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Met veel trots presenteren wij u de nieuwe handbalkrant van HandbalVandaag, hét initiatief van en voor de handballiefhebbers. Online alweer
toe aan zijn vijfde seizoen en voor de tweede keer met een speciale
papieren uitgave. HandbalVandaag promoot met groot plezier deze sport
die ons allen zo lief is. Iedereen hartelijk dank voor de medewerking,
want zonder adverteerders, fotografen, vrijwilligers, de vormgever en liefhebbers kan deze krant niet worden gemaakt. Op naar een succesvol, maar
vooral sportief handbalseizoen. Rest ons niets anders dan u veel leesplezier te wensen, zowel in deze uitgave als op www.handbalvandaag.nl.
Daarna op naar het seizoen 2016-2017, want als het aan ons ligt wordt
deze krant een traditie.

Handbal is voor iedereen

M

et 23 leden is de Schagenmix van handbalvereniging Schagen, tevens
winnaar van vier keer goud op de Special Olympics, een begrip in
de regio. Echter is de vereniging uit Schagen één van de weinigen uit
de regio waar de handbalsport wordt aangeboden voor mensen met een
verstandelijke beperking. ,,Bij elke vereniging is dit mogelijk”, klinkt het
strijdbaar uit de mond van Ellen van den Brink (67). ,,Alleen is er één iemand
nodig die de kar trekt.”

Sinds vorig jaar heeft van den Brink de
hulp van Wilco (46) en Eveline Swart
(49) op het gebied van coaching en
begeleiding. Ook helpen Kirsten Lanting
en Noël Dekker regelmatig een handje
mee. Van den Brink: ,,En dat is maar
goed ook, want 23 enthousiastelingen is
eerlijk gezegd wel een beetje veel. Het
aanbieden van handbalsport voor mensen
met een beperking is een verrijking voor
je vereniging. Het maakt de club socialer.

Ik ben zestien jaar geleden begonnen om
een Mix-team op te starten en niet voor
niets. Ik vind dat iedereen moet kunnen
sporten, maar als ik om mij heen kijk zijn
er natuurlijk veel te weinig verenigingen
waar dit aangeboden wordt. Hoe dit kan?
Onbekend maakt onbemind. Iemand moet
op staan en de kar trekken. Eén persoon,
daar ligt de uitdaging. Overal zijn mensen
met een beperking die graag willen
sporten. Daar ben ik van overtuigd.”

FOTO PATRICK HOGERVORST

HV Schagen omarmt al sinds jaar en dag
dit initiatief. Gevolg is een team met leden
van 16 tot 55 jaar. Een prachtige mix. ,,Het
gaat om plezier maken. Het is voor hen een
uitje. Het geluk: Daar doe je het allemaal
voor.”
OPROEP
HV Schagen kreeg landelijke bekendheid
door deelname en het winnen van goud op
de Special Olympics in 2013. Volgend jaar
is dit evenement in Nijmegen. Schagenmix
doet ook regelmatig mee aan toernooien.
Maar dit ‘concept’ is overal te kopiëren ,,Ik
proef soms angst voor het nieuwe. Ik doe
een oproep: Heeft u interesse? Kom kijken,
spiek, want ik wil u graag helpen. Wat bij
HV Schagen kan, is overal mogelijk. Een

grote investering qua geld? Valt mee,
denk in oplossingen. Gebruik de zaal op
bijvoorbeeld zondagmiddag, als het toch
leeg is. Met begeleiding is veel te regelen.
Ik wil alleen maar zeggen: De angst is
niet terecht. Begin met g-handbal binnen
uw vereniging, dan ga je ervaren hoe
ongelofelijk leuk het is.”
Maar toch komt het volgende punt steeds
terug: er is één iemand nodig die het
initiatief neemt. Het bespreekbaar maakt
in de bestuurskamer. ,,In de regio heb je
KSV, SEW en Koedijk met g-handbal. Het
mag wel een beetje meer. Het draait om
vrolijkheid, gezelligheid. Gewoon doen,
kom op.” Heeft u interesse? Neem dan
contact op met Ellen van den Brink via:
0224-213609.
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Maedilon vindt het belangrijk
om als onderneming ook
maatschappelijk betrokken
te zijn. Daarom ondersteunt
Maedilon het succesvolle
G-Handbalteam Schagenmix.
Het is gemakkelijker dan u denkt om deze stap te nemen.
Heeft u intresse om ook een G-Handbalteam te steunen?
Maedilon staat u hierbij graag bij, net zoals in ons werk.
Bij elke stap maakt u gebruik van ICT als ondersteunend middel.
Samen met u bereiden we uw ICT voor op uw volgende stap.
Zodat u deze stap verantwoord kunt zetten.

www.maedilon.com, Robijnstraat 42, 1812 RB Alkmaar, Tel 072 - 567 55 66
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Maedilon/VZV is magneet voor talent

M
Iedereen in ’t Veld weet het nog goed:
zaterdag 21 maart 2015, eindelijk zag VZV
al die uren bloed, zweet en tranen beloond
worden. Echter, het kampioenschap heeft
de honger in ’t Veld nog lang niet gestild.
De drie jongste, dapper als ze zijn, reageren gezamenlijk strijdbaar: ,,Op de
lange termijn willen wij graag in de
eredivisie handballen met VZV. Als deze
groep bij elkaar blijft is er nog heel veel
mogelijk.” Niet alleen in ’t Veld viel het
talent van deze meiden op. Jimmink zat
in de landelijke voorselecties van Talents
(onder 15) en Youth (onder 17). Trabelsi
viel ook op in de Talents. Stegers is na
een zware knieblessure weer hersteld
en opgeroepen voor Youth. ,,Ik ben nooit
nerveus voor wedstrijden, maar als het
Wilhelmus klinkt, dan krijg ik kippenvel”,
aldus Stegers. ,,Spelen in Oranje 1 is
mijn doel. De Olympische Spelen een
droom.” Trabelsi en Jimmink: ,,Als wij weer
opgeroepen worden, zeggen we natuurlijk
geen nee. Dat wij nu in de eerste divisie
handballen helpt, dan val je sneller op. Niet
alleen als team, ook als individu word je
daar sterker van.”
Promotie
De tweede divisie was klaar met VZV en
andersom. De club uit ‘t Veld won 21 van de
22 wedstrijden en vaak met ogenschijnlijk
groot gemak. ,,De promotie is voor
iedereen goed geweest”, aldus Stegers
,,Als wij alles uit onszelf halen, dan is er

et zeventien jaar zijn Britt Stegers, Djazzmin Trabelsi en Kim Jimmink de
drie jongste uit de groep Maedilon/VZV dames 1, dit seizoen als
eerste divisionist de regionale vaandeldrager. Allen gedebuteerd in
’t Veld onder coach Betty Plasmeijer, die net als menig bondscoach
het talent al vroeg herkende en niet zonder succes: ,,De grote
kracht van deze groep is dat wij ook privé goed met elkaar kunnen opschieten”, zijn de dames het met elkaar eens.

met deze groep veel mogelijk. ” Jimmink
vult aan: ,,Het verschil met vorig seizoen
is dat je niet weet wat je te wachten staat
en dat vind ik fijn. Vorig seizoen hebben wij
veel wedstrijden gehad, waarvan je weet
dat je deze toch wel wint. Nu is dat anders.
Elke wedstrijd vraagt honderd procent
scherpte.” Ook Trabelsi is klaar voor de
uitdaging: ,,Ik ben juist naar VZV gekomen
om mijzelf verder te ontwikkelen. Promotie
is in die zin een cadeau. Het is een flinke
stap hoger en het leerproces gaat zo in een
stroomversnelling.”
Geheim
Natuurlijk zijn er de nodige telefoontjes
geweest. Succes trekt immers aandacht.

