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Wederom verlies voor puntloos Asonia
VELDKORFBAL
VAN EEN MEDEWERKER
H O O R N - De korfballers van Asonia moeten nog even wachten op
hun eerste punt. In de uitwedstrijd tegen Svap’74 uit Anna
Paulowna moest Asonia opnieuw
een nederlaag slikken: 18-8.

,,Het was eigenlijk na de eerste
helft al gebeurd’’, verzucht Asonia-coach Erik Bouter. Zijn ploeg
creëert te weinig kansen en verdedigt zelf te zwak. Daarom staat
het na de eerste 35 minuten 9-2
voor de thuisploeg.
,,In de tweede helft ging het bij

ons een stuk beter. We konden elkaar iets beter vinden in het veld
en we wisten meer te scoren. De
tweede helft was hoopgevend.
Hopelijk kunnen we die lijn de
komende weken doortrekken.’’
ADOS heeft de wedstrijd tegen
Vlaardingen/Ridderhof niet in
winst weten om te zetten. De
Zeeuwse-ploeg was in eigen huis
te sterk voor de ploeg uit Hoorn:
11-8.
Na een gelijk opgaande eerste
helft, waarin het 4-4 bij rust
stond, paste de thuisploeg zijn
tactiek aan.
,,Zij gingen iets anders spelen en
daar reageerden wij niet goed op.
Daardoor konden zij zomaar vier

doelpunten maken uit een paar
identieke aanvallen. We hebben
toen verdedigend collectief gefaald’’, legt ADOS-coach Arend
Streutker uit.
,,Toch was de inzet wel goed en
dat biedt ook perspectief voor
volgende week als de koploper op
bezoek komt.’’
ADOS moet die wedstrijd in
winst omzetten als zij nog mee
willen doen voor het kampioenschap.
DTS speelde een wedstrijd om
snel te vergeten. Op eigen veld
verloor de ploeg uit Enkhuizen
met 7-15 van Stormvogels.
Als DTS de eerste twintig schoten
op de korf niet in een doelpunt

weet om te zetten en Stormvogels
naar een 0-3 voorsprong ziet uit
lopen, weet de ploeg dat het een
lastige wedstrijd wordt.
Bij rust kijkt de thuisploeg tegen
een 4-9 achterstand aan. Na de
hervatting weet de ploeg het tij
niet meer te keren en ziet het
Stormvogels uitlopen naar een
eenvoudige overwinning.
Vlaardingen/Ridderhof - ADOS 11-8
Doelpuntenmakers ADOS: Roozeboom 3, Nannes 2, Griffioen, Kraijer en Pieterse (allen 1).
Svap’74 - Asonia 18-8
Doelpuntenmakers Asonia: Vriend (3), Nijdam
en Ruiter (beiden 2) en Ouwerkerk (1).
DTS - Stormvogels 7-15
Doelpuntenmakers DTS: Schenk en Mosselman
(2), Geuke, Ursem en Kroon (allen 1).

BASKETBAL

Individuele klasse
helpt Hoppers
Hoppers heeft zijn eerste van
acht thuiswedstrijden in
winst weten om weten te
zetten. Tegen de Cangarous
uit Utrecht werd het 74-64.
,,Het was een heel gevecht om
te winnen’’, vertelt Hoppersspeler Patrick Faijdherbe. In
de eerste helft is het stuivertje
wisselen om de voorsprong.
Pas vanaf de derde periode
krijgt Hoppers het betere van
het spel. De ploeg uit Hoorn
weet door individuele klasse
afstand te nemen van de
Utrechtse tegenstander.
,,Het was met name Jamal
Henar die het verschil maakte. Die jongen speelt al weken
de sterren van de hemel en
zaterdag was hij ook weer
geweldig’’, looft Faijdherbe
zijn ploeggenoot.
,,Naast de individuele klasse
waren wij gewoon net iets
slimmer en verdedigde we
iets beter dan de Cangarous.
Daar zat het verschil tussen
beide ploegen.’’
Het was de eerste van acht
thuiswedstrijden die Hoppers
de komen de weken spelen.
,,Het is eigenlijk een soort
van competitievervalsing dat
wij nu zoveel wedstrijd thuisspelen en straks in 2012 alleen
maar uit moeten spelen. Maar
dat is de keuze van de bond’’,
verzucht Faijdherbe.
Hoppers - Cangarous 74-64

BAD M I NTON

Dubbels helpen
badmintonners
De Hoornse badminton vereniging HBV heeft zaterdag
goede zaken gedaan tegen BV
Slotermeer. In Amsterdam
werd het 3-5 voor de ploeg uit
Hoorn.
,,Het was een hele zware
wedstrijd, veel partijen gingen in drie games’’, vertelt
HBV-speelster Mylene Mozer.
Het schakelpunt zat bij de
heren- en de damesdubbel die
de ploeg wist te winnen.
,,Eigenlijk haalde alleen Lissane Visje haar niveau.’’
Slotermeer BV - HBV 3-5

BIL JARTEN

Sjaak Steltenpool
soeverein

Sonja Bakker schiet de atleten weg voor de Nadine OK run. foto Theo Groot

’VOLGEND JAAR IS RUTTE VAN DE PARTIJ’

Winnaars onbelangrijk
AT L E T I E K
DOOR MATTHIJS STAPEL

- Een hardloopwedstrijd met een winnaar
maar zonder een podium of
huldiging. De Nadine OK run
is zo’n hardloopwedstrijd,
georganiseerd door en voor
een goed doel.

