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De Hilversumse rugbyers
wonnen al hun wedstrijden en
zijn onbetwist koploper in de
competitie met 378 punten
voor en slechts 48 tegen. Dat
roept de vraag op of er nog
wel uitdagingen zijn voor de
RC Hilversum. 'De brede se-
lectie werkt in ons voordeel
waardoor er stabiliteit is en
we blessures et cetera goed
kunnen opvangen', zegt Ver-
linden. 'De uitdagingen voor
de komende wedstrijden zien
we in verbeterpunten. Want
die zijn er zeer zeker. In iede-
re volgende wedstrijd willen
we de fouten uit de voorgaan-
de krachtmeting elimineren.
We moeten in elke wedstrijd
het beste uit het team halen.'
In iedere sport is de seizoen-
sopbouw een hekel punt. 'Je
kunt je afvragen of we niet te
vroeg pieken aangezien de be-
langrijkste wedstrijden voor

de landstitel pas volgend jaar
plaatsvinden', vervolgt de oe-
fenmeester. 'Bij Hilversum
hebben we ervoor gekozen om
de zaken dit seizoen vroeg op
orde te hebben. De keerzijde
van de medaille is dat andere
ploegen zich gaan aanpassen
aan ons spelsysteem. Ik weet
dat andere teams de trainings-
opbouw anders indelen en la-
ter in het seizoen sterker wor-
den.'
De huidige stand van zaken
op de ranglijst geeft aan dat
RC Hilversum op koers ligt.
Maar de 40-jarige Verlinden,
die dit seizoen Scott Smith als
hoofdcoach opvolgde, is
waakzaam: 'De huidige stand
in de competitie geeft een
enigszins een vertekend beeld.
Door de competitieopzet van
de rugbybond is het voor de
meeste clubs belangrijk om in
het eerste deel voor de winter-

stop bij de eerste zes te eindi-
gen. Daarna gaat het in de de-
gradatie- en de kampioen-
spoule echt om de prijzen en
daar zijn de meeste teams op
gefocust.'
Verlinden denkt dat de kracht-
verschillen de komende maan-
den daarom kleiner worden.
Hilversum won thuis met 28-0
van 't Gooi en 33-8 van de
Dukes uit Den Bosch. 'De
krachtsverschillen waren min-
der groot dan de uitslagen
aangeven', vervolgt hij. 'Ik
verwacht dat de Dukes na de
winterstop sterker zullen zijn
en ook 't Gooi met coach Al-
lard Jonkers is en blijft een
geduchte concurrent.'
Internationaal staat het Neder-
land op een bescheiden 33ste
plaats op de wereldranglijst.
'Je moet de ambitie uitstralen
om hogerop te komen. Daar-
voor is visie en een goed plan
nodig', aldus Verlinden. 'Ik
vind het een gemis dat we na
het Nederlands kampioen-
schap geen internationale
competitie hebben. Tegen de
kampioenen van de toplanden
Engeland, Schotland, Frank-

rijk, Wales en Italië worden
we van de mat geveegd. Die
spelen wel een aantal wed-
strijd in Europa Cup vorm.
Ons niveau ligt meer tegen de
beste teams uit België, Duits-
land en Zweden. In het verle-
den is er voor landen zoals
Nederland al eens een Europa
League geweest, maar dat is
ter ziele wegens geldgebrek
en de hoge kosten voor de
clubs. Na het seizoen willen
we met Hilversum wel een
aantal wedstrijden in het bui-
tenland spelen.' (PD)

'Keerzijde ongeslagen status is dat ploegen zich aan ons spelsysteem aanpassen'

Dirk Jan Verlinden van Hilversum
voorspelt spannend rugbyslot

Dirk Jan Verlinden in gesprek
met Marcus Holden, één van
de steunpilaren van de RC
Hilversum. (Foto: Piet van
den Deijssel)

HILVERSUM - De rugbycompetitie lag het afgelopen
weekend stil vanwege een centrale training van het natio-
nale team. Een goed moment om met Hilversum coach
Dirk Jan Verlinden teug te blikken op de eerste zeven
wedstrijd van dit seizoen.