Britt Stegers:
“Spelen in
Oranje 1 is
mijn doel”
Interesse is natuurlijk ook een mooi
compliment. Alle pogingen ten spijt, de

groep bleef compleet. ,,En dat
zegt toch wel iets”, beseft
Stegers maar al te goed. ,,Wij
kunnen ook buiten het handbal om goed met elkaar opschieten. Hierdoor gunnen
wij elkaar het succes en dat
is nodig om samen naar
grote hoogte te
stijgen.” Jimmink
is het daar
volledig
mee eens:
,,Wij
gaan bijvoorbeeld ook samen
naar feestjes. Het is gezellig, zowel op
als naast het veld. Bovendien zijn wij
gepromoveerd en is hier nog heel veel
te leren. Dus dan kan een andere club
wel bellen, maar waarom zou je dan in
hemelsnaam vertrekken? Wij willen met
deze groep succes.” Trabelsi, die vorig
seizoen van SEW naar VZV vertrok,
voelde zich als nieuweling ook snel thuis.
,,De groep heeft mij geweldig opgevangen.
Ik ben er van overtuigd dat je elkaar ook
buiten het handbal om aardig moet vinden
om optimaal te presteren. Dan durf je
ook de minder leuke dingen sneller tegen
elkaar te zeggen.”

VZV 2 IS MEER DAN VANGNET ALLEEN
De 44-jarige Jeroen Hoet gaat zijn tweede seizoen in als coach van VZV
dames 2, uitkomend in de hoofdklasse. ,,Het eerste team inspireert ons”,
vindt de oefenmeester uit Alkmaar. VZV 2 is meer dan alleen een vangnet
voor dames 1. Het team heeft zelf ook ambities. ,,Vorig seizoen zijn
wij na een mooie eindsprint toch nog negende geworden. Het zou mooi
zijn nu stevig in de middenmoot te eindigen.” VZV 2 heeft een aantal
nieuwe meiden verwelkomt: Eva van Stralen (keepster), Pleunie Klaver,
Isaura Krom en Elisa Rustenburg. ,,Wij hebben een jong team dat heel erg
leergierig is. De hoofdklasse is een sterke competitie, waar iedereen van
elkaar kan winnen. Ik denk dat Vido, VOC en Geel Zwart om de promotie
gaan strijden.”

Op de foto de talenten met vlnr Britt Stegers,
Djazzmin Trabelsi en Kim Jimmink

Verwachtingen
De lange termijn ambitie daargelaten, wat
is er dit seizoen als nieuwkomer op het
tweede handbalniveau van Nederland
mogelijk? ,,Dat is lastig te zeggen”,
aldus Stegers. ,,Ik ben tevreden
als wij alles uit onszelf halen. Of
dit dan uiteindelijk goed is voor
plek drie of zes, dat zien we dan
wel.” Ook Jimmink is hoopvol, maar
tevens realistisch: ,,De verwachtingen
zijn wel anders. Verliezen is nu geen ramp,
maar wel ontzettend balen. Wij willen ook
op dit podium elke wedstrijd winnen. De
hogere weerstand maakt ook de trainingen
leuker. Wij hadden deze uitdaging nodig.”
Een uitspraak waar Trabelsi het roerend mee eens is. ,,Wij hebben onszelf
ook wel eens verbaasd. Kampioen worden of bijvoorbeeld het winnen van een
eredivisieclub in de beker. Je moet wel
blijven beseffen dat dit heel bijzonder is.
Deze groep heeft bewezen veel in huis
te hebben. Ik geloof dat wij een goede
kans maken om zeker in de subtop mee te
draaien.”
Droom
En dus gaan de drie talenten weer een
seizoen aan de slag met coach Plasmeijer,
die alweer voor het vierde seizoen aan het
roer staat bij het Veldtemse handbalschip.
,,Het voelt vertrouwd. Als wij privé een
probleem hebben, kunnen wij ook bij Betty
terecht”, laat Jimmink weten. Waar de
andere twee dames het mee eens zijn.
Stegers, die op Papendal traint, weet dat
VZV landelijk is opgevallen: ,,Dat komt
vooral door het bekertoernooi. Wij kwamen
tot de kwartfinale. Al die publiciteit in de
krant. Het staan op teletekst. Ik kreeg
overal te horen: In ’t Veld zijn ze goed
bezig. Wij moeten oppassen voor VZV.”
Allen met een uiteindelijk doel: het hoogste
nationale handbalpodium. ,,Ambitie hebben
is goed”, klinkt het in koor. ,,Het hoogst
haalbare nastreven, want daar train je uiteindelijk voor.” De eerste divisie is in ieder
geval gewaarschuwd. Als dat nog nodig
was, na een veelbelovende start: de ploeg
won achtereenvolgens van Velo (25-34) en
Targos Bevo HC (36-20). Afgelopen zondag
werd wel van Borhave met 27-13 verloren.
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Hoofdsponsor
ZAP Dames 1

ANNA PAULOWNA

DIRKSHORN

ZWAAGDIJK

www.vandersluisbv.nl
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Alkemade en de Polderse kracht
Z

e geldt als één van de grote
talenten van ZAP. Met zeventien
jaar is de handbalster eigenlijk pas
eerstejaars A-jeugd. Toch heeft
Dille Alkemade dit seizoen definitief
de stap naar het eerste gezet. De
mondige middenopbouwster legt de
lat hoog. ,,Ik wil beter presteren dan
de derde plaats van vorig seizoen”,
aldus Alkemade.
Naast
Alkemade
gaan
ook
de
jeugdspeelsters Carlien Smit, Puck
Langelaan en Lynn Molenaar definitief
over. ,,Wij hebben afgesproken dat we
om de beurt met het A-team meedoen”,
zegt de in Anna Paulowna woonachtige
speelster. ,,Vanaf de C-jeugd heb ik altijd
twee wedstrijden gespeeld. Eerst met mijn
eigen team en daarna minuten maken bij
een hoger team. Vorig jaar in de B-jeugd
liep ik af en toe zo langs tegenstanders.
Dat werd te makkelijk. Bij het eerste is
het fysiek veel zwaarder en daarnaast
heb ik ook meer uitdaging.” Fysiek wordt
ze vooruit geholpen door de bootcamp
trainingen van Pascal Landman. Alkemade:
,,Ik vind dat super leuk en je wordt er ook
beter van. Pascal is iemand die weet waar
hij het over heeft. We krijgen ook tips
over voeding. Het zijn kleine dingen, maar
die maken ons wel sterker. Ik ben blij dat
onze coach Ronald van de Kamp dit heeft
gedaan. Hij is een goede trainer. Iedereen
luistert naar hem en hij staat echt boven
de groep. Dat is in het verleden wel eens
anders geweest.”
Tikkie uitdelen
Op zijn beurt verwacht Van de Kamp dat

