,
computerprogramma’s die zoeken
naar de beste zet. Maar bij fysieke
toernooien registreren camera’s alle
handelingen van de spelers.
Een bizarre theorie is dat Hans
Niemann tijdens zijn partij
tegen Carlsen via een op afstand
bestuurbaar anaal seksspeeltje
seintjes door zou hebben
gekregen. De Amerikaan noemt
de beschuldigingen ‘een hetze’. Hij
verklaarde bereid te zijn om naakt
achter het schaakbord plaats te
nemen. ‘Want ik weet dat ik clean
ben.’

Schakers zijn Europese ervaring rijker Bridgers starten
Competitie
in middenmoot

Momenteel zijn wij per direct op zoek naar een:

Ben jij in het bezit van rijbewijs D(+E), Code 95,
VOG en een geneeskundige verklaring? Heb
je aantoonbare ervaring als (internationaal)
touringcarchauffeur? Ben je misschien eigenlijk
al (bijna) met pensioen maar vind je het gewoon
leuk om zo nu en dan een ritje te rijden? Ja? In
deze en in alle andere gevallen zijn wij wellicht
op zoek naar jou!

De schaakrel begon anderhalve
maand geleden toen Carlsen zich
terugtrok uit het Sinquefieldtoernooi in St. Louis. De
wereldkampioen sinds 2013
had voor het eerst na meer dan
50 partijen weer een nederlaag
geleden. In plaats van die te
accepteren beschuldigde hij zijn
opponent, Hans Niemann, er
indirect van gefraudeerd te hebben.
Carlsen gaf geen nadere toelichting,
maar verstuurde wel een
raadselachtige tweet met daarbij
een filmpje van de Portugese
voetbalcoach José Mourinho die de
uitspraak doet: ‘Als ik spreek, kom
ik in grote problemen.’
Kort daarna trof Carlsen opnieuw
Niemann, ditmaal in een online
schaakpartij. Al na één zet gaf hij
op. Een duidelijk statement van de
vijfvoudige wereldkampioen, die
zich echter in nevelen bleef hullen.
‘Ik kan alleen met mijn acties
spreken. Ik hoop dat de waarheid
ooit naar buiten komt. Het is
duidelijk dat ik niet meer tegen
Niemann wil schaken.’

daar schaakles van PieterJan
Mellegers. De eerste reactie van
de docent toen hij vernam dat
Niemann de wereldkampioen had
geklopt. ‘Ik dacht: zo, die is nog
altijd even fanatiek.’ Want dat was
hij in de klas van Mellegers en ook
op schaakclub Moira-Domtoren,
waar Niemann anderhalf jaar voor
speelde. Maar hij was in die dagen
zeker niet het grootste talent, stelt
jeugdcoördinator Albertus ten Hertog
– de vader van grootmeester Hugo
– in de Volkskrant. ‘Ik ben eerlijk
gezegd zeer verbaasd dat Hans
nu zo’n hoge rating (rond de 2700,
red.) heeft. Hij moet een enorme
progressie door hebben gemaakt.’

Horeca Vacatures
Bistro LOF assistent restaurant manager (FT)
Bistro LOF zelfst. werkend kok (FT)
Restaurant Voltaire bedieningsmedewerker (PT/FT)
Evenementen banqueting manager ( FT)
Sales sales & marketing manager (FT)
www.parcbroekhuizen.nl // 0343 74 58 58
Solliciteren? anita.bos@parcbroekhuizen.nl
Instagram:
@parcbroekhuizen @bistrolof @restaurantvoltaire
Gevarieerd, gepassioneerd team // goed salaris // personeelsvoordelen //
werken met de mooiste producten bij de (culiniare)top van nederland

Hugo ten Hertog (rechts) is de enige grootmeester van de Utrechtse schaakclub
Paul Keres.
Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

UTRECHT - Paul Keres heeft
naar behoren gepresteerd in het
Europees kampioenschap voor
clubteams.

die allen een veel hogere rating
hebben dan de enige GM aan
Utrechtse kant, Hugo ten Hertog.
Hij kwam net als Demre Kerigan en
Niels Ondersteijn tot 4 punten uit 7
ontmoetingen.

