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'We deden er in de tweede helft
een stapje bovenop', vertelt
Glen Helder, oud-speler van
onder meer Vitesse en Arsenal
na afloop van het benefietduel
bij SV Olympia'25. 'Dit zijn
gewoon leuke wedstrijden en
het is ook veel entertainment.
Ik had ook veel interactie met
het publiek. Maar we komen
wel om te voetballen. En om te
winnen.'
FC de Rebellen is een team van
oud-profvoetballers die tijdens
hun loopbaan nog wel eens af-
wijkend gedrag (drugs, drank,
vrouwen, gokken) vertoonden.
Wim Kieft (die dit keer langs
de kant bleef en als coach fun-
geerde), Andy van der Meyde,

Ricky van den Bergh, Geert
den Ouden, Jeroen Heubach en
dus ook Glen Helder waren za-
terdag enkele bekende namen.
Zij kregen versterking van en-
kele voetbaljournalisten en ca-
baretier Leo Alkemade, die met
de voetballers langs de ver-
schillende theaters tourt.
De thuisploeg, Berestein All
Stars, was een team met spelers
van het 90-jarige Olympia, 't
Gooi en Altius. Zij hadden de
bal nog niet aangeraakt toen
Ricky van den Bergh, oud-spe-
ler van Heracles en ADO Den
Haag, binnen de minuut de bal
al prachtig in het doel had ge-
lobt. Toch wist de thuisploeg
zich te herstellen en nam het

door scores van Jordy van Arp
en Arno Calis (prachtig af-
standsschot) brutaal de leiding.
Uiteindelijk was de stand bij
rust 3-3, nadat opnieuw Van
den Bergh en Geert den Ouden
en vervolgens Mo Moamedi
voor de All Stars het net had-
den gevonden.
Na rust was het verschil groter.
Van den Bergh (drie keer) en
Den Ouden (twee keer) vonden
beiden het net. Doordat Moa-
medi in de slotfase nog iets te-
rug deed, eindigde het verma-
kelijke duel in 4-8. Het publiek
genoot vooral van Glen Helder
die weliswaar nog best een bal-
letje kan trappen, maar niet
meer zo fit is als toen. 'Het
shirt (FC de Rebellen speelde
in het rood, red.) lijkt op dat
van Arsenal, maar dat is veertig
jaar geleden', grapte hij tegen
de toeschouwers toen hij een in
de diepte gespeelde bal niet
meer kon halen.

Een stuk rustiger in het veld
was Jeroen Heubach, vooral
bekend als oud-speler van FC
Twente. Genietend van een si-
garet vlak na twee keer 35 mi-
nuten voetbal kijkt hij terug op
een 'leuke wedstrijd', waarbij
zijn team in de tweede helft iets
beter speelde en wat meer
ruimte kreeg. 'En dan zie je dat
je dat voetballen niet verleert.'
En over die sigaret: 'Dat deed
ik vroeger na de wedstrijd ook
al.'
De benefietwedstrijd was geor-
ganiseerd door Olympia-speler
Jasper van Nispen voor zijn
HBO-studie eventmanagement.
Hoewel hij zelf niet in het veld
stond, keek hij terug op een ge-
slaagde middag. 'Dat ik niet
meespeelde was wel balen,
maar ik had genoeg andere din-
gen te doen. En ik denk ook
wel dat ik buiten het veld net
zo veel meters heb gemaakt als
de spelers in het veld.'

Oud-profs van FC de Rebellen kunnen nog altijd best een balletje trappen

Vermaak, maar ook goed voetbal

HILVERSUM - Even leek een stunt in de maak toen Be-
restein All Stars brutaal de leiding nam tegen de oud-
profvoetballers die samen FC de Rebellen vormen. Maar
al snel stelde de ploeg van gelegenheidstrainer Wim Kieft
orde op zaken om in de tweede helft de uiteindelijk 4-8
overwinning snel veilig te stellen.

Geert den Ouden zet FC de Rebellen na een mooie passeeractie op 2-3. (Foto: Studio Kastermans)

In Naarden zegevierden de
mannen van coach Gert Jan
Verlinden met 24-10. De
thuisploeg van coach Allard
Jonkers had weinig trek in een
pak slaag van de concurrent
uit Hilversum. 't Gooi begon
gemotiveerd aan de partij en
bleef tot de rust goed bij: 3-
12. Na de pauze was Hilver-
sum er op uit om het verschil
groter te maken. De thuis-
ploeg had de defensie echter
goed op orde en slaagde er

zelfs in om via een try en de
benutte conversie tot 10-12 te
komen.
Zat er een verassing in de
lucht? Nee. De Hilversum-
mers domineerden. Het was
Sep Visser die met twee try's
het vonnis over 't Gooi vol-
trok. Hilversum blijft met 29
punten lijstaanvoerder van de
kampioenspoule. De Dukes
volgen met 24. 't Gooi staat
met 14 punten keurig derde,
maar een plek in de finale

lijkt er niet meer in te zitten.
Daarvoor is het verschil tus-

sen 't Gooi en de Dukes te
groot.

Rugbyploeg uit Naarden kan niet verrassen tegen lijstaanvoerder

Hilversum is te sterk voor 't Gooi

In de regionale derby werd zaterdag volop strijd geleverd. (Foto:
Studio Kastermans)

NAARDEN - Net als een week eerder tegen de Dukes (20-
10) heeft Hilversum zaterdag tegen 't Gooi ook weer een
echte rugbywedstrijd gespeeld. Hilversum won beide
wedstrijden, maar de verschillend waren niet zo exorbi-
tant hoog als in de duels daarvoor.