FOTO SIMON LEIJENAAR

Dille Alkemade omringd door haar zus Roos, moeder Geno en vader John

Alkemade in de toekomst kan uitgroeien
tot een leider. Ze kan volgens hem op
het juiste moment een tikkie uitdelen en
is relatief snel. Wat beter kan is op het
goede moment de juiste keuzes maken.
Qua mentaliteit zit het in ieder geval goed.
,,Ik heb een hekel aan verliezen”, zegt
Alkemade, die ook ingaat op de sterktes
van haar ploeg. ,,De kracht van ZAP is

dat er bijna allemaal meiden uit de Polder
spelen. Iedereen weet van elkaar hoe ze
spelen.” Alkemade is helemaal op haar
plek bij ZAP. ,,Zo lang ik mij kan herinneren
loop ik al rond bij de vereniging. Als klein
meisje was ik mascotte bij wedstrijden van
mijn zus. Een andere club sluit ik niet uit,
maar het liefst ga ik met ZAP hogerop. Dit
is mijn club.”

Dille komt uit een echte ZAP-familie.
Haar zussen Roos en Fleur hebben
ook jarenlang gehandbald. De
eerstgenoemde zit inmiddels in het
jeugdbestuur en coacht de D-jeugd
2. Vader John zorgt er als voorzitter
van de sponsorcommissie mede
voor dat er geld binnenstroomt.
Het langstzittende bestuurslid is
moeder Geno. Ze is inmiddels al
31 jaar secretaris van de club. ,,Ik
ben gek van het spelletje en een
echte ZAP’er”, vertelt Geno. ,,Het
is een gemoedelijke club met veel
enthousiaste vrijwilligers. Dat maakt
het vrijwilligerswerk alleen maar
leuk om te doen. Wat het voor ons
nu ook erg leuk maakt is dat Dille in
het eerste speelt. Wij zijn super trots
op haar. We gingen met het gezin
altijd al kijken bij thuiswedstrijden.
Nu mijn eigen dochter meespeelt zit
je toch anders op de tribune. Ook ik
ben nu meer gespannen.”

Van de Kamp prikkelt ZAP
H

ij wil het afgelopen seizoen liefst zo snel mogelijk vergeten. ZAP-trainer
Ronald van de Kamp tobde met zijn gezondheid. Een longembolie gooide
roet in het eten. Zo erg zelfs dat het bijna tot zijn dood leidde. Gelukkig
heeft de 55-jarige inwoner van het Utrechtse Vleuten de ergste ellende
achter zich gelaten en kan hij zich weer volledig toeleggen op handbal. ,,Ik
heb hiervoor nooit wat gehad, dus dit was wel even schrikken”, zegt van de
Kamp.

Vorig seizoen was hij nieuw in Breezand.
De voorbereiding bestond grotendeels
uit kennismaken met de speelsters en de
clubcultuur leren kennen. ,,Ik had natuurlijk
wel een bepaald idee hoe ik het wilde gaan
doen”, vertelt Van de Kamp. ,,We hadden
vorig jaar veel gedaan in de voorbereiding.
Vaak
zowel
op
zaterdag als op zondag
een
oefenwedstrijd
gehad. Dat waren
de speelsters niet
gewend. Ik heb dat
nu aangepast naar
hooguit één keer per
weekend. Daarnaast
zet ik een aantal
speelsters op andere
posities neer. Puur
om te prikkelen.” De
Utrechter is op zijn
plek in de Noordkop.
Dit gevoel is wederzijds. De club is
tevreden. Dat blijkt ook uit het feit dat ZAP
overstag is gegaan op zijn verzoek om met
hars te gaan spelen. ,,Wil je beter worden,
dan zul je met hars moeten gaan spelen.

Het tempo ligt nu eenmaal hoger. Voor het
handbal is het beter. Ik ben blij dat ZAP dit
gerealiseerd heeft mee.”
Februari
De trainer heeft ZAP het afgelopen seizoen
uit de grijze middenmoot gehaald. Het
jonge team eindigde
keurig als derde in de
tweede divisie. Van de
Kamp wil de lat dit jaar
wederom hoog leggen,
zonder er concreet
een
eindklassering
aan vast te koppelen.
,,Ik wil dat wij in
februari nog om de
prijzen spelen”, zegt
hij. ,,Ik denk dat dit
ook realistisch is.
Vorig jaar was ons
doel om bij de eerste
vijf te eindigen. Daar hebben we aan
voldaan. We weten natuurlijk niet veel van
de nieuwe teams in de competitie. Als we
thuis alles winnen en uit tachtig procent
van de wedstrijden, dan ga je de goede
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kant op. Al blijft het belangrijkste dat we
er lol in houden.” ZAP begint de competitie
gelijk tegen een sterke tegenstander. De
reserves van VOC uit Amsterdam komen
op bezoek. De handbalsters uit Breezand
zullen in ieder geval fit aan het duel
beginnen. De dames zijn de afgelopen
maanden op maandagavond uitgedaagd
door Pascal Landman van Leef en Stijl. Van
de Kamp: ,,Hij gaf bootcamp trainingen.
De insteek is dat wanneer het lastig is in
wedstrijden de speelsters moeten kunnen

knokken. Je moet dan tot het gaatje
gaan. Dankzij de trainingen van Pascal
hebben de speelsters hun fysieke grens
opgezocht. Met het enthousiasme en de
instelling is niks mis bij ZAP. Echter was de
concentratie nog wel eens een probleem.
Je moet de hele wedstrijd gefocust blijven.
Ik hoop dat onder meer te verbeteren met
de bootcamp trainingen. De dames vinden
het een uitdaging. Het wordt als zwaar
ervaren. Ik houd er op mijn beurt weer
rekening mee met de dinsdagtraining.
Genoeg is genoeg. Speelsters moeten
goed luisteren naar hun lichaam.”
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HV SCHAGEN dames
Hoofdklasse
FOTO ARJAN MAK

GEEL ZWART dames
Hoofdklasse
FOTO ANDRÉ SONDERMAN

PETTEN dames
Poule NW-NH

Vlnr, staand: Stefanie de Graaf, Meinte Boersma (coach),
Manouk Verduin, Marscha de Graaf, Maartje Rommers,
Isabelle Verweij, Monique van Klaveren. Knielend: Wendy
Blom, Larissa Lanting, Kim de Vries, Laura van Heerwaarden, Ingrid Verweij, Kelly Houtenbos, Anouk Mak. Zittend:
Leonie Houtenbos, Lotte van Klaveren en Kirsten Lanting.