De hoogst spelende schaakclub in
de regio won van de teams die op
papier de mindere waren en bleek
niet opgewassen tegen teams met
veel grootmeesters in de gelederen.
Europees kampioen werd Novy Bor
Chess Club uit Tsjechië die alle zeven
wedstrijden won en 9.000 euro
ontving voor zijn prestatie. Het team
bestond uit louter grootmeesters,

De andere teamleden waren Peter
Lombaers, Menno Okkes en Evert
Rademakers. Paul Keres eindigde
met 8 wedstrijdpunten op plaats
32 in een veld van 70 teams. En
Passant uit Bunschoten-Spakenburg
eindigde met 5 wedstrijdpunten in
de achterhoede. Wel kwam Dick de
Graaf tot een fraaie individuele score
met 4,5 uit 7.

Van onze redactie

In de eerste klasse klopte En
Passant het tweede team van
LSG met 5,5-4,5, mede dankzij
winstpartijen van Jan Willem van
de Griendt, Henk Vedder en Cees
Nagtegaal. PK-2 ging in de andere
eerste klasse eervol met 5,5-4,5
onderuit tegen het Brabantse
Vianen met veel Duitse schakers in
het team. Fraaie winst was er van
Marks Smits op een internationaal
meester, terwijl invaller Sander
Bogaard in zijn debuut een punt
scoorde.
In de derde klasse won Amersfoort
van PION/Mook combinatie,
verloor Oud Zuylen Utrecht van
Voorschoten-2 en kreeg Woerden
klop van DSC Delft 2.

Van onze redactie
UTRECHT - Het eerste weekeinde
van de meesterklasse viertallen
heeft weinig verrassingen gebracht.
’t Onstein-2 bestaande uit louter
internationals zoals Simon de Wijs
uit Doorn gaat na zes wedstrijden
aan de leiding. Utrecht heeft twee
teams in de hoogste vaderlandse
bridgecompetitie. Bridgeclub Oog in
Al (BCO) slaagde erin zich keurig in
de middenmoot te handhaven.
Het gepromoveerde BC Star had
het zwaar in de eerste ronden maar

herstelde zich en hield de schade
beperkt.
De meesterklasse is dit seizoen
uitgebreid van tien naar twaalf teams.
Dat is het gevolg van een verzoek van
wereldkampioen Zwitserland om onder
de vlag van de Lombard in Rotterdam
aan de Nederlandse competitie te
mogen deelnemen. Bij Zwitserland
spelen Sjoert Brink en Bas Drijver, twee
Nederlanders die in het verleden bij de
Lombard actief waren. Het team kon in
het eerste weekeinde nog geen potten
breken en staat voorlopig vierde.
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TGW is een toonaangevende, wereldwijde
systemintegrator van zeer dynamische,
geautomatiseerde en passende logistieke oplossingen.
Met projecten voor o.a. bol.com, Picnic, stichd, Puma
en Kärcher.

Waterpolovrouwen naar Tenerife voor super final fina world league
Super Final ook als voorbereiding
op weg naar het WK in de zomer
van 2023 en het proces richting de
Olympische Spelen van Parijs.’
Nederland speelt in Poule A
achtereenvolgens tegen de
regerend wereld- en olympisch
kampioen Verenigde Staten,
Italië (nummer 3 van het EK) en
Canada. De andere poule bestaat
uit Australië, Spanje, Hongarije en
Nieuw-Zeeland.

Bij TGW heb je naast de teambuilding ook de ruimte
om te ontspannen. Daag jij jouw collega’ s graag uit
voor een potje pool, tafelvoetbal of tafeltennis en
bouw jij graag een goede band op met jouw team?

Tenerife

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn op
zoek naar nieuwe collega's. Van service- en
onderhoudstechnicus tot projectmanagers.
Geïnteresseerd neem contact met ons op: beneluxrecruitment@tgw-group.com
Meer over en werken bij TGW!
Het Nederlandse waterpoloteam met geheel links oud UZSC- en Polar Bears speelster Vivian Sevenich.
Van onze redactie
ZEIST - De
Nederlandse waterpolodames
spelen van 2 tot en met 6 november
de Super Final van de FINA World
League. De ploeg van bondscoach
Evangelos Doudesis strijdt in Santa
Cruz op het Spaanse eiland Tenerife
met zeven andere landen om de
prestigieuze titel. In de selectie zien
we Sarah Buis (keepster van het
Utrechtse UZSC) en Vivian Sevenich
(momenteel spelend bij CN Mataro,

Leuke enthousiaste
collega

Mi Piace pizza&wijn

KOM BOWLEN IN
DE VAKANTIE!
Mitland Bowling biedt regelmatig
interessante arrangementen en acties aan.

