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HILVERSUM - De zevende Janet Memorial veldrit van afgelo-
pen zaterdag op Anna's Hoeve kan worden gezien als onvergete-
lijk. Vanwege de regen de avond ervoor was het parcours lood-
en loodzwaar en waren de fietsers voor de toeschouwers door
alle modder vaak onherkenbaar. Ongelukken bleven (nagenoeg)

uit. In alle categorieën bleven alleen de sterksten over. Bij de
amateurs pakte Nederlands kampioen Freek de Jong (foto) zijn
vijfde seizoenszege. Bij de masters was Hilversummer Micha de
Vries het snelst. Bjorn van der Heijden won bij de elite/belof-
ten. (Foto: Louis van Nunen)

Alleen de sterksten winnen bij Janet Memorial veldrit op Anna's Hoeve

Spektakelstuk op Anna's Hoeve
NAARDEN - Voor de der-
de keer in korte tijd reist
openwater zwemmer Fer-
ryWeertman volgende
week naar Rio de Janeiro
af voor een wedstrijd. Hij
zal met Sharon van Rou-
wendaal op 13 december
starten in de estafettewed-
strijd King and Queen of
the Sea.
'Tot aan de Olympische
Spelen zijn er verder geen
wedstrijden meer bij Copa-
cabana', zegt de zwemmer
uit Naarden, die verzekerd
is van een Olympisch start-
bewijs. 'Voor de Olympi-
sche Spelen mogen we niets
aan het toeval overlaten en
niet voor verrassingen ko-
men te staan die had kunnen
weten. Daarom willen de
wind, het water, de stroming
en de golven goed leren
kennen. Dan kunnen we
vervolgens het seizoen daar
verder op afstemmen.'
Weertman heeft besloten
om Olympische kwalificatie
op de zwembadafstanden te
laten voor wat het is. Daar-
om start hij begin december
ook niet op de Swim Cup in
Amsterdam, maar kiest er-
voor om naar Brazilië te
gaan: 'Op de Olympische
Spelen in 2016 staan eerst
de zwembadafstanden op
het programma en pas daar-
na de wedstrijden in het
openwater. De omschake-
ling in deze volgorde is las-
tig andersom is het wel te
doen. In het open water ben
ik een serieuze kandidaat
voor eremetaal. In het
zwembad haal ik misschien
met veel pijn en moeite een
finale. Daarom focus ik me
tot en met de Spelen geheel
op de openwater wedstrij-
den en is mijn programma
daarop aangepast.'
In februari is er een wed-
strijd over 10 kilometer in
Abu Dhabi, in april start hij
op de Open Amerikaanse
kampioenschappen en
Weertmans' laatste testmo-
ment is in juli het Europees
kampioenschap in Hoorn.

Weertman
kiest voor
open water

LAREN - De dames van La-
ren gaan met gemengde ge-
voelens de winterstop in. In
de uitwedstrijd tegen SCHC
knalde Maxime Kerstholt in
Bilthoven in de laatste mi-
nuut uit een strafcorner de
2-2 raak. Op ranglijst staat
Laren derde 30 punten,
evenveel als de nummer twee
Den Bosch. Koploper is Am-
sterdam met 35 en SCHC is
vierde met 27.
Vaste waarde Willemijn Bos
was tegen wil en dank toe-
schouwer wegens een schor-
sing. Bos was de eerste om
toe te geven, nadat amateur-
beelden op internet waren ge-
zet, dat haar mep met de stick
op de kuiten van Frederique
Malefason een week daarvoor
in de thuiswedstrijd tegen Pi-
noké buiten alle proporties
was. Zij schrok van haar on-
bezonnen actie, trok het boe-
tekleed aan en had haar excu-
ses aangeboden. De zware
overtreding, goed voor direct
rood, was door de twee
scheidsrechter niet geconsta-
teerd. Willemijn Bos had,
voordat alle commotie daar-
over losbarstte, zichzelf een
week buitenspel gezet.
De doorgaans chique hockey-
wereld gaat er prat op dat men
waardig en respectvol met el-
kaar omgaat. Bij de affaire
Bos is dit van de sokkel geval-
len en had tot doel haar te be-
schadigen. Wanneer dergelijke
beelden zijn gemaakt, hoor je
daar respectvol mee om te
gaan. Eerst de betrokkene in-
formeren en te confronteren
alvorens het publiekelijk te
maken. Laren coach Ageeth
Boomgaardt vindt de manier
waarop het incident in de pu-
bliciteit kwam ronduit verwer-
pelijk: 'Eén van de collega
coaches heeft de beelden, be-
doeld voor intern gebruik op
internet gezet. Het zijn opna-
mes die coaches onderling uit-
wisselen voor analyses. Ik
vind dit een kwalijke ontwik-
keling.'
Het bestuur van Laren was
roomser dan de Paus en ging
alvast op de stoel van de
tuchtcommissie van de hoc-
keybond zitten. Vooruitlopend
op de behandeling bij de
tuchtcommissie mag de inter-
national twee wedstrijden niet
spelen voor Laren. Bos kan de
zaak even van zich af zetten
en vertrekt vandaag (donder-
dag) met het Nederlands team
voor een trainingsstage in Rio
de Janeiro en daarna de finale
van de World Hockey League
in Buenos Aires.