Achter vlnr: Hans Eilers (coach), Isa de Wit, Sanne de
Wit, Sarah Wiggers, Rianne Laan, Lonneke Blaauboer,
Sofie Bos, Mirjam de Wit (begeleider), Renee Zwaan.
Voor vlnr: Laura Blommenstein, Lisa Ruijter, Anouk
Visser, Kelly Leewens, Tamara Visser, Rianne Blaauboer,
Eva Hopman. Op de foto ontbreekt Esther Vieveen.

Achter vlnr: Nandy Zwagerman, Lianne Brugman, Nienke
Klant (coach), Lilian Wokke, Carola Riesebosch, Romy
Rademaker, Ilse Mooij. Voor vlnr: Carina Bruin, Esther
Leppink, Marjolein Klant, Alma Rademaker, Marjan Bruin.
Op de foto ontbreken Ilse Koopman, Eleni Rueck en
Patricia Bakker.

HVS dames
Poule NW-NH

KLEINE SLUIS dames
Poule NW-NH
FOTO PATRICK HOGERVORST

Maedilon/VZV dames
Eerste divisie
FOTO PATRICK HOGERVORST

Vlnr voor: Kiki Rus, Milou Bregman, Cindy Visser. Midden vlnr: Sanne Houtenbos (assistent-coach), Renate Ott,
Wies Dekker, Anja Zandstra (coach). Achter vlnr: Laura de
Vries, Marinka de Wit, Luca de Wit, Esmee Tiebie, Renee
Koenis, Dionne Vonk.

Achter vlnr: Anne Boot, Nicole Weijers, Marloes Weel,
Milou Wonder, Kim Jansen, Ben Bachet (trainer/
coach). Voor vlnr: Xaviera Brasser, Kristel Spoolder,
Anouk van Zoonen, Milan Boks, Christa Koster.

Achter vlnr: Maud Kruijer, Ivon Bleeker-Pannekeet
(verzorger), Monique de Wit, Amber Zomerdijk, Elles
Bakker, Kim Jimmink, Linsey Perre. Voor vlnr: Selina
Bruin, Joyce Hillen, Britt Stegers, Lisanne Kolken,
Lotte Houtenbos, Dymphie Keesom, Betty Plasmeijer
(coach), Djazzmin Trabelsi, Albertine Abube.

TONEGIDO/KLEINE SLUIS heren
Hoofdklasse
FOTO ALIES LOUWEN

TONEGIDO dames
Tweede klasse

Maedilon/VZV 2 dames
Hoofdklasse

Achter vlnr: Gijs Bakker, Auke Hiemstra, Jozef Ziacek, Rick
Idema, Stefan Idema, Sietse Bakker, Arjan Slaghekke
(coach). Voor vlnr: Senne Hiemstra, Marijn Arends, Niels
Borst, Stefan Baars, Maikel Baars, Michael Vijverberg.

Vlnr: Flip Liebe (trainer/coach), Marissa Slaghekke, Rosa
de Koning, Chantal de Jongh, Sanne Slaghekke, Nienke
Vink, Sandra Boonacker, Mandy Kaan, Vera Stobbelaar,
Myrthe Henrotte, Desiree Wagenaar, Gerbe de Jonge
(coach).

Achter vlnr: Eva van Stralen, Jeroen Hoet (coach),
Serena Kolkman. Midden: Pleunie Klaver, Dorien Keesom,
Dieuwertje de Boer, Isaura Krom. Voor vlnr: Merel Colle,
Eva Broxterman, Zoë de Bruijne.
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JHC dames
Tweede klasse

DOSKO heren
Poule NW-NH

Achter vlnr: Renate Wagemaker, Lieke van de Herik,
Wendy Morelisse, Jessie Minnes, Tine Dompeling, Nikki
Oele. Onder vlnr: Iris Langelaan, Thirza Franke, Mayella
van Lith, Jolanda Snapper, Kirsten Angevare, Esther
langelaan. Op de foto ontbreekt Kaylee Kraak.

Achter vlnr: Bryan Kalsbeek, Gerard Hin, Arnold van
Zweeden, Bart Klouwers, Ruben Mantje, Siem Klouwers,
Adriaan Hoving (sponsor), Roel Klouwers, Dave Boer,
Astrid Bruinewoud. Voor vlnr: Mark Weppner (coach),
Sjors Meijer, Ronald Tragter, Coen Rentenaar, Nico
Bruinewoud.

Achter vlnr: Kelly Post (coach), Ilse Houtenbos, Lara
Bruin, Lara Stam, Nelleke Bruin, Nicole Schuyt, Jill Bruin,
Bozidar Zorko (coach). Voor vlnr: Mireille Wever, Simone
Dam, Liz Bruin, Manon Smit, Jessie van Balgooy, Lotte
van Balgooy.

DES dames
Poule NW-NH

HOLLANDIA T dames
Eerste klasse
FOTO MICHEL BLOKDIJK

ZAP dames
Tweede divisie

Achter vlnr: Harry de Ruiter (trainer), Elles klaver, Marije
Boelens, Kim Jongejan, Jaike Hoogland, Sophie Visser,
Demi Bruin, Madelon Brommer, Charmayne Brommer
(coach). Voor vlnr: Annika de Ruiter, Anne Borst, Femke
Schoorl.

Achter vlnr: Marcel van den Brink (begeleider), Marit
Dekker, Jennet Tamis, Amy Groenveld, Naomi Kruijer,
Kristel van Ooijen, July Entes, Martin de Ruiter (coach).
Voor vlnr: Lyanne Rensen, Eva Groenveld, Lieke Dekker,
Eva Tesselaar, Christa Hemmer.

Achter vlnr: Ronald van de Kamp (coach), Lisette Wassenaar, Maaike Dalmaijer, Tess Kramer, Kim Groen, Janneke
van Rijswijk, Jody Kapiteyn, Puck Langelaan, Robin de Jong
(verzorger). Voor vlnr: Kim Oele, Dille Alkemade, Femke
Dalmaijer, Carlien Smit, Riekie Singer, Lynn Molenaar.
Fenna Kloosterman en Sharon van de Gulik ontbreken.

Maedilon/VZV heren
Hoofdklasse

DSO heren
Eerste klasse

DSO dames
Tweede divisie

Achter vlnr: Karsten Konrad (coach), Niels Wagenaar,
Hans Hageman, Sil Singer, Bob van de Kamer, Bas Hageman, Frank van Rijswijk. Voor vlnr: Rob van der Meer,
Geert van Wonderen, Niels Rijnders, Rick de Vries, Jens
Nauta, Jip van Otterloo. Afwezig: Dion Doesburg (begeleider), Rino Visser, Michael Wijbrecht en Mauro Doesburg.