'Het was een redelijke wed-

strijd, maar niet hoogstaand',
opent Hidden. 'Na de 2-0 in
de eerste helft hadden we het
voor rust al moeten afmaken.
We hebben onze zege vooral
te danken aan de aanvallende
impulsen van Jordi Arp. Het
was belangrijk in deze wed-
strijd dat we achterin niets
hebben weggegeven en de te-
genstander vrijwel geen kans
hebben gegeven.'
Voor de wisselvallige resulta-

ten in de eerste wedstrijden

van het seizoen heeft Daan
Hidden wel een verklaring:
'We zijn in september zoeken-
de geweest en liepen daardoor
tegen onnodige nederlagen
op. Daarbij komt dat we vijf
nieuwe spelers moesten inpas-
sen wat ook niet eenvoudig is.
Ik moet daarvoor wel de hand
in eigen boezem steken. Mijn
plan was duidelijk, maar sloot
niet aan bij de kwaliteiten van
de groep. Er was een analyse

voor nodig om te ontdekken

wat nu precies de oorzaak was
waarom het niet liep zoals ik
voor ogen had. Dat probleem
is met wat positiewisselingen
opgelost en de formatie staat
nu goed.'
Hidden is een coach met am-
bitie en wil op termijn promo-
veren naar de 2e klasse: 'Voor
het begin van de winterstop
mik ik op een vierde of vijfde
plaats. De wedstrijden van ko-
mende zaterdag thuis tegen
Loosdrecht en op 12 decem-
ber, de laatste wedstrijd voor
de winterstop, uit bij Hilver-
sum zijn cruciaal. Die wil ik
het liefst winnen, maar mogen
zeker niet worden verloren.
Op de ranglijst zie je nu al
verschillen en dat de ploegen

in de onderste regionen het

zwaar zullen krijgen.'
De competitie is zaterdag 3C
is na afgelopen zaterdag on-
voorspelbaar en daardoor voor
vriend en vijand interessant.
AH'78 uit Huizen is nu plotse-
ling koploper na de magere 1-
0 zege op hekkensluiter NVC.
De oorzaak van de wisselin-
gen ligt in het feit dat voorma-
lig koploper en periodekampi-
oen Loosdrecht op eigen veld
een 4-0 nederlaag incasseerde
tegen Nita en Amstelveen
Heemraad met 3-3 gelijk-
speelde bij Kockengen. Het
Hilversum van Karel Bonsink
maakte geen fouten en won
uit met 2-0 van RKAVIC.
BVV'31 Blaricum verloor
thuis met 2-0 van Waterwijk.

Hilversummers verslaan Eemnes en maken zich op voor cruciale duels

Altius juicht weer na matige start

PHILIP DETMAR

HILVERSUM - Na een aarzelende seizoenstart is Altius
weer op koers. Zaterdag wonnen de Hilversummers met
3-0 van Eemnes door twee treffers van Glenn Hemmers
en Jordy Arp. Daarmee heeft de formatie van coah Daan
Hidden zich gehandhaafd bij de top zeven in zaterdag3C.

Glenn Hemmers scoorde zaterdag twee keer. (Foto: Studio Kastermans)

LAREN - De dames van La-
ren laten zich niet van de
wijs brengen na het verlies
van 2-1 vorige week vrijdag
uit bij MOP. Daarop werd
afgelopen zondag thuis met
3-2 van Oranje Zwart ge-
wonnen. Lieke van Wijk
knalde in de slotminuut de
laatste strafcorner in het
net.
Het was typisch een wedstrijd
waarin een lager geplaatste
ploeg kansen ruikt tegen een
topploeg. Coach Ageeth
Boomgaardt zei eerder: 'De
concurrenten doen er alles
aan om van ons te winnen.
Dat vereist dat wij voor 100
procent geconcentreerd blij-
ven spelen.'
Dames 1 van Huizen moet
genoegen nemen met een
plaats in de middenmoot in
de overgangsklasse B. Voor
een plek in de top drie zijn de
resultaten te wisselvallig.
Thuis werd met 1-3 van kop-
loper Were Di verloren.
In de eerste klasse heeft Hil-
versum na een gelijkspel en
verliespartij weer een keer
gewonnen. De wedstrijd in en
tegen Amstelveen leverde een
3-0 zege op. De ploeg staat
nu vijfde. Naarden staat één
plaats hoger, maar verloor uit
teleurstellend van het lager
geplaatste Qui Vive. Gooi-
sche kwam uit bij Amersfoort
niet verder dan 2-2.