HILVERSUM - Voor de vol-
leyballers van Gemini-S
wordt het dit jaar nog een
hele klus om zich in de eer-
ste divisie te kunnen hand-
haven. De Hilversummers
gingen afgelopen weekend
vrij kansloos met 4-0 onder-
uit bij koploper Nesselande.
Van de twaalf ploegen bezet
Gemini-S nu de tiende positie
op de ranglijst en is de achter-
stand op nummer 9 WIK/Uni-
vé best groot. Aan de andere
kant is het verschil met de
nummers 11 en 12 minimaal.
Tegen Nesselande begonnen
de Hilversummers dramatisch.
De ploeg uit Zevenhuizen
won de eerste twee sets een-
voudig met 25-14 en 25 -11.
In de derde en vierde set bood
Gemini-S weliswaar iets meer
tegenstand, maar uiteindelijk
bleek de thuisploeg net iest
beter: 25-21 en 25-22.
Gemini-S is komend weekend
vrij en speelt een week later in
sporthal Kerkelanden tegen
middenmoter VCV.

Fors verlies
volleyballers
van Gemini-S

HILVERSUM - In de 3e
klasse C van het zaterdag-
voetbal is Loosdrecht zon-
der te spelen de grote win-
naar van het weekend. De
nieuwe koploper zag dat
AH'78, nu de nummer 2 in
de stand, thuis met 1-0 ver-
loor van het lager geklas-
seerde Ouderkerk. Hilver-
sum verloor in Nieuwer Ter
AA met 2-1 van Nita.
Vanwege het bekervoetbal
was er voor de ploegen die
door afgelastingen achterstand
hadden in het aantal gespeelde
wedstrijden afgelopen week-
end een inhaalprogramma.
Loosdrecht hoefde daarom
zelf niet te spelen en voert nu
door deze uitslagen na vijftien
wedstrijden de ranglijst aan
met 37 punten; AH staat op
34. Amstelveen volgt met een
wedstrijd minder gespeeld op
31. Hilversum en Nita staan
op 28 punten, maar moeten
nog een wedstrijd inhalen.
Het thuisverlies van AH was
een enorme domper. De uitne-
derlaag, 2-1, van twee weken
eerder bij Altius moest als een
incident worden opgevat vond
coach Joeri Volkers. De Hui-
zers willen graag promoveren
en deze tegenslag kwam heel
slecht uit, want ook de tweede
periodetitel is uit zicht. AH
was gedurende de wedstrijd
de beter voetballende ploeg,
maar het faalde in de afron-
ding.
Het Hilversum van Karel
Bonsink liet zich bij NITA in
twee opzichten van zijn
slechtste kant zien. Het mati-
ge spel was nog tot daar aan
toe. Het feit dat de Hilversum-
mers na het eindsignaal met
acht man van het veld stapten
is ronduit bedroevend. Yildi-
rim kreeg na een zware tackle
direct rood; Van de Heuvel en
Ugur kregen mochten na twee
keer geel ook voortijdig gaan
douchen.
Voor Bonsink de taak om zijn
spelers zaterdag uit bij Ouder-
kerk weer als normaal te laten
voetballen plus de daarbij be-
horende normen en waarden.
Bij de rust leidde de thuis-
ploeg met 1-0 en leek er niets
aan de hand. Na de pauze
scoorde de thuisploeg de
tweede treffer en daarmee be-
gon het over en weer het ge-
mekker tegen de leidsman, die
liefst tien keer geel trok. De
aansluitingstreffer van Sercan
Ozturk is aardig voor de sta-
tistieken. Bij winst tegen
NITA had Hilversum riant aan
kop in de tweede periode ge-
staan. Dat deed nog het mees-
te pijn bij de terugkomst op
sportpark Crailoo .
In dezelfde klasse verloor
Eemnes met 2-3 tegen RKA-
VIC. De ploeg staat nu voor-
laatste en moet zich gaan op-
maken voor
degradatievoetbal.

Loosdrecht
koploper na
vrij weekend

EEMDIJK - Evert Hoolwerf
heeft gekozen voor zeker-
heid. De 20-jarige schaatser
uit Eemdijk heeft zijn con-
tract met Team Clafis ver-
lengd tot na de Olympische
Winterspelen van 2018 in
Pyeongchang, Zuid-Korea.
Daarmee houdt Hoolwerf de
koers aan die hij eerder in
deze krant ventileerde: 'De
Spelen van 2018 is voor de
komende jaren mijn hoofd-
doel.'
Hij zal zich de komende sei-
zoenen meer gaan richten op
het langebaanschaatsen en
met name zijn specialiteit de
5000 meter. Hoolwerf eindig-
de vorige maand bij het NK
allround in Heerenveen als
vijfde en miste op 3 januari op
een paar centimeter het Ne-
derlands marathonkampioen-
schap op kunstijs.Het lange-
baanseizoen zit er voor hem
op en daarom rijd hij nog een
paar marathonwedstrijden.
Afgelopen zaterdag in Gro-
ningen behoorde hij bij de
marathonwedstrijd in Gronin-
gen tot de uitvallers, maar
staat toch nog zesde in het
klassement. Bij een valpartij
werd zijn been geraakt; geluk-
kig geen open wond. Komen-
de week gaat hij niet Zweden
voor de natuurijswedstrijden,
maar neemt rust.
Neef Willem Hoolfwerf werd
zaterdag 19e. Broer Bart had
ook succes. Hij wist welis-
waar zijn titel Nederlandse
marathonschaatsen bij de ju-
nioren niet te prolongeren,
maar stond met een bronzen
medaille wel op het podium.

Evert Hoolwerf
kiest voor
zekerheid
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