Reserveer direct!

Traaij 1b/c - 3971 GB - Driebergen

2 avonden per
week/ parttime

06-22988228

Gezocht

mipiacedriebergen

Marthe
Wijnbergen
Kindercoach en

Spanje en daarvoor onder meer bij
Polar Bears en UZSC). Bondscoach
Evangelos Doudesis selecteerde
verder voor de Super Final de
volgende speelsters: Britt van den
Dobbelsteen (ZV De Zaan, keepster),
Bente Rogge en Maxine Schaap (ZV
De Zaan), Noa de Vries (Het Ravijn),
Simone van de Kraats (CN Mataro),
Fleurien Bosveld en Nina ten Broek
(CN Terrassa, Spanje), Iris Wolves
(Glyfada, Griekenland), Marit van
der Weijden, Maartje Keuning en
Brigitte Sleeking (GZC Donk) en Lola

Foto: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant.

Moolhuijzen (Polar Bears). Noa de
Vries maakt haar debuut in Oranje.
In de aanloop naar de Super
Final traint het Nederlands team
nog enkele dagen samen met de
Verenigde Staten en Australië in het
KNZB-Zwembad in Zeist.

Poule A

Het is de achtste keer sinds 2004
dat Nederland zich voor de Super
Final van de FINA World League
wist te plaatsen. Oranje legde
twee keer beslag op een medaille:

brons in 2015 en zilver in 2018. De
Verenigde Staten won liefst dertien
van de zestien voorgaande edities.
Bondscoach Evangelos Doudesis
kijkt enorm uit naar de strijd met
Team USA en de andere toplanden
op Tenerife. ‘Het is prachtig om
net als op het WK en EK, afgelopen
zomer, tegen de beste landen van
de wereld te strijden. We gaan met
een mix van ervaren speelsters en
aanstormende talenten naar de
Super Final. We gaan altijd voor
de winst, maar we gebruiken de

Het Nederlands team bewaart
goede herinnering aan Tenerife.
Eerder dit jaar won Oranje er de
Europese eindronde van de FINA
World League, onder meer na winst
in de halve finale op Italië (9-7) en
in de finale op gastland Spanje
(12-11). Het was de opmaat voor
een succesvol WK in Boedapest,
waar Nederland een sterk toernooi
bekroonde met een bronzen
medaille na een 7-5 zege op Italië.
Datzelfde Italië nam bij het EK in
Split revanche in de strijd om het
brons: 13-16. Nederland speelde
op het WK in Boedapest ook tegen
de twee andere landen die het in
de poulefase van de Super Final
op Tenerife treft. Team USA was
in de poule met 7-11 te sterk voor
Oranje, dat in de 1/8 finale wel wist
te winnen van Canada: 10-7.
De begeleiding bestaat naast
Doudesis uit Richard van Eck
(assistent-bondscoach), Ineke
Yperlaan (teammanager), Chris
Hendrix (video-analist) en Annelies
Geel-Van Asch (fysiotherapeut).

FC Utrecht eert clubicoon met zaal
Door Hans van Echtelt

UTRECHT - FC Utrecht heeft
op 17 oktober de 'Jean-Paul de
Jong zaal' in gebruik genomen.
De grootste ruimte van de derde
etage van thuisbasis van FC
Utrecht -Galgenwaard- is vanaf nu
vernoemd naar de oud-speler en
voormalig trainer van de Utrechtse
FC.
Hiermee wil de club eerbetoon
brengen aan het clubicoon, dat van
1993 tot 2007 in de clubkleuren
speelde van zijn geboortestad. Hij

kwam tot liefst 370 competitieduels
en hoeft alleen Leo van Veen (391
wedstrijden) en Jan-Willem van Ede
(409 duels) voorrang te geven. Als
aanvoerder van FC Utrecht won De
Jong twee keer de KNVB Beker en
sleepte hij de Johan Cruijff Schaal in
de wacht. Zijn lange staat van dienst
en het feit dat hij altijd voorop in
de strijd ging, leverden hem de
bijnaam ‘Mister FC Utrecht’ op. Ook
als oefenmeester lanceerde De Jong
zijn carrière bij FC Utrecht, waar hij
bij de jeugdploegen van de FC zijn
eerste ervaringen in dat werkveld
opdeed. De Jong was onder meer

Hoofdtrainer en assistent-trainer
van het eerste elftal van FC Utrecht.
‘Jean-Paul heeft als speler,
jeugdtrainer en oefenmeester bij de
A-selectie veel betekend voor onze
club’, zegt Algemeen Directeur Thijs
van Es van FC Utrecht. ‘Wie JeanPaul de Jong zegt, zegt FC Utrecht.
Wij willen Jean-Paul bedanken voor
alles wat hij voor FC Utrecht heeft
gedaan door middel van dit fysieke
en blijvende eerbetoon. We hopen
dat we hem regelmatig zelf mogen
begroeten in deze prachtige ruimte
op de derde etage van Stadion
Galgenwaard.’