Heren
De heren van Huizen impo-
neren niet in de overgangs-
klasse A. Op eigen veld ging
de ploeg met 3-1 onderuit te-
gen koploper Qui Vive. Hui-
zen staat nu vijfde. Naarden
boekte in de eerste klasse A
thuis een nuttige maar zwaar
bevochte 4-3 zege op Over-
bos. Dat zag er niet naar uit
omdat de mannen van Vin-
cent van de Peppel in het be-
gin van de wedstrijd snel
twee treffers tegen kregen.
Op wilskracht werd de zege
binnen gesleept. Het is de
vraag of Hilversum de kwali-
teit in huis heeft om te over-
leven. Thuis werd schlemielig
met 1-0 van USHC verloren.
Met zes punten staat de ploeg
11de en voorlaatste. Het ver-
schil met de nummer tien
Bennebroek is opgelopen tot
zeven punten.
Zondag is het bij Laren weer
Super Sunday. De enige echte
Gooische hockeyklassieker
tussen de heren van Laren en
Gooische in de overgangs-
klasse B. De stand op de
ranglijst, Laren vierde en
Gooische achtste, doet er
weinig toe in deze altijd bela-
den wedstrijd. Sensatie, pas-
sie, emotie en mooie duels
zijn ongetwijfeld de smaak-
makers voor een middagje
tophockey. De wedstrijd be-
gint om 14.45 uur en in het
circus zou de spreekstalmees-
ter roepen: 'komt dat zien'.
Beide teams komen in elk ge-
val met een goed gevoel in
het veld op. Laren won afge-
lopen week met 4-3 bij Phoe-
nix en Gooische versloeg
thuis met 2-1 Klein Zwitser-
land. Voorafgaand aan de kra-
ker van dit weekend spelen
de dames van Laren om
12.45 tegen Pinoké; ook inte-
ressant.

Winst Laren,
zondag wordt
Super Sunday

HILVERSUM - Met wils-
kracht en een enorme dosis
energie handhaaft Huizen
zich probleemloos op de
tweede plaats in de hoofd-
klasse A van het zaterdag-
voetbal. De ploeg van coach
Henk van de Pol heeft in de
laatste vier wedstrijden de
volle winst behaald. Het gat
met koploper bedraagt
slechts drie punten (23-20)
aangezien er maar één wed-
strijd werd verloren.
Van de Pol waakt voor teveel
optimisme, want de race naar
de titel is lang. Tegen Sparta
Nijkerk werd het een heerlij-
ke voetbalmiddag aan de IJs-
selmeerstraat en de 3-1 zege
was loon naar werken. De
goals kwamen op naam van
Zakaria El Biard, Bilal Lou-
killi en Garrt Jones. Het
wachten voor Huizen is op
een misstap van koploper
ODIN. Huizen moet zaterdag
naar Putten.
In de hoofdklasse van het
zondagvoetbal was volgens
SDO-coach Van Dinteren zijn
ploeg in het uitduel tegen De
Meern in de tweede helft de
bovenliggende partij. Maar je
schiet met goed spel niets op
als je niet wint. De thuisploeg
scoorde in de 72ste minuut de
enige treffer en dat gaf een
bittere nasmaak. Het benutten
van kansen blijft voor de Bus-
ummers het euvel. De statis-
tieken zijn zorgelijk. Ondanks
de positieve instelling van de
coach is twee keer winst in
negen wedstrijden teleurstel-
lend. SDO staat tiende aange-
zien er ook drie keer gelijk is
gespeeld. Zondag wacht de
thuiswedstrijd tegen de num-
mer acht; ADO'20.
Zuidvogels is in zaterdag 1A
de weg kwijt. Coach Coto
boekte in negen duels één
zege en vier gelijke spelen;
dramatisch. Zaterdag blunder-
de de verdediging tegen het
nog lager geklasseerde GDC
en werd kansloos met 3-0 ver-
loren. Met goed voetbal redt
De Vecht het niet in 2A en
met bikkelen lukt het even-
min. Zaterdag werd thuis met
3-1 van hekkensluiter Zeven-
hoven verloren en de ploeg
van trainer Molleman eindig-
de het duel met acht man.
Drie spelers kregen twee keer
geel. In dezelfde afdeling
blijft TOV uit Baarn punten
sprokkelen en speelde 2-2 uit
bij Benschop.

Leien dakje
Victoria blijft goed presteren
al duurde het wel lang voor-
dat de zege veilig werd ge-
steld bij DOB in Nigtevecht.
Tot een kwartier voor tijd
stond het nog 1-1, maar in het
laatste kwartier ging het van
een leien dakje en werd het 1-
5 voor de Hilversummers.
Victoria coach Stijn van 't
Hooft moet er rekening mee
houden dat de tegenstanders
zich gaan aanpassen aan het
spel van de koploper in zater-
dag 4 E. Zaterdag speelt Vic-
toria uit bij de nummer drie
FC Weesp, dat vier punten
achter staat.In de zondag 2e
klasse verloor hekkensluiter
Weesp thuis met 2-0 van
Hoofddorp. NVC won met 2-
1 van VVa/Spartaan en staat
achtste.

Winst Huizen;
SDO krijgt bal
er maar niet in