Vlnr: Vincent van Ginkel, Patrick Meijer, Mike Barten,
Wouter van Emmerik, Tim Peters, Hiske Kruiter (coach),
Frank Florussen, Arthur Dings, Joey van Leeuwen, Dave
Heijblok, Jeroen Blokker, Nathan Krom, Sven Dings,
Michael Vijverberg.

Uw dak, Ons vak!

Dakpannen aan vernieuwing toe?

FOTO NICO WAY

FOTO SIMON LEIJENAAR

CON ZELO dames
Tweede klasse

FOTO SIMON LEIJENAAR

FOTO SIMON LEIJENAAR

Achter vlnr: Tessa Merkus-Blaauw, Jolanda Huisman (begeleider), Peter Lamboo (verzorger), Isabella Vetter (verzorger), Britt Molenkamp. Midden vlnr: Hilde Hemelrijk,
Kirsten Dings, Melanie Bos, Ashley Smit, Anouk Elbers.
Voor vlnr: Jeamy Koster, Stephanie Ekkebus, Mathieu
Swikker (coach), Dianne Bakker, Anique Huisman.

Groot onderhoud aan uw pannendak?

VERWARMING
SANITAIR
LOODGIETERSWERK
ELEKTRA
ZONNEPANELEN

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw
van dakpannen daken!

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen
op uw dak zouden kosten?

JULIANADORP
0223-692708

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website

www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com

Tel: +31 (0)224 54 0001

www.heijbloktechnischinstalletiebedrijf.nl
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Krom wil presteren met DSO Dames 1 zet in op handhaving
D

oor het kampioenschap van VZV
ontbraken alleen de bloemen aan
de finish voor DSO. De ploeg van coach
Mathieu Swikker (48) beleefde vorig
seizoen met een tweede plaats een
uitstekend debuutjaar in de tweede
divisie. Hij beseft dan ook dat deze
prestatie evenaren lastig gaat worden.
,,Onze doelstelling is handhaving”,
zegt Swikker bescheiden, maar
realistisch.

FOTO PATRICK HOGERVORST

D

e mannen van DSO gaan dit seizoen met één herenploeg de competitie in.
Na het wegvallen van het tweede team heeft trainer Hiske Kruiter weinig
meer te kiezen. De man op de rechterhoek of rechteropbouw Nathan Krom is
realistisch in zijn doelstelling dit jaar. ,,Wij gaan voor handhaving in de eerste
klasse”, aldus Krom.

De voortekenen zijn goed te noemen. ,,Op
het veld begonnen we het seizoen met
twee overwinningen en tweemaal een
verlies”, zegt de 27-jarige Nieuwdieper,
die een werk- en leeropleiding volgt bij Het
Marinebedrijf. ,,Het is belangrijk dat we
goed aan het zaalseizoen beginnen. Dan
kunnen we gelijk een paar slagen slaan.”
PrestatieteamS
Krom is naast speler ook lid van de
technische commissie. Een functie die
hij vier jaar geleden ook al uitoefende.
Destijds was er opvulling nodig en deed

hij het nog een seizoen. Vorig jaar werd
hij gevraagd door het bestuur om met
zijn collega’s uit de TC meer lijn in de
jeugdteams te brengen. De TC van DSO
werkt met drie ‘P’s’ van plezier, passie en
presteren. Krom: ,,De laatste P komt terug
in de C1 en B1. Dat zijn prestatieteams.
We hebben dit seizoen nieuwe trainers
voor beide teams en werken met andere
verdediging- en aanvalsvormen. De dames
1 speelt op een hoog niveau. Wij proberen
daar met de jeugd ook naar toe te gaan.
In de toekomst willen we met de C, B en
A-jeugd in de jeugddivisie spelen.”

DSO moet het dit jaar noodgedwongen doen
in een andere formatie. De oefenmeester
zag keepster Nencie Leijenaar vertrekken
naar DSS, twee speelsters (Priscilla
Menick en Eefje Kuitert, red.) stoppen
en Tessa Merkus-Blaauw haakt vanwege
zwangerschap tijdelijk af. Swikker: ,,Daar
tegenover staat de komst van doelvrouw
Dianne Bakker van HV Schagen, Hilde
Helemrijk is overgekomen vanuit het
tweede en we hebben jeugdspeelster
Jaimy Koster doorgeschoven. Wij hopen na
een mooi debuutjaar op den
duur een stabiele tweede
divisionist te worden. Dat
moet zeker mogelijk zijn
met DSO. Natuurlijk zou het
mooi zijn om ooit naar de
eerste divisie te promoveren.
Dat is meer de ambitie, geen
doel.”

seizoen in bij de Helderse vereniging. Na
een jaar de B-jeugd te hebben gecoacht
en getraind stond hij later aan het roer
van het vlaggenschip. Een ongekend lange
tijd en de honger is nog altijd niet gestild.
,,De chemie is er zeker nog. Ik probeer zo
eerlijk mogelijk tegen de dames te zijn. Dat
werkt. Natuurlijk zullen ze mij af en toe wel
een rotzak vinden, maar daar is niks mis
mee. De dames zijn heel gedreven. Dat
werkt motiverend.” Swikker is binnen de
vereniging ook verantwoordelijk voor het
C-team, dat hij training geeft. Hij is zo goed
op de hoogte van de mogelijkheden en de
toekomst van de club. ,,Er loopt genoeg
individueel talent rond in Den Helder.
Alleen zo’n gouden lichting als het team
dat nu in het eerste speelt, dat krijg je niet
snel meer. Dat is zo uitzonderlijk. Ik denk
dat zoiets maar eens in de vijftien of twintig
jaar rondloopt binnen een vereniging.”
Coach Mathieu Swikker ziet eerste
divisie als ambitie

Chemie
Wie DSO zegt, noemt
automatisch de naam van
Swikker op. De Nieuwdieper
gaat al weer zijn negende
FOTO SIMON LEIJENAAR

ADVERTORIAL

Gedreven DSO C1 klaar voor seizoen

Zonnepanelen op je dak zonder investering
Dit kun jij als individueel lid van uw vereniging
verwezenlijken via koop of aflossing van een
zonnepanelensysteem bij ZonVoorOns. Je
kunt vijftien jaar lang zorgeloos genieten van
jouw zonnestroomsysteem en daarbij ook
nog eens, voor een periode van 25 jaar, een
opbrengstgarantie certificaat ontvangt. Er is
dus géén investering noodzakelijk.

FOTO SIMON LEIJENAAR

Het talentvolle DSO C1 met vanaf links Esmee Geus, Marit Mulder, Manon Mulder, Daphne Walburg, Roos
Lamboo, trainer Mathieu Swikker, coach Ineke Wentel, Danique Dam, Joëlle van der Neut, Femke de Wijn,
Soukaina Sambo, Dylaila Papo en Ivy Zioh. Op de foto ontbreken Jerina Wakker en coach Albert Mulder.