Heren
De heren van Laren zetten de
goede reeks voort. Thuis
werd met slechts 1-0 van HBS
gewonnen, maar wel goed
voor drie punten. De ploeg
van Rogier Lommel staat
tweede, maar rekent zich nog
niet rijk. Na de winterstop zal
blijken of men de goede vorm
van dit najaar vast kan hou-
den.
Gooische, dat achtste staat,
heeft door de 3-2 zege op Lei-
den zich van de degradatie-
plaatsen gespeeld. De ver-
schillen in de middenmoor
van de overgangsklasse B zijn
minimaal. Het verschil met
Laren is slechts zes punten.

Dames Laren
spelen zonder
Bos gelijk

Op de wereldranglijst staat
Nederland echter op een be-
scheiden 33ste plaats. Drie
Hilversumse internationals,
Dirk Danen, Sep Visser en
Storm Caroll, geven hun visie
over de status van het Neder-
landse rugby; zowel nationaal
als internationaal.
Dirk Danen: 'De meeste Ne-
derlandse clubs hanteren een
korte termijnvisie. Bij Hilver-
sum hebben we een brede se-
lectie en kijken we verder dan
één of twee jaar. Dat is nood-
zakelijk om jonge spelers op
een hoger niveau te krijgen,
zodat het uiteindelijk ook in-
ternationaal rendeert. Nadat
we in de wedstrijd tegen Cas-
tricum een ruime voorsprong
hadden, bracht de coach jonge
spelers in het veld om hen te
laten ervaren wat toprugby is.'
'Buitenlandse coaches naar
Nederland halen is niet de op-
lossing omdat zij de Neder-
landse rugbycultuur niet ken-
nen. Daar is ook geen geld
voor. Ik denk dat we met Hil-
versum op de goede weg zijn.
Buitenlandse spelers komen
niet naar Hilversum enkel om
te spelen, maar zij geven ook
training aan de jeugd- en juni-
orenteams. Zij zijn door hun
kennis en achtergrond een
voorbeeld voor jongere spe-
lers.'
'Rugbyclub Hilversum gaat uit
van 'basic rugby'. Wanneer je
dat beheerst kom je vanzelf op
een hoger niveau. Daarnaast

gaat het om de beleving. Als
een speler naast je in het veld
een fout maakt, moet je niet
lijdzaam toekijken maar er al-
les aan doen om de misser van
je teamgenoot te herstellen.
We willen de jeugd bijbrengen
dat je met hard werken in deze
sport, maar ook in de maat-
schappij, verder komt dan ie-
mand met veel talent die dat
niet benut.'
Professioneel is niet alleen
geld, maar vooral van de be-
schikbare kennis in de club
professioneel gebruikmaken.
Internationaal speelt Neder-
land Europees in groep in 1B.
Daarin zullen we ons in deze
cyclus handhaven, maar in de
volgende fase moeten een stap
zetten naar de A Poule in Eu-
ropa.'
De rugbyclubs in Nederland
zullen volgens Danen wakker
moeten worden en hun bakens
verzetten. Uit alle windstreken
komen jonge talentvolle spe-
lers naar Hilversum en 't Gooi.
Bij de Gooise verenigingen
heerst een topsportklimaat
waar zij hun talenten kunnen
ontwikkelen.
De Nieuw-Zeelander Storm
Caroll vindt dat het opentrek-
ken van een blik buitenspelers
spelers niet het middel om het
Nederlandse clubniveau te
verhogen: 'Daaronder zitten
veel gelukzoekers. Wanneer
een club een buitenlandse spe-
ler haalt, moet deze voor de
club een toegevoegde waarde

