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Alleen een complete meta-
morfose van de ploeg kan het
seizoen nog enige glans ge-
ven. Maar dat lijkt er vanwe-
ge de personele problemen
waarmee coach Karel Bon-
sink is geconfronteerd niet in
te zitten.
Bonsink, in het voetbal ge-
pokt en gemazeld, was de rust
zelve na afloop: 'Amstelveen
was op vele fronten beter; zo
simpel is het. Het is van alle
tegenstanders die we tot nu
toe hebben gehad de best
voetballende ploeg. Loos-
drecht is ook sterk, vooral in
fysiek opzicht. In het voetbal
wint niet altijd de beste. Soms
trekt ook de ploeg die het
meeste geluk heeft aan het
langste eind. Maar die mazzel
hadden we niet tegen Amstel-
veen.'
Tijdens de wedstrijd gokte de
oefenmeester erop dat zijn

ploeg de rust met 0-0 zou ha-
len. Dan zou Amstelveen ze-
nuwachtig worden, omdat zij
perse het kampioenschap wil-
len behalen en dus moesten
winnen. 'Wij zouden daarvan
kunnen profiteren', aldus
Bonsink. 'Maar dan krijg je in
de slotminuut een frommel-
goal tegen en komt er een
heel andere ploeg de kleedka-
mer in dan wanneer je met 0-
0 aan de thee gaat. Als je dan
in de tweede helft in de 70ste
minuut door een ongelukkige
handsbal in de zestien meter
een strafschop tegen krijgt, is
de wedstrijd voor ons afgelo-
pen. Dan kan je als een idioot
langs de lijn gaan lopen
schreeuwen, maar dat heeft
geen enkel effect op de ploeg.
Maak je kort na rust echter 1-
1, wordt het een hele andere
wedstrijd. De mannen hebben
gestreden voor wat zij waard

zijn, maar meer zat er niet in.'
FC Hilversum gaat moeilijke
weken tegemoet. De serie
gele en rode kaarten die het
na de winterstop incasseerde,
sorteren door schorsingen wel
degelijk een negatief effect.
Bonsink begon aan zijn klus
met twintig spelers en nu kan
hij amper over een compleet
elftal beschikken. Hij moest
zaterdag zelfs terugvallen op
de drie B-junioren, die op de
reservebank zaten. Tycho Ta-
coma viel in de tweede helft
in. Hij kreeg nog een enorme
kans, alleen voor keeper op
de aansluitingstreffer, maar
door zijn onervarenheid op
dit niveau schoot hij naast.
Daarnaast heeft Bonsink de
speler Burak Ugur, die tegen
Nita rood kreeg, weggestuurd.
De regel van de consequente
Bonsnk luidt dat een ge-
schorste speler niet met groep
traint, maar apart. Dat was te-
gen het zere been van Ugur
waarop de trainer hem naar
de uitgang verwees. 'Plus dat
er vier man ziek en twee ge-
blesseerd zijn', vervolgde een
sip kijkende aanvoerder Jas-
per van de Heuvel na afloop.

'Onze tactiek was om de eer-
ste helft te zien overleven.
Daarom kon Amstelveen in
de beginfase dominant spelen
omdat wij ons beperkten tot
verdedigen en via de counter
wilden toeslaan. Je hoeft geen
helderziende te zijn om te
constateren dat het bij ons
niet loopt. Bovendien zitten
we door de afgelasting van
vorige week ook niet lekker
in ons ritme. Deze week maar
goed trainen en hopelijk is de
vorm zaterdag uit bij BVV
weer op het oude niveau.'
Bij Hilversum leefde na de
serie overwinningen voor de
winterstop de gedachte te
kunnen promoveren. Zowel
Bonsink als Van de Heuvel
zien in dat voor dit seizoen
een mission impossible is.
'Dan zal er bij FC Hilversum
ook het nodige moeten veran-
deren', aldus de immer posi-
tieve Bonsink. 'Er is geen
kwalitatief goed tweede team
en geen A-junioren. En de
huidige selectie is te smal en
kwalitatief niet goed genoeg
voor de 2e klasse. Ik heb geen
trek om wekelijks te worden
afgeslacht.'