SCHARWOU DE

,,De winnaar heb ik even gemist
maar daar komt de nummer twee
van de tien kilometer binnen’’,
roept de spreekstalmeester van
dienst als Sjaak Mettes de finish
passeert.
Het doet de vraag reizen of het
hier wel een sportwedstrijd betreft. ,,Nee, het meedoen is veel
belangrijker’’, zegt organisator
Jacques Beemsterboer. Samen
met zijn gezin zette hij na het

overlijden van hun dochter Nadine de Nadine Foundation op.
Een foundation die zich, ter nagedachtenis aan hun dochter, inzet tegen zinloos geweld.
,,De aandacht voor de foundation
is het belangrijkste, daarom eren
we ook geen winnaars.’’
Die aandacht was er voldoende.
Wederom trok het hardloopevenement bijna honderd extra
deelnemers dan vorig jaar.
Vierhonderd atleten staan om
half elf aan de start. Staatssecretaris van justitie Fred Teeven, is
net als vorig jaar één van hen.
Sonja Bakker is er deze keer ook.
Zij is op de fiets gesprongen om
in Scharwoude het startschot te
lossen en blaaskapel De Bloknoten zorgt er ondertussen voordat
de lopers zich in Thialf wanen.
Beemsterboer ziet het allemaal
met genoegen aan. ,,Het is ge-

woon prachtig om te zien dat er
zoveel mensen enthousiast zijn’’,
glundert hij. ,,De kracht van de
Nadine Foundation is de afgelopen jaren ontzettend gegroeid.
Zo kwam ik gister in de supermarkt om wat eten voor de vrijwilligers te halen. Toen zei die
manager dat ik wel een beetje
laat was en dat het lastig was om
wat te regelen. Vervolgens trekt
hij wel een heel schap met Sultana’s leeg. Dat is toch mooi’’,
straalt Beemsterboer.
Ondertussen zijn Rens Kooijman
en Gaby Deijs binnengekomen
van hun vijf kilometer. Vermoeid
hangen ze tegen een auto. ,,We
zijn niet zulke fanatieke hardlopers’’, zegt Kooijman. ,,We lopen
ook zelden een wedstrijd maar
hier zijn we altijd van de partij.
Voor het goede doel.’’
Terwijl ook Teeven de finishboog

van zijn tien kilometer passeert.
Totaal vermoeid werpt hij een
blik op de klok en tevreden constateert de staatsecretaris dat hij
binnen een uur heeft gelopen.
,,Dat was wel een doel, ja’’, puft
Teeven.
Gevraagd naar zijn motief om elk
jaar weer naar Scharwoude te komen, is de oud-aanklager van het
Openbaar Ministerie duidelijk.
,,Ten eerste ter nagedachtenis
aan Nadine en ten tweede omdat
we altijd moeten blijven stilstaan
bij de zinloosheid van geweld.’’
Daarom belooft hij ook dat hij
volgend jaar er alles aan doet om
terug te komen. ,,Zeker weten en
dan neem ik Mark Rutte mee. De
minister-president is een fanatieke hardloper en die gaat hier volgend jaar ook lopen. Schrijf dat
alvast maar op’’, zegt de
politicus op overtuigende toon.

In café ’t Kraaienest heeft
Sjaak Steltenpool uit Andijk
de districtsfinale driebanden
eerste klasse gewonnen. Steltenpool, uitkomend voor B.V.
De Carambole was de soevereine winnaar.
Hij won vier partijen en
speelde alleen zijn laatste
partij tegen Toon Steltenpool
uit Zwaag remise.
Het was een vreemde finale,
want maarliefst twee deelnemers lieten het woensdagavond bij aanvang van het
toernooi afweten. De als eerste geplaatste Ton de Haan
kwam te laat en Hans Huisman was in de veronderstelling dat de eindstrijd op donderdag begon. Een tegenvaller voor de spelers, maar ook
voor de organiserende vereniging ’t Kraaienest.
Sjaak Steltenpool voldeed
volledig aan de verwachtingen.
Uitslag achtereenvolgens: Matchpunten,
moyenne, hoogste serie.
Sjaak Steltenpool9 0,666 6
Ger Stavenuiter7 0,576 6
Ronald Kolken5 0,540 6
Toon Steltenpool4 0,623 5
Rob Kaarsemaker3 0,579 5
Cor Bleeker2 0,463 4