Het nieuw samengestelde team van
DSO C1 komt dit seizoen uit in de
Divisie TK West. Hierin wacht de ploeg
van coaches Ineke Wentel en Albert
Mulder zware tegenstanders, zoals de
selectie van KRAS/Volendam, Havas
Almere en Gemini uit Zoetermeer.
Het team is een mix van D- en
C-speelsters met veel potentie. De
handbalsters hebben al vele titels mogen
vieren. ,,De meiden zijn heel gedreven en
werken erg hard op de trainingen”, laten
de tevreden coaches weten. De training
wordt verzorgd door niemand minder
dan Mathieu Swikker, de oefenmeester
van dames 1. De handbalsters gaan
voor elkaar door het vuur. De coaches:
,,Alleen voor ziekte wordt een training
afgezegd. Zelfs bij blessures zijn de
meiden aanwezig om maar geen training
te hoeven missen. Het is een hecht team

en de speelsters steunen elkaar waar
nodig. Ze hopen nog veel te leren en in de
toekomst door te groeien naar de dames
1-selectie.”
Snelheid en kracht
De coaches zijn erg blij met de speelsters.
Ze zien bij iedereen andere kwaliteiten.
,,Hierdoor spelen ze als een hecht
team en creëren ze mooie acties. Ook
verdedigend kunnen we veel kanten
op. In het verleden hebben ze veel 3-2-1
gespeeld, maar nu wordt er ook het 5-1
en 6-0 systeem gehanteerd. We zien de
verdediging groeien. Het team beschikt
over voldoende snelheid en kracht om
ook aanvallend gevaarlijk te worden.
De speelsters komen dit seizoen ook op
andere posities te spelen. Zo kunnen we
zien of ze ergens anders nog beter tot hun
recht komen.” Het gaat een spannend en
leerzaam jaar worden voor DSO C1.

Meer weten? Zie: www.zonvoorons.nl of
www.energieadviesnederland.nl/zonvoorons.
Energie Advies Nederland heeft in
samenwerking met ZonVoorOns een nieuw
concept in de markt gebracht. Hierbij kunnen
de leden van een vereniging zorgen dat hun
club gratis zonnepanelen op hun dak krijgen.

zonnepaneel! Hierdoor bespaart de vereniging
op de uitgave van hun energierekening, welke
vervolgens aan andere doelen kunnen worden
uitgegeven. Natuurlijk geld voor dit volledige
systeem ook het vijftien jaar lang zorgeloos

genieten, inclusief service en garantie. En
daarbij ook nog eens voor een periode van 25
jaar een opbrengst garantie.
Het is ook mogelijk om als vereniging om
zelf zonnepanelen aan te schaffen met
alle voordelen van ZonVoorOns inclusief
gebruikmakend van subsidie. Voor verenigingen
is het nu extra aantrekkelijk om te investeren
in zonnepanelen. Dit door een subsidie van het
Rijk van 30%, de WVS-regeling. Bel voor meer
Hoe werkt dit?
Voor elk lid dat via hun club minimaal acht informatie naar: 085-4018923.
zonnepanelen aanschaft doneren wij één

Ambitieus Con Zelo denkt groot

C

on Zelo maakt een metamorfose
door. De Waarlandse club beschikt
met Bozidar Zorko (50) over een
ervaren oefenmeester, hij won onder
meer een Olympische medaille met
voormalig Joegoslavië. Belangrijker
zijn misschien wel de stappen die
de vereniging heeft genomen in de
jeugd. Sinds vorig seizoen beschikt
de club over een nieuwe technische
commissie waar onder andere Nicole
Bekker (44) voor verantwoordelijk is.
,,Het begint allemaal bij de jeugd”,
weet Bekker, die over een groot
handbalhart beschikt.

De jeugd is de levensader van iedere
vereniging. ,,We hebben goede trainers
aangesteld voor de teams”, vervolgt de
inwoonster van Waarland. ,,Nieuw is ook
dat de coaches een handbalachtergrond
moeten hebben.” Met de handbalervaring
van Bekker zit het wel goed. Ze handbalt
al vanaf haar jeugd. Nadat Bekker zestien
jaar geleden in Waarland is komen wonen,
besloot ze een jaar later lid te worden van
Con Zelo. Bekker: ,,Toen mijn dochter
op handbal ging, zocht de vereniging
een coach. Ik meldde mij aan. Een jaar
later hadden ze trainers te kort en ben
ik dat ook gaan doen. Ik wilde er graag
meer van weten en in samenspraak met
het bestuur heb ik de opleiding Handbal
Trainer 2 gehaald. Dit viel nog erg tegen
en heeft mij veel stress bezorgd. Mijn
praktijkbegeleider was Raymond Rus. Hij
is ook trainer bij Con Zelo. Echter kon
mijn stagebegeleider mij niet op de vaste
trainingsavonden dinsdag en donderdag
beoordelen. Ik heb twaalf keer op vrijdag,
zaterdag of zondag moeten trainen om mij
te kunnen laten beoordelen. Gelukkig heb
ik het gehaald. Daar ben ik trots op. De
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FOTO KLAMER ALFERINK

Op de foto Nicole Bekker naast
coach Bozidar Zorko

helft van de cursisten die begonnen zijn
afgehaakt.” Bekker gaat dit seizoen de
D1 en D2 trainen en is daarnaast coach
van de D1. De Waarlandse zegt veel baat

‘Elk contact moet
aanvallend zijn’
te hebben gehad bij de opleiding. Dat zit
hem onder meer in kleine dingen. ,,Bij
oefeningen moet je de stappen heel klein
maken om wat te bereiken. Zo kan ieder
kind op zijn eigen niveau sporten.”
Aanvallen
Als lid van de technische commissie is
Bekker verantwoordelijk voor de gehele
jeugd. Ze is onder meer het aanspreekpunt

voor trainers en coaches en biedt hulp
waar nodig. Con Zelo wil de jeugd op het
hoogste niveau laten spelen. Dat hoopt
de club te gaan doen met een herkenbaar
speltype. Volgens Zorko bestaat dit uit aanvallen, zowel verdedigend als aanvallend.
,,Elk contact moet aanvallend zijn”, vertelt de coach die woonachtig is in Assendelft. ,,We willen daar in de D-jeugd al mee
beginnen. Het moet ertoe leiden dat het
een spelsysteem is dat je nergens anders
in de regio ziet. Het was nieuw en dat kon
je afgelopen jaar zien. Toch staan zowel de
speelsters als het bestuur er voor open.”
Sportpsycholoog
Na de degradatie vorig jaar van de dames
1 naar de tweede klasse is het doel dit
seizoen duidelijk: kampioen worden. ,,Na
wat ik heb gezien in de buitencompetitie

heb ik er alle vertrouwen in”, laat Zorko
weten. ,,De sfeer in het team is positiever.
De speelsters begrijpen ook mijn manier
van werken. Ze hebben techniek en kennis
genoeg. Het gaat erom stabiel te blijven.
Dat is een handicap van mijn ploeg. Zodra
één of twee speelsters niet doen wat ze
moeten doen, dan was het team gelijk van
slag. In de voorbereiding op het zaalseizoen
hebben we onder meer een workshop
gehad van sportpsycholoog Suzanne
Blijlevens. Het thema was ‘collectieve
instorting’. Het belangrijkste leerpunt was
hoe om te gaan met een tegenslag. Dat
was heel leerzaam.” Zorko zegt op zijn
plek te zijn bij Con Zelo. ,,Er zit een goed
bestuur dat een duidelijk plan voor ogen
heeft. Let op mijn woorden: Con Zelo gaat
de verrassing van de regio worden. Zowel
qua prestatie als spel.”