Jean-Paul de Jong.

Foto: Robert Jan van der Horst/Utrechtse Sportkrant.

Buurtsportcoach helpt sportverenigingen met samenwerkingsverbanden

jeugdhulpverlener
Van onze redactie
UTRECHT - Bij 37 procent van
de sportverenigingen waar een
buurtsportcoach werkzaam is, heeft
deze gezorgd voor uitbreiding van
de samenwerking en netwerken
met andere organisaties. In 2018
was dit bij 28 procent van de
sportverenigingen het geval. Dat
blijkt uit recent onderzoek van het
Mulier Instituut onder bestuurders van

sportverenigingen.
Buurtsportcoaches bij
sportverenigingen zetten zich in
2021 minder in voor ledenwerving
dan eerder: in 2021 gaf 13 procent
van de verenigingsbestuurders aan
dat buurtsportcoaches zorgden
voor meer leden. In 2018 was dat
nog 30 procent. Er is dus minder
inzet op ledenwerving en meer op
samenwerkingsverbanden tussen
organisaties. Dat lijkt een gevolg

van de ambities uit het deelakkoord
‘Vitale aanbieders’ van het Nationaal
Sportakkoord en de doelen van de
‘Brede Regeling Combinatiefuncties’.
Volgens de pijler uit het Sportakkoord
‘vitale sportaanbieders’ is een vitale
sport- of beweegaanbieder een club
die de basis op orde is. Dat betekent
dat de organisatie: financieel gezond
is, een krachtig bestuur of leiding
heeft, een gezonde ontwikkeling in
ledenaantal en vrijwilligers ziet, een
passende accommodatie heeft, een
positieve sportcultuur kent en een
realistische visie op en een helder plan
voor de toekomst heeft. Daarbij wordt

ingezet op verbinding, kennisdeling en
samenwerking met het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties om
een belangrijke impuls te geven aan
de vitaliteit van sportaanbieders.

Activiteiten

Volgens verenigingen hielden
buurtsportcoaches zich tussen juni
2020 en juni 2021 het vaakst bezig
met het creëren van aanbod voor
niet-leden (42%), bijvoorbeeld op
scholen. In 2019 gaf meer dan de helft
van de verenigingen (57%) aan dat
de buurtsportcoaches activiteiten of
clinics organiseerden/uitvoerden voor

niet-leden. Deze daling komt mogelijk
doordat in de coronaperiode de focus
meer op eigen leden lag.
Deze resultaten zijn gebaseerd op
peilingen onder bestuurders van
sportverenigingen. De resultaten
uit deze factsheet komen uit vier
verschillende metingen bij het MI
Verenigingspanel: januari 2018, januari
2019, februari 2021 en augustus 2021.
Door de samenstelling van het panel
en de weging van de respons zijn de
uitkomsten representatief voor de
sportverenigingen in Nederland, aldus
het Utrechtse Mulier Instituut.
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Ook iets te melden? Tip ons: redactie@utrechtsesportkrant.nl

FC UTRECHT HANDHAAFT ‘SPARTAANSE TRADITIE’
De Rotterdamse voetbalformatie stond immers hoger op de
ranglijst en trainer Maurice Steijn had een mooie serie achter
de rug. Hoe anders lag het bij zijn voorganger Henk Fraser.
Acht tegengoals in de laatste twee wedstrijden tegen AZ en PSV
en een weinig overtuigende vertoning in het bekerduel tegen
Sportlust.
Bij Galgenwaard was zondag 23 oktober dan ook een extra
politiemacht opgetrommeld om eventuele uitingen van
onvrede van supporters voortijdig de kop in te drukken. Maar
die extra maatregelen bleken overbodig. Na de 3-1-zege klonk
uitbundig het ‘Sweet Caroline’ door de luidsprekers en ging de
achterban tevreden naar de uitgang. FC Utrecht had een wat
beter gezicht getoond dan werd verwacht. Met als gevolg: drie
plaatsen gestegen op de ranglijst in het linkerrijtje.
Was het nu allemaal euforie na afloop? Neen, dat ook weer
niet. Sparta had ook de nodige kansen kunnen afdwingen,
maar FC Utrecht ging beter met de scoringsmogelijkheden
om. Zo scoorde Daishawn Redan zijn allereerste seizoentreffer,
terwijl hij in de voorbereiding zo schotvaardig was geweest.
De zoals altijd volijverige Tasos Douvikas kopte de 2-0 binnen
waarna Sean Klaiber het slotakkoord voor zijn rekening nam
met een effectvol afstandsschot. Hoe dan ook, tegen Sparta
bleef de traditie van een ononderbroken zegereeks intact.

