sport

ENK761

MA A N DAG 11 OKTOB ER 2010

V E L D KO R F B A L

Ados op het
nippertje langszij
Het was even spannend, maar
Ados won in de laatste minuten van Celeritas: 9-11. Het
voorlopig voorlaatste duel
van de veldcompetitie ging
echter niet over rozen. Na een
vroege 4-0 voorsprong weet
Ados even niet meer hoe het
moet scoren. Ados rust met
een 3-5 voorsprong. In de
tweede helft wordt er uiteindelijk meer gescoord, maar
een zwak begin levert onverwachts een achterstand op.
Pas in de laatste zeven minuten komt Ados langszij.
Celeritas-ADOS 9-11 (3-5).
Doelpunten ADOS: Hulstede en Ouwerkerk
3, Vriend 2 en Van der Aakster, Peters en
Bouter 1.

V E L D KO R B A L

DTS verliest
ongeslagen status

De deelnemers gaan van start tijdens de Nadine OK Run. Foto Henk de Weerd

TWEEDE EDITIE NADINE OK RUN GROOT SUCCES

Roemloze winnaar
AT L E T I E K
DOOR MATTHIJS STAPEL

- Bijna driehonderd hardlopers stonden gisterochtend onder aan de IJsselmeerdijk klaar voor de start
van een speciale wedstrijd.
Voor de tweede maal werd de
Nadine OK run georganiseerd.
Een wedstrijd in de geest van
Nadine Beemsterboer.

SCHARWOU DE

De geur van verse koffie komt de
deelnemers tegemoet zodra zij
het overvolle pannenkoekenhuis
Ootje Konkel in lopen. Aan de
wedstrijd tafel draaien de vrijwilligers overuren om iedereen van
zijn startnummer te voorzien.
Links en rechts staan clubjes lopers de spieren te rekken terwijl
twee masseurs een aantal atleten
onderhanden nemen. Buiten op
het terras zitten drie mannen van

achter in de veertig te genieten
van het zonnetje. Nippend aan
een dampend kopje koffie spreken zij elkaar bemoedigend toe
dat het vandaag, ondanks de stevig wind van uit het IJsselmeer,
ideaal weer is voor een snelle tijd.
Als even later burgemeester Spikes van gemeente Koggenland na
een korte speech over respect het
startschot lost, staat de familie
van Nadine Beemsterboer trots
toe te kijken.
Nadine Beemsterboer werd eind
2006 door haar ex-vriend om het
leven gebracht. Ter nagedachtenis aan haar hebben familie en
vrienden een foundation opgericht. Deze foundation komt op
tegen zinloos geweld en dierenleed. ,,Het is fantastisch dat er
bijna driehonderd lopers meedoen. We hadden gehoopt op iets
meer deelnemers dan vorig jaar
maar dit is bijna een verdubbeling’’, vertelt een trotse Wanda

Beemsterboer, moeder van Nadine.
,,Nadine hield van hardlopen en
bewegen. Daarom organiseren
we een run. Mensen krijgen een
steeds korter lontje. Wij vinden
gooi die energie en frustratie er
op een positieve manier uit en ga
sporten. Wie hier vandaag dan
ook mag winnen is eigenlijk niet
belangrijk,’’ aldus Beemsterboer
die onlangs een boek uitbracht
met haar ervaringen rondom de
dood van haar dochter.
Dat winnen niet belangrijk is onderschrijft ook Ruud Beerepoot
uit Spanbroek, die zegeviert op
de tien kilometer. ,,Winnen is altijd leuk, maar het gaat vandaag
om iets anders’’, puft een moegestreden Beerepoot net na zijn
binnenkomst. Terwijl de spreekstalmeester moeiteloos de tijd
tussen de binnenkomende deelnemers volpraat, legt Beerepoot
uit dat het toch best zwaar was.

,,Er stond veel wind hier langs de
dijk, maar het is leuk om hier te
lopen.’’
Ook beoogd staatsecretaris van
justitie en fanatiek hardloper
Fred Teeven is van de partij. ,,Dit
is een geweldig evenement. Ik
wilde heel graag meelopen vandaag en ook nog het liefst finishen in een goede tijd. Het trainen
schiet er de laatste tijd bij in.
Maar ik dacht vandaag moet ik
onder het uur lopen, voor Nadine’’, vertelt Teeven die als lid van
het comité van aanbeveling verbonden is aan de Foundation.
,,Jammer genoeg moet ik die
functie straks door mijn werkzaamheden waarschijnlijk neerleggen. Maar ik zal me blijven inzetten voor slachtoffers van zinloos geweld’’, aldus Teeven die
naar alle waarschijnlijkheid deze
week op het bordes bij de koningin gepresenteerd wordt als lid
van het nieuwe kabinet.