Een bouwgroep met passie

Bouwbedrijf Th. Wever b.v. Smeetsweg 8 1738 DK Waarland
T: 0226 - 42 17 39 W: www.weverbouw.nl

WIJ WENSEN

VEEL SUCCES!

10

Blessures laten Blom vertwijfelt achter

H

et noodlot lijkt Wendy Blom te achtervolgen. De 27-jarige doelvrouw
van HV Schagen scheurde in november vorig jaar haar kruisband van de
rechterknie af in de wedstrijd tegen Tornado. Zeven jaar nadat ze de kruisband
in haar linkerknie afscheurde. In maart volgde een operatie. De verwachting
is dat ze pas in januari van 2016 weer fit is. Of ze na twee zware blessures
terugkeert weet ze nog niet. ,,Handbal is wel helemaal mijn ding”, zegt Blom.
,,Ik ben bang dat ik het anders enorm ga missen.”

Een definitieve keuze heeft de inwoonster
van Schagen dan ook uitgesteld tot het
moment dat ze helemaal fit is. Stilzitten
heeft ze in ieder geval niet gedaan. ,,Ik
ging met het team mee naar wedstrijden”,
vertelt Blom. ,,Al vrij snel ging ik de coach
assisteren en deed ik wat verzorgingswerk.
Ik had het zelf gevraagd aan de coach of ik
wat kon doen. Zo blijf je erbij betrokken.”
Naast de wedstrijden is Blom ook doordeweeks aanwezig bij de trainingen.
,,Ik help de coach waar nodig en geef

keeperstrainingen. Handbal is mijn sport
en ik vind het leuk om zo mijn bijdrage te
leveren voor de club.”
Spelregelavond
Hoewel Blom pas drie seizoenen lid is van de
vereniging uit Schagen, daarvoor diende ze
de kleuren van VZV, is ze al erg actief. Ook
de scheidsrechterszaken heeft ze onder
haar hoede genomen. ,,Ik geef onder meer
een opleiding voor jeugdscheidsrechters.
De C- en B-jeugd moet verplicht fluiten.

Ik heb met de leden onder meer een
spelregelavond in de vorm van het spel
Party & Co gehouden. De fanatieke leden
vinden het erg leuk en de anderen vinden
er niks aan. Tijdens de eerste wedstrijden
dat ze een partij moeten leiden krijgen ze
begeleiding van selectiespeelsters. Het is
uiteindelijk ook in hun voordeel. Nu moeten
zij ook wedstrijden fluiten, maar als de
jeugd het goed oppakt, dan kunnen zij dit
gaan doen.”
Blom verwacht dat Schagen een moeilijk
seizoen tegemoet gaat. Het doel is net

als voorgaande jaren handhaving in de
hoofdklasse. ,,We moeten in deze klasse
blijven”, zegt ze strijdbaar. ,,Als je eenmaal
degradeert, dan kom je niet zomaar terug.
Er zijn wat speelsters weggegaan. We
hebben ook nog maar één keepster over.
Noodgedwongen keept Annemiek Verduin
weer bij het tweede en waarschijnlijk gaat
ze af en toe ook mee met wedstrijden van
het eerste. Het wordt voor ons zaak om
één team onder ons te houden. Dat is het
doel.”

FOTO ARJAN MAK

40 jaar
Internationale
Lichtpartner

Al 40 jaar ontwikkelt, produceert en monteert Veko
Lightsystems de meest duurzame en energiezuinige
lijnverlichting van Europa. Wij leveren nieuwe verlichting
aan bedrijfspanden, magazijnen, sporthallen en zwembaden.
Maar we renoveren ook bestaande lichtsystemen: in no time
klikken we nieuwe (LED) armaturen op bestaande profielen.
• Enorme energie- en kostenbesparingen
• Bewezen lange levensduur aluminium profielen
• Verlichting functioneert moeiteloos bij hoge temperaturen
• Minimaal gebruik en hergebruik verpakkingsmateriaal
• Tijdsbesparing door eenvoudige montage
• Minimale CO2 uitstoot

LED’s go Veko
+31 (0)224 273 273 - www.veko.com

Solid Solutions. Smart Lighting.

FOTO PATRICK HOGERVORST
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Scoringsdrift van Sil en Sietse
D

e kick van het scoren is ze niet vreemd. De vrienden Sil Singer (23) en
Sietse Bakker (20) zijn steevast bovenin het topscorersklassement van
HandbalVandaag te vinden. De topschutter van VZV wist de eerste editie
te winnen en Bakker eindigde vorig seizoen als derde. Vorig jaar maakte hij
namens Tonegido/Kleine Sluis liefst 161 doelpunten, 67 treffers achter Jos
Kenter van Berdos. ,,Scoren geeft een goed gevoel”, vertelt Bakker. ,,Maar het
liefst word ik kampioen.”

,,Het is aan mijn teamgenoten te danken
dat ik vaak in scoringspositie kom”,
vervolgt de in Hippolytushoef woonachtige
Bakker. Singer vult aan: ,,Het lijkt mij
heel leuk om het klassement nog eens te
winnen. Al mag het niet ten koste gaan van
de teamprestatie.” De beide doeltreffende
spelers leerden elkaar al op jonge leeftijd
kennen. ,,We hebben samengespeeld bij
wat toen nog BKC was en nu Kleine Sluis”,
laat de jongste van de twee weten. ,,Ik was
een jaar of veertien en mocht trainen met
de selectie. Sil was toen al een goede speler
en sterk in het afronden.” Op zijn beurt is
Singer, die aan zijn laatste studiejaar op

de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
is begonnen, ook positief over Bakker:
,,Ik dacht dat als hij de juiste training en
begeleiding zou krijgen, het een goede
speler ging worden. Dat is toch aardig
uitgekomen.”
DOEL EN AMBITIE
Singer maakte vorig seizoen een kort
uitstapje naar het voetbal. ,,Ik was even
keeper bij ZAP”, vertelt hij. ,,Echter begon
de klik met de handbalploeg te verwateren
en dat vond ik jammer. Ik heb nu de
keuze gemaakt voor het handbal.” Nu de
voorbereiding achter de rug is kunnen de

Positief Hollandia T
klaar voor de strijd
FOTO PATRICK HOGERVORST

H

et is nu al een historisch jaar
voor Hollandia T. De club speelt
woensdag 7 oktober voor het eerst
in de geschiedenis een wedstrijd in
de landelijke beker. In sporthal de
Harenkarspelhal is Vido de tegenstander voor de eersteklasser. ,,Ik
ben ontzettend benieuwd naar deze
wedstrijd”, laat een opgetogen Eva
Tesselaar (21) weten. ,,We hebben
altijd kans op succes.”