UTRECHT - Al 25 jaar had Sparta niet in de Utrechtse
Galgenwaard gewonnen. Maar daar zou dit keer wel eens
verandering in kunnen komen.

Trainer Henk Fraser kon na afloop zijn opluchting niet
verborgen houden. ‘Dit was wel een sleutelwedstrijd voor
iedereen, natuurlijk ook voor mij. De druk kwam nu van alle
kanten op me af, ook via de media. Maar dat wist ik tevoren. Als
je voor FC Utrecht kiest, besef je dat het verwachtingspatroon
hier heel hoog is. Als ik een veilig club had willen kiezen zonder
zoveel druk, had ik niet voor Galgenwaard moeten kiezen.’
Fraser doelt hiermee op de kritiek die de club en zijn persoon
krijgen vanwege de slechte reeks waar FC Utrecht aan bezig
was waarbij het keer op keer een uiterst povere indruk maakte.

DAMMER RON HEUSDENS STERKSTE IN AMERSFOORTS OPEN
AMERSFOORT - Ron Heusdens is winnaar geworden van het
Amersfoorts Open, het traditionele toernooi van damclub ADG.
De Nederlands kampioen van 2008 vergaarde in zeven partijen
elf punten en dat was een punt meer dan een groepje van vijf
achtervolgers. Onder hen Harry de Waard uit Zeist, die van de
dammers uit de regio het hoogste eindigde. Aan het toernooi
namen vijf internationale grootmeesters deel, onder wie oudwereldkampioen Alexander Schwartzman.
Het Amersfoorts open beleefde zijn 41ste editie.
Toernooidirecteur Marcel Everloo kon na vier dagen terugzien
op een geslaagd evenement. De Waard speelde op het eind
een cruciale rol. Hij versloeg Jean Marc Ndjofang en hield in de
laatste ronde Christian Miami in een marathonpartij op remise.
Daardoor werd Ron Heusdens voor de derde maal winnaar van
het Amersfoort Open.
In de landelijke competitie heeft het gepromoveerde Ons
Genoegen het zwaar in de hoofdklasse, de op een na hoogste
afdeling. De Utrechters verloren ook hun derde wedstrijd en
wel met 12-8 van DIOS/Eureka ondanks winstpartijen van
Alfons Ottink en Wim Vlooswijk. In de eerste klasse gaat ADG uit

VAN DE ZANDSCHULP VEROVERT
EERSTE DUBBELTITEL

VEENENDAAL – De Veenendaalse tennisser Botic van de
Zandschulp heeft voor het eerst een dubbelspeltitel op de
ATP Tour veroverd. Samen met Tallon Griekspoor (26) won
de 27-jarige Van de Zandschulp van Matwé Middelkoop en
de Indiër Rohan Bopanna. Het Nederlandse duo was na een
supertiebreak in Antwerpen in de finale te sterk voor hun
tegenstanders (3-6, 6-3 en 10-5).
Het duo startte met twee gelijk opgaande sets aan de finale van
het indoortoernooi in België, dus moest een supertiebreak het
verschil maken. En dat lukte. De Nederlanders pakten vanaf 6-5
vier punten op rij en wonnen daarmee de finale.
In Antwerpen verloor Van de Zandschulp al in de eerste
ronde van de Zwitser Dominic Stricker (6-2 en 6-4). Ook
zijn dubbelpartner Griekspoor werd er in de eerste ronde
al uitgeknikkerd door de Engelsman Daniel Evans (6-3 en
6-4). Van de Zandschulp haalde dit jaar ook de finale van
het enkelspeltoernooi in München, maar moest tegen
tegenstander Holger Rune uit Denemarken opgeven vanwege
ademhalingsproblemen.
Niet eerder kwam Van de Zandschulp zo ver in een
dubbeltoernooi, de ATP-titel was de kroon op de sterke
samenwerking in Antwerpen, waarbij de Nederlanders in
de eerste ronde al verrassend afrekenden met het als eerste
geplaatste duo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah uit
Colombia.