Promotie voor derde klasser FC Hilversum na forse nederlaag een mission impossible

'Selectie is te smal en kwalitatief
niet goed genoeg voor 2e klasse'

PHILIP DETMAR

HILVERSUM - De 3-0 thuisnederlaag tegen Amstelveen
Heemraad kwam hard aan bij FC Hilversum. Door het
verlies is hoop op de winst in de tweede periode vervlo-
gen. Daarnaast is ook het kampioenschap in zaterdag 3C
ver weg.

Ondanks de soms spectaculaire acties had Hilversum weinig kans tegen Amstelveen. (Foto: Studio Kastermans)

BUSSUM - HCAW heeft de
opvolger van Ralph Milliard
gevonden. Oud-speler en
clubman Roy Berrevoets
krijgt dit seizoen de leiding
over de hoofdmacht. In
overleg met Berrevoets
wordt er op dit moment ge-
werkt aan verdere invulling
van de coaching staf.
De 46-jarige Berrevoets
maakte zelf jarenlang deel uit
van het eerste team van
HCAW. De eerste honkman,
die zijn loopbaan ooit bij het
Diemense Giants begon, de-
buteerde in 1987 in het eerste
team van de Bussumers. Der-
tien seizoenen later, in 1999,
beëindigde Berrevoets zijn
loopbaan. Zowel in 2000 als
in 2004 keerde hij kortstondig
terug in de selectie. Beide sei-
zoenen kwam hij één wed-
strijd in actie.
Berrevoets speelde ruim vier-
honderd hoofdklassewedstrij-
den in het shirt van HCAW.
Als eerbetoon aan hem werd
zijn rugnummer 24 op 12
april 2007 door HCAW uit de
roulatie genomen. Ook werd
hij op dat moment benoemd
tot erelid van de vereniging.
Het is overigens niet de eerste
keer dat Berrevoets aan het
roer staat bij de Bussumse
hoofdmacht. Samen met Jur-
jan Koenen zwaaide hij tij-
dens de seizoenen 2007 en
2008 eveneens de scepter. In
2007 leidde het tweetal het
team naar de vijfde plaats, een
jaar later eindigde HCAW als
zesde.

Oefencampagne
Ter voorbereiding op het nieu-
we seizoen speelt het eerste
honkbalteam van HCAW een
aantal oefenwedstrijden. IJs
en weder dienende start de oe-
fencampagne van de Bussu-
mers aanstaande zaterdag.
Dan staat er in Bussum een
ontmoeting met L&D Amster-
dam Pirates op het program-
ma, aanvang 13.00 uur. Een
dag later, zondag 6 maart,
treffen beide teams elkaar op
het Amsterdamse sportpark
Ookmeer. Ook deze wedstrijd
begint om 13.00 uur.
In de weken erna speelt
HCAW nog tegen DSS, het ei-
gen Rookie Team en Royal
Greys. In het weekeinde van
26 en 27 maart neemt HCAW
traditiegetrouw deel aan het
MJFP Jan van de Vegte Me-
morial Toernooi. Ditmaal tref-
fen de Bussumers in Nijme-
gen alleen Vaessen Pioniers en
gastvereniging De Hazen-
kamp. Tijdens het eerste
weekeinde van april vindt in
Bussum het door HCAW zelf
georganiseerde I.M. Charles
Urbanus Sr. Toernooi plaats.
En nog een week later staan er
drie ontmoetingen met het
Utrechtse UVV op het pro-
gramma. In Bussum treffen
beide teams elkaar op zater-
dag 9 april.
De competitie in de hoofd-
klasse, die ook dit jaar uit acht
teams bestaat, start donderdag
14 april. In het openingsweek-
einde van de competitie is
Kinheim de tegenstander van
HCAW. De Bussumers spelen
zondag 17 april de eerste
thuiswedstrijd van het sei-
zoen.

Berrevoets
volgt Milliard
op bij HCAW

Hoewel beide teams met 23
punten redelijk laag op de
ranglijst staan, is het gat met de
nummer 3 Nieuwegein slechts
vier punten. Daaruit blijkt wel
dat alle ploegen - buiten de top

twee gerekend - aan elkaar ge-
waagd zijn. 'Het competitietref-
fen tegen streekgenoot VVZ’49
zal een spannende wedstrijd
worden, beide teams doen wei-
nig voor elkaar onder', beseft
ook teammanager Gijs van
Slooten. 'Details zullen de
doorslag geven. Hopelijk voor
Zuidvogels valt het welbekende
kwartje voor hun de goede kant
op.'
Zaterdag speelde Zuidvogels in
de achtste finale van de dis-
trictsbeker tegen Swift uit Am-
sterdam. Na een 1-1 ruststand
verloren de Huizers uiteindelijk
met 2-3.