Tesselaar weet ook dat het lastig gaat
worden tegen de hoofdklasser. Tegen
het tweede team, dat bij Hollandia T
in de competitie zit, heeft de ploeg het
altijd erg moeilijk. Het was mede aan de
doelvrouw uit Tuitjenhorn te danken dat de
ploegen woensdag tegenover elkaar staan.
Tesselaar keepte medio juni een dijk van
een bekerwedstrijd tegen KSV. Na twee
verloren finales mocht Hollandia T dit jaar
wel op de hoogste trede van het podium
staan en won de regionale beker. Zelf kijkt
Tesselaar bescheiden terug op haar rol. ,,Ik
had het niet helemaal door dat ik zo goed
was”, blikt ze terug. ,,Voor mijn gevoel had
ik wel eens betere wedstrijden gekeept. Ik
kreeg van iedereen te horen dat ik super
goed was. Dan zal er wel een kern van
waarheid in zitten. Ik vond het heel gaaf om
de beker te winnen en ben er ontzettend
trots op.”
Keepstertraining
Hollandia T maakt een metamorfose door.
De trotste club uit Tuitjenhorn beschikt
sinds dit seizoen over een trainer voor
de doelvrouwen en een conditietrainer.
,,Ik vind het heel leuk om gericht
keeperstraining van Wilco Smit te krijgen”,

De topschutters links Sietse Bakker en rechts Sil Singer

vrienden zich ook gaan wagen aan een
doelstelling. Singer: ,,We willen dit seizoen
beter presteren dan vorig jaar. Ik verwacht
dat wij in de top drie kunnen eindigen. De
kwaliteit is zeker aanwezig.” Tonegido/
Kleine Sluis eindigde vorig seizoen als
derde. Promoveren zit wel in het hoofd
van Bakker. ,,Dan schrijven wij een stukje
geschiedenis namens de vereniging”, zegt

de student Technische Bedrijfskunde. ,,Er
heeft namelijk nog nooit een team zo hoog
gespeeld. Het zal niet makkelijk worden.
Wij zijn vroeg begonnen met trainen en
hebben dit seizoen voor het eerst niet
meegedaan aan het buitenseizoen. We
richten ons puur op het zaalseizoen. Met
de motivatie zit het dus goed.”

Geel Zwart mikt op top-3
D

e handbalsters van Geel Zwart zijn twee weken geleden op trainingskamp
geweest naar het Gelderse Ulft. Naast trainingen en twee gewonnen
oefenwedstrijden tegen De Gazellen (27-20) en OBW (16-11), stond het
weekend in het teken van teambuilding. Het uitje is voor herhaling vatbaar
vinden de zussen Isa (22) en Sanne (20) de Wit uit ‘t Zand. ,,Het was heel erg
leuk en gezellig”, zeggen de dames in koor.

Doelvrouw Eva Tesselaar is benieuwd naar de
bekerwedstrijd tegen Vido

vertelt de goedlachse Tesselaar. ,,Het is
erg leerzaam. Wilco heeft afwisselende
oefeningen. Er is nog veel ruimte voor
verbetering en daar werken we aan.”
Met de vernieuwingen zet Tesselaar dit
seizoen hoog in. Doel is de derde plek van
vorig jaar te evenaren en stiekem hoopt
ze op meer. Tesselaar: ,,Het liefst word
ik kampioen. Mochten we lager eindigen,
maar wel het maximale gedaan hebben,
dan ben ik ook tevreden. We hebben met
Martin de Ruiter een nieuwe trainer. Dat
is toch even aftasten. De eerste indrukken
zijn wel erg positief. Hij is heel relaxed en
kan het spelletje goed uitleggen. Net als
onze vorige trainer Dion Ferdinandus is hij
positief. Dat past goed bij ons.”

Begeleidster en moeder Mirjam met naast haar handballende dochters links Sanne en rechts Isa

Met een trainingskamp in de benen en
de nieuwe krachttrainingen hoopt Geel
Zwart op een goed seizoen. De lat wordt
hoog gelegd in ‘t Zand. ,,We willen bovenin
eindigen”, aldus Isa. ,,Wij gaan voor het
hoogst haalbare en ik denk dat we bij de
eerste drie moeten kunnen eindigen. Ik heb
heel veel zin in het seizoen.” Haar twee jaar

www.makbreeding.nl

jongere zusje is het hier roerend mee eens.
,,We hebben vorig jaar tegen de kampioen
gelijk gespeeld”, vertelt Sanne. ,,De top-5
is aan elkaar gewaagd. Bij Geel Zwart loopt
genoeg talent rond. We hebben meerdere
speelsters die het verschil kunnen maken
en zijn dus niet afhankelijk van één iemand.
Ook verdedigend worden we sterker. We
vormen een goed blok.”
Bijzonder
De zussen spelen sinds de A-jeugd samen.
Uniek is de familie niet in ‘t Zand. Het komt
geregeld voor dat met Anouk en Tamara
Visser, Rianne en Lonneke Blaauboer en
Fleur en Eva Hopman meer zussen binnen
de lijnen staan. Wat Isa en Sanne bijzonder
maken, is dat moeder Mirjam begeleidster
is van het team. De beide speelsters over
elkaar. Sanne: ,,Isa is verdedigend heel
sterk. Het is een veelzijdige speelster.
Haar grootste kracht is dat ze op iedere
positie kan spelen.” Op haar beurt looft
Isa de inzet van Sanne. Isa: ,,Ze wil altijd
winnen en heeft een hekel aan verliezen.
Sanne kan zelfs chagrijnig zijn als er niet
hard genoeg wordt getraind. Daarbij is ze
technisch heel goed.”
FOTO ANDRÉ SONDERMAN
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Naarmate de ICT van bollenbedrijf Triflor steeds meer
bepalend voor de dagelijkse
gang van zaken werd, is
besloten het beheer geheel
aan Maedilon uit te besteden.
Hierdoor zijn we verzekerd
van adequate hulp bij het
oplossen van kleine probleempjes, updates en onderhoud
van programma’s, etc. Maar
ook bij ernstigere problemen
staan de mensen van Maedilon,
desnoods ‘s avonds of in het
weekend, voor ons klaar.
Op elke stap volgt een volgende stap.
Een stap om uw bedrijfsvoering te verbeteren,
om uw bedrijf uit te breiden, of juist om te krimpen.
Bij elke stap maakt u gebruik van ICT als ondersteunend middel.
Samen met u bereiden we uw ICT voor op uw volgende stap.
Zodat u deze stap verantwoord kunt zetten.
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