AGENDA

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

PHEIDIPPIDESLOOP
BUNNIK/UTRECHT – Op
29 oktober wordt de
42ste Pheidippidesloop
gehouden. Dit is een
estafetteloop met zeven
deelnemers met de
afstand van precies een
marathon (de afstand
die Pheidippides ooit
liep tijdens de slag van
Marathon). Het toneel is
het meest besproken bos
van Nederland, namelijk
Amelisweerd. De start en finish zijn op de atletiekbaan van
U-Track aan de Mytylweg Utrecht. Het team moet uit minimaal
twee vrouwen bestaan en loopt om de beurt een afstand (of
4,1 of 6,8 km). De tijd van de individuele lopers wordt digitaal
bijgehouden. Wisselen van loper gebeurt met een wissellint,
welke op de dag zelf beschikbaar wordt gesteld.
De loop start om 12 uur, de kosten zijn 55,- per team van 7
lopers. De locatie is de Atletiekbaan Maarschalkerweerd,
Mytylweg 79, Utrecht. De atletiekbaan is voorzien van de
modernste faciliteiten, zoals toiletten, douches, een bar en
omkleedruimte.
De route van 6,8 kilometer wordt tegen de klok in gelopen.
De lopers gaan eerst naar het Markiezenbos, het Jaagpad
op, naar theehuis Rhijnauwen, langs de weide van Vermaak,
de Vossegatsedijk af en via de viaduct over de kromme Rijn,
waarna de atletiekbaan binnen hand bereik is. De korte ronde
(4.1 km) volgt voor een groot gedeelte de lange route. Alleen
wordt er in het Markiezenbos bij de witte brug links afgeslagen
in plaats van rechts. Hierdoor lopen de lopers via Amelisweerd
over het Jaagpad rechtstreeks terug naar Utrecht en de
atletiekbaan.
u-track.nl/algemeen-pheidippidesloop

U-TRACK PANBOSCROSS

BRONS VOOR JUDOKA SMINK

Amersfoort aan de leiding met drie gewonnen ontmoetingen,
terwijl in een andere klasse Zenderstad voorlaatste staat. Het
eerste team van de club uit IJsselstein liet de zege glippen bij
de laatste zet. Het werd nu 8-8. Hans Verhoeven en Karl van
der Horst wonnen hun partij. Bij ADG volstond een zege Jan de
Ruiter voor beide wedstrijdpunten.

ATLETIEKACCOMMODATIE DE MEERPAAL HOUTEN OFFICIEEL GEOPEND
HOUTEN - Begin oktober werd de nieuwe atletiekaccommodatie in Houten op feestelijke wijze geopend.
Collegaclub Hellas Utrecht stelt: ‘Na jaren van behelpen op een
grasveld of een oud sprintbaantje van sintels, kan er nu écht op
kunststof getraind worden.’
De feestelijke ingebruikname startte met een clinic voor
de jeugd die jarenlang van de oude faciliteiten gebruik
heeft gemaakt. Het enthousiasme spatte er meteen vanaf.
Wethouder Sport en Cultuur van de gemeente Houten onthulde
vervolgens, samen met de voorzitter van Stichting Atletiek
Houten, Matthijs Monster, het bord bij de ingang van de baan,
waarna nog enkele toespraakjes werden gehouden. Hellas
voorzitter Marion van den Wittenboer overhandigde vervolgens
vier estafettestokjes in de Hellas kleuren rood/wit.
De nieuwe accommodatie biedt de trainers in Houten meteen
de mogelijkheid om een extra trainingsgroep voor pupillen aan
te bieden.

HOOGLAND - Jesper Smink uit Hoogland heeft bij de Grand
Prix van Abu Dhabi het brons veroverd. De judoka komt uit in
de klasse tot 90 kilogram. Hij won de kwartfinale van Didar
Chamza uit Kazachstan, maar in de halve finale legde de
judoka het af tegen de Fransman Loris Tissier. In de strijd om
brons versloeg Smink Dzjachongir Madzjidov uit Tadzjikistan.
Houtenaar Noël van 't End is op de WK judo in Tasjkent niet
voorbij de derde ronde gekomen in de klasse tot 90 kilogram.
De wereldkampioen van drie jaar geleden liep tegen de Bulgaar
Ivaylo Ivanov in de golden score - de verlenging - tegen zijn
derde straf aan, wat meteen het einde van de wedstrijd en zijn
toernooi betekende.