De korfballers van DTS zijn er
niet in geslaagd de koppositie
over te nemen van Atlantis. In
Mijdrecht werd met 8-4 verloren van de lijstaanvoerder.
Het betekent gelijk het eerste
puntverlies voor de Enkhuizers, die uitkomen in de vierde klasse H.
De gasten stapelden kans op
kans maar wisten deze niet de
benutten. Tien minuten voor
rust werd de wedstrijd beslist. Bij een stand van 1-1
vond de thuisploeg vervolgens vier keer de korf. DTS
beperkte de schade nog enigszins, door voor rust nog de
5-2 binnen te gooien. De
tweede helft was er een zonder spanning en met maar
weinig kansen. Lichtpuntje
voor de Enkhuizers was de
invalbeurt van Marjolijn
Schenk.
Atlantis-DTS 8-4 (5-2). Doelpunten DTS:
Schenk, Groot, Van Dijk, Buiten.

BIL JARTEN

Geen verrassing
Rood en Dekker
Jos Rood en Bets DekkerBoon hebben niet voor verrassingen kunnen zorgen tijdens
het gewestelijk kampioenschap driebanden klein derde
klasse Wormerveer.
Rood (De Weere) eindigde
met zes matchpunten op de
vijfde plaats. Hij scoorde een
moyenne van 0,371.
Dekker-Boon, afkomstig uit
Bovenkarspel, behaalde twee
matchpunten. Ze eindigde op
de achtste plaats met een
moyenne van 0.270.
BIL JARTEN

ZVH nog zonder punten
WAT E R P O L O
VAN ONZE VERSLAGGEVER

- ZVH is er ook niet in
geslaagd haar tweede competitiewedstrijd te winnen. Dit keer
verloor de ploeg van trainer
Toine van Diepen met 11-7 van
Triton in Weesp.

WEESP

Toch ging het dit keer beter dan
de vorige wedstrijd, die ZVH
schlemielig verloor. ,,We hebben
duidelijke stappen gemaakt in
deze wedstrijd. Zeker als je het
vergelijkt met vorige week. Ook
hebben we redelijk gedisciplineerd gespeeld’’, zei Van Diepen.
Triton scoorde vooral in overtalsituaties. Die volgens ZVH iets te

makkelijk tot stand kwamen,
doordat de arbiters volgens hen
strooiden met persoonlijk straffen. Na de eerste periode leidde
Triton met 3-1, mede door twee
benutte strafworpen. In de tweede periode leek ZVH terug te komen. Een treffer van de uitstekend spelende Jorn Dekker verkleinde de marge tot één treffer.
Maar vervolgens verslapte de
concentratie even bij ZVH en
sloeg de thuisploeg weer toe. In
de derde periode kon ZVH tot 5-4
bijblijven, maar zag vervolgens
hoe Triton uitliep naar 7-4. In de
vierde periode kwam de thuisploeg niet meer in de problemen.
Triton-ZVH 11-7 (4-2).
Doelpunten ZVH: De Witt (2) en Beenker (2), De
Hart (1), Jong (1) en Dekker (1).

Warm onthaal in Wormer
De nipte nederlaag tegen Zaanstad, afgelopen week, had geen
consequenties voor de Simokosdames. VCC’92 werd in een
rumoerige thuishal met 1-3
opzijgezet. Simokos-coach Jozef
Latumeirissa: ,,Het negatieve
thuispubliek zat vlak achter de
achterlijn. De tweede set verloren we na een discutabele
uitcall van de lijnrechter en een
niet waargenomen opstellingsfout van hen. Verder speelden
we het keurig uit.’’
Madjoe heeft een knappe 3-2
overwinning geboekt op Allvo 2.
,,Erik Schuil, broer van Richard
Schuil, en Erik Siebers deden
mee bij Allvo’’, aldus de blije
Madjoe-trainer Nico Brandsen.

Ze deden mee omdat het eerste
zich onlangs terugtrok uit de
A-league.
Mede door de ’kanonskogels’
die dat tweetal met hun
sprongservice op Madjoe afvuurde, stond het snel 0-2.
,,Toen dacht ik: ‘We gaan er met
0-4 op’.’’ Maar de trainer bracht
wat wijzigingen aan in de opstelling. ,,Dat klikte. Henk Alblas
viel ook nog geweldig in en
door een fantastische teamprestatie wonnen we de wedstrijd alsnog. Fantastisch.’’
VCC’92-Simokos 1-3. 21-25, 26-24, 18-25,
13-25.
Madjoe-Allvo 2 3-2. 16-25, 17-25, 25-19,
25-23, 15-9.

Lageveen beste
driebander
Theo Lageveen uit Medemblik was afgelopen weekeinde met vlag en wimpel de
sterkste driebander in de
districtsfinale eerste klas. De
speler van NHD liet in biljartcentrum Horna geen enkele
steek vallen.
Toch was de overwinning van
Lageveen niet zo simpel als
het op papier leek. De laatste
partij tegen Lutjebroeker Jan
Bakker mocht Lageveen dan
wel verliezen, maar hij moest
de marge wel beperken. In de
slotpartij had Lageveen aan
24 caramboles genoeg. Met
moeite slaagde hij daarin.
Samen met Theo Mensch gaat
Lageveen op 19, 20 en 21 november in Oegstgeest de regiofinale spelen.