Alles lijkt nog mogelijk in de eerste klasse

Zuidvogels ontvangt VVZ'49
HUIZEN - Zuidvogels, momenteel tiende plaats in de
eerste klasse, krijgt komende zaterdag bezoek van
VVZ'49. De Soesters staat met evenveel punten één plek
hoger dan de formatie uit Huizen.

HILVERSUM - Na een pau-
ze van drie weken vanwege
interlandwedstrijden is de
competitie in de kampioen-
spoule van de vaderlandse
rugbycompetitie weer hervat.
Hilversum en 't Gooi zege-
vierden zaterdag allebei in
een uitwedstrijd. De Hilver-
summers wonnen in Castri-
cum met 43-12. De ploeg uit
Naarden had een zware dob-
ber aan Haagse Rugbyclub,
maar trok met 24-21 uitein-
delijk aan het langste eind.
Hilversum leidde met de rust
al met 24-12 en de ploeg van
coach Dirk Jan Verlinden ging
na de pauze verder met scoren,
waardoor het uiteindelijk op 43
punten kwam. De Hilversum-
mers zijn nu met zes overwin-
ningen ongeslagen in de kam-
pioenspoule.
't Gooi moest in Den Haag
zich volledig leeg spelen voor
de overwinning. Het stond met
de rust zelfs met 14-7 achter.
In het verleden lieten de man-
nen van coach Alllard Jonkers
de koppies hangen als het even
niet mee zat. In Den Haag wist
de coach de juiste snaar te ra-
ken. Door drie try's en een be-
nutte conversie stond 't Gooi
op een veilige 24-14 voor-
sprong. Dat de thuisploeg in de
slotfase terugkwam tot 24-21
is slechts voor de statistieken.
De ploeg uit Naarden staat
achter de Dukes op derde
plaats. Beide ploegen treffen
elkaar zaterdag om 15.00 uur
in Naarden. Voor 't Gooi
wordt het de dood of de gladi-
olen. Bij verlies is het spelen
van de kampioenswedstrijd op
16 april in Amsterdam tegen
Hilversum uitgesloten.

Rugbyteams
Hilversum en
't Gooi winnen

NAARDEN - Ferry Weert-
man is zijn Olympisch sei-
zoen gestart met een achtste
plaats in de tien kilometer
race in Abu Dhabi. Normali-
ter gaat de zwemmer uit
Naarden voor de hoofdprijs
of minimaal een podiumplek.
Dit was echter de eerste open-
water wedstrijd van het kalen-
derjaar en Weertman zit nog in
de opbouwfase. Het verschil
met de winnaar Marc Antoine
Olivier uit Frankrijk was
slechts 10,2 seconden en dat
stemde tot tevredenheid. De
volgende krachtmeting is be-
gin volgende maand tijdens het
US Open in Fort Myers.

Weertman met
achtste plaats
toch tevreden

BAARN - Het lag niet in de
lijn van der verwachtingen
dat Eemboys op eigen veld de
inhaalwedstrijd tegen NITA
wel even zou gaan winnen. De
Baarnse ploeg verloor uitein-
delijk met 4-2.
De bezoekers wonnen daarmee
de tweede periode in de derde
klasse C van het zaterdagama-
teurvoetbal. Eemboys staat op
een veilige negende plaats op
zes punten van de nummer tien
Ouderkerk. Toch moet de ploeg
van Chris van de Graaf bij de
les blijven, want in deze klasse
zijn de krachtverschillen ook in
de staart van de ranglijst klein.

Eemboys met
4-2 onderuit

HEEFT U
HUID
KLACHTEN?

-
Maak binnen één week een afspraak met
onze specialisten wondzorg en
dermatologie. We helpen u graag

Bel voor een afspraak 088 - 428 96 96
of mail naar wond-derma@allerzorg.nl

.

Hoge Naarderweg 3
in Hilversum