UTRECHT – Op 6 november wordt de oudste loop van
Nederland van 10:30 tot 12:30 uur gelopen. De Panboscross is
een loopevenement voor jong en oud in de bossen van Zeist.
De route gaat over vlakke, onverharde paden en is geheel
autovrij. Jonge kinderen rennen onder begeleiding een ronde
van 1 kilometer. Volwassenen en (oudere) kinderen lopen over
een parcours van 3 kilometer dat met linten is uitgezet. Elke
kilometer is gemarkeerd en bij de start/finish is een waterpunt.
In (maximaal) twee uur tijd kun je jezelf uitdagen in snelheid en

Eindsignaal

Van der Meent (ex-DOS) overleden
UTRECHT - Voormalig DOS-speler Pim van der Meent is op
13 oktober op 84-jarige leeftijd overleden.
Hij was een bekende trainer in de eredivisie en behaalde
successen met onder meer NEC, FC Amsterdam en FC Den
Haag. Ook is Van der Meent lange tijd serieuze kandidaat
geweest voor een trainersfunctie bij FC Utrecht maar
uiteindelijk koos de club voor Simon Kistemaker.

Zomerjurkje

het aantal rondjes dat je loopt. Of misschien ren je liever in een
rustiger tempo, genietend van de prachtige omgeving van het
Utrechts Landschap.
Onder deelnemers worden iedere maand enkele kleine
verrassingen verloot en voor kinderen tot 13 jaar is bij
deelname een medaille inbegrepen.
u-track.nl/algemeen-panboscross

RODE LOPER RAPID TOERNOOI

werkzaamheden en het werk van de buurtsportcoach in de
etalage zet. Het gaat niet om de beste buurtsportcoach, het
gaat om degene die onderscheidend is in zijn/haar werk.
Het thema van de prijs is gericht op de creativiteit van de
buurtsportcoach met betrekking tot het sportakkoord en/
of preventie akkoord. Wie heeft zijn/haar creatieve brein aan
het werk gezet en op allerlei manieren mensen in beweging
gebracht middels of met behulp van deze akkoorden? Waarom
verdient hij of zij de titel: 'Buurtsportcoach van het jaar 2022'?
Het bestuur van Wij Buurtsportcoaches maakt vanuit een
geanonimiseerde lijst een short-list die wordt voorgelegd aan
een landelijke jury, bestaande uit prominenten uit het werkveld
van sport en bewegen. De landelijke jury kiest drie kandidaten
die kans maken op de prijs 'Buurtsportcoach van het jaar'.
Uiteindelijk wordt één van deze drie buurtsportcoaches
verkozen tot de 'Buurtsportcoach van het jaar 2022'. Dit wordt
gedaan op de kennisdag BRC op 7 november 2022.
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach is een publieksprijs.
De winnende buurtsportcoach wordt natuurlijk goed in
het zonnetje gezet. De winnaar krijgt alle eer, inclusief een
aandenken en een geldprijs van € 1.500,-. Deze prijs is bedoeld
om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en/of opleiding,
mits het ten goede komt aan het werk als buurtsportcoach.
Daarnaast biedt Nijha, net als voorgaand jaar, een sporttas
gevuld met sportmaterialen aan.
wijbuurtsportcoaches.nl

SPECIAL OLYMPICS NATIONAAL
SHORTTRACK EVENEMENT

BUURTSPORTCOACH VAN HET JAAR
UTRECHT - Ook dit
najaar kunnen alle
buurtsportcoaches in
Nederland kans maken op
de titel: Buurtsportcoach
van het jaar 2022. De
Buurtsportcoaches,
het landelijke netwerk
voor alle sport- en
beweegprofessionals die werkzaam zijn vanuit de Brede
Regeling Combinatiefuncties, vindt deze prijs belangrijk om
het werk en meerwaarde van de beroepsgroep zichtbaar
te maken. Vanuit deze motivatie en ambitie organiseren
zij in samenwerking met Kenniscentrum Sport en
Bewegen & Vereniging Sport en Gemeenten, de verkiezing
‘Buurtsportcoach van het jaar’.
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2022 is bedoeld
voor een buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van
de massa en inspirerend is voor collega’s. Het is bestemd
voor de buurtsportcoach die impact maakt met zijn/haar