hebben. Er moet een goede
mix zijn tussen Nederlanders
en buitenlanders. Wat ook be-
langrijk is, dat het niveau van
de coaches bij de Nederlandse
clubs naar een hoger niveau
moet. Dat kan door stages en
cursussen te volgen in Enge-
land of Frankrijk. De clubs
moeten ook selecteren op jon-
gens die power in hun lijf heb-
ben en de wil hebben om er al-
les voor te doen om te
winnen.'
De 31-jarige Caroll heeft voor
het nationale team dit seizoen
een stap teruggezet omdat hij
als alleenstaande vader de
zorg voor zijn jonge dochter
heeft. Daarbij krijgt hij veel
hulp van de club. Als de thuis-
situatie het toelaat, is hij weer
beschikbaar. Een buitenlandse
speler mag voor Nederland
uitkomen, wanneer hij meer
dan vijf jaar voor een Neder-
landse club speelt.
Sep Visser denkt dat het zeker
vijf jaar duurt, voordat Neder-
land internationaal stappen
kan gaan maken: 'Maar laten
we eerst zien dat we het niveau
in Nederland bij de clubs ver-

beteren. Er is voldoende po-
tentie aan goede jeugdspelers
bij de clubs en in de regionale
trainingscentra. Daar is tijd en
geld voor nodig om dat goed
en gestructureerd te ontwikke-
len. Aangezien de rugbybond
financieel in zwaar weer ver-
keert, zullen er sponsoren
aangetrokken moeten worden.'
Sponsors zijn alleen geïnte-
resseerd als zij daarvoor pu-
bliciteit krijgen. En daar
schort het in de Nederlandse
rugbywereld aan. Het rugby in
Nederland heeft een geweldi-
ge boost gekregen door de TV
uitzendingen op RTL van de
wereldkampioenschappen in
oktober. Daar moeten clubs en
bond op inhaken en wat mee
doen. Dat zie ik nog te weinig.
Maak een plan om meer jeugd
naar de clubs te krijgen en
meer toeschouwers langs het
veld bij de wedstrijden. In de
Europese landencompetitie
zie ik ons over een aantal ja-
ren wel promoveren. Dat is
naast de ontwikkeling van
jonge spelers sterk afhankelijk
van de budgetten die beschik-
baar komen.'

Hilversum-internationals over status van het Nederlandse rugby

'Met hard werken in deze sport
en maatschappij kom je verder'

Sep Visser eerder dit seizoen in actie: Maak een plan om meer
jeugd naar de clubs te krijgen.' (Archieffoto: Studio Kastermans)

PHILIP DETMAR

HILVERSUM - De rugbyclub Hilversum is in deze fase
van de competitie een maatje te groot voor de overige
ploegen. De 60-9 zege van zaterdag in Amsterdam – het
veld in Hilversum was door de regenval onbespeelbaar -
tegen Castricum geeft de overmacht extra accent.

NAARDEN - De rugbyers
van 't Gooi hebben zaterdag
in Naarden alles uit de kast
moeten halen in de wedstrijd
tegen de Haagse rugbyclub.
Uiteindelijk zegevierden de
mannen van coach Allard
Jonkers met 15-14.

Bij rust was de stand 10-8 maar
in de tweede helft kwamen de
Hagenaars weer op voor-
sprong. In blessuretijd scoorde
Robin Kok de bevrijdende try;
15-14. Met dit resultaat staat 't
Gooi stevig op de derde plaats
en heeft een zes punten voor-
sprong op Hagenaars die vierde
staan.
Volgens coach Jonkers moet er
nog een tandje worden bijgezet
om in de tweede helft van de
competitie voor de tweede
plaats te gaan om zo naar ver-
achting de finale om het Ne-
derlands kampioenschap tegen
Hilversum te kunnen spelen.

Rugbyers van
't Gooi boeken
krappe winst