Soms komt ze langs op tv, bij Omroep
Muts. Dan staat ze daar, midden
in de winter op de donkerste der
dagen, te koken in een zomers jurkje
met bruingebrande blote armen en
gelaat. Volkomen absurd en ergers
ook prettig. Het relativeert.

de voedselbanken, Gronings gas,
Groningse bevingen, Ter Apel, stikstof,
boeren, de honger in Afrika en de
aanstaande economische crisis –
terwijl nu al in zoveel gezinnen geen
ontbijt op tafel staat voordat de
kinderen naar school gaan.

Want energiecrisis? Tja, ik isoleer,
breng tochtstrips aan, plak
radiatorfolie en ben er maar druk
mee. Alles voor de goede zaak.
En dan is er plots dat hilarische
zomerjurkje in de winter; er is niks
aan de hand, er is nooit iets gebeurd.
Maak je niet druk.
Enfin, dat doe ik wel. Over alles, juist
omdat de ellende nu van alle kanten
komt. Die rotoorlog in Oekraïne, de
gevaarlijke idioten in het Kremlin,

Hoe lang geleden was het dat onze
premier voor het laatst sprak over ‘dit
gave land’?
Dreiging, zelfs tijdens de
herfstwandeling in het bos. Frisse
neus? Hoofd leeg maken tussen
de vallende bladeren? Verdomme,
dit bos wordt ook al bedreigd door
oprukkend asfalt. Maar ja, files. En
dure brandstof, ook dat.
En natuurlijk ontsnapt de sport niet.
De contracten voor energie rijzen de

ZEIST - Zondag
27 november
organiseert
Schaatsvereniging
Zeist samen met
Schaatsvereniging
Utrecht het Special Olympics Nationaal Shorttrack Evenement
op de Vechtsebanen in Utrecht. Meer info volgt.
Houd https://specialolympics.nl/evenementen/27november-shorttrack-utrecht/ in de gaten voor updates.

SPORTGALA AMERSFOORT –
FESTIVAL EDITION

AMERSFOORT - Op 28
november vindt voor het
eerst in twee jaar weer een
live Amersfoorts Sportgala
plaats in Theater Flint. En
dat doet de organisatie
dit jaar een beetje anders
dan andere jaren. Het
Sportgala Festival Edition
is breder van opzet en kent
verschillende onderdelen. Het
publiek kan de sport zelf gaan beleven en aan verschillende
sportactiviteiten deelnemen. Naast de uitreiking van
Sportpenningen aan sportkampioenen is er meer aandacht
voor talent, bijzondere inzet van vrijwilligers en prestaties van
verenigingen.
amersfoortsportgala.nl

pan uit en zullen de sportclubs, maar
ook -ondernemers, keihard raken. En
duidelijk is al dat de oplossing niet uit
‘Den Haag’ zal komen. Want eigenlijk
was dat de boodschap, toen minister
Adriaansen van EZ haar regeling
Tegemoetkoming Energiekosten
presenteerde; het geld is op.
Vergeleken bij het prijsplafond voor
gezinnen, stak die TEK voor het mkb
er schraal bij af. De regeling is er ook
voor sportclubs, maar – vooralsnog zijn ze er amper mee geholpen. Vooral
kleinere sportclubs zijn de sjaak.
Het is een vermoeden, maar
wel een sterk vermoeden, dat de
minister met de regeling zoals die
er nu ligt lijkt te zeggen; laat de
sport voor financiële steun maar

aankloppen bij hun gemeenten. Als
zij de maatschappelijke waarde van
het verenigingsleven zo belangrijk
vinden, moeten de sport daar
maar aankloppen. Alsof er bij de
gemeenten nog wél vlees op de
botten zit.
Als de oplossing geen oplossing meer
biedt, zakt het gemoed naar standje
somber. Zichtbaar somber. De peuter
in het kinderwagentje zag het. Ik
beende haar voorbij, ter hoogte van
pakweg de Stadsschouwburg. Ze zei
iets dat ik nog nooit eerder hoorde.
‘Kijk, nog een opa.’
Genadeloos, die kleine meid. Mijn
zomerjurkje in de winter.

Pim van Esschoten.
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