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Het was opvallend dat bij
BVV niet trainer Bertus van
Effrink langs het veld coachte
maar oud-speler Kenneth Pe-
rez. Van Effrink legt uit: 'In
de winterstop stelden we ons
de vraag; wat moeten we
doen om het tij te keren. We
hebben nog altijd een goed
contact Kenneth Perez en
hebben hem gevraagd om de
technische staf te komen ver-
sterken. Hij vroeg een paar
dagen bedenktijd en liet ver-
volgens weten het te willen
doen, maar wel op 'zijn' ma-
nier. Daar heb ik geen pro-
bleem mee.'

Motiveren
En daarmee is Perez bij de 3e
klasse zaterdagclub zeg maar
wat Dick Advocaat bij Feyen-
oord doet. 'Met het verschil
dat Perez op de bank zit en de
coaching tijdens de wedstrijd
doet', vervolgt Van Effrink.
'Je ziet dat Kenneth, een
icoon van het Nederlandse
voetbal, door zijn ervaring op
topniveau het spelletje als
geen ander kent. Hij weet de
jonge ploeg te motiveren, ge-
durende de wedstrijd te corri-
geren en de spelers weer op
de juiste posities neer te zet-
ten. Hij heeft zoveel voetbal-
inzicht en is vooral tactisch
sterk. Om van te watertan-

den. Iedereen in de club leert
van hem en ik schaam me
daar met mijn 54 jaar ook niet
voor.'
Emotie was er zeker ook bij
Perez, die regelmatig de han-
den voor het gezicht sloeg als
er wat fout ging. 'Ik ben een
gevoelsmens en leef mee tij-
dens de wedstrijd', vertelt de
oud-speler van onder meer
Ajax en PSV. 'Bijzonder zijn
mijn reacties niet. Dat had ik
ook toen ik bij Ajax de A1
coachte. Maar ik heb vertrou-
wen in deze ploeg. We ko-
men er wel; maar het heeft
even tijd nodig. Werklust is er
meer dan voldoende. Met wat
technisch en tactisch bijstu-
ren, komen de resultaten van-
zelf. Bovendien; ik vind het
leuk om dit te doen.'
Na de wedstrijd droop de te-
leurstelling met het regenwa-
ter van de gezichten van de
BVV-spelers. In de slotfase
werd nog alles op alles gezet
om er een gelijkspel uit te sle-
pen. Echter de scherpte ont-
brak in het laatste kwartier bij
de BVV aanvallers. De om-
standigheden: regen, wind en
een slecht veld waren ook
niet in het voordeel van de
Blaricummers. Van Effrink,
die aan het eind van dit sei-
zoen de club verlaat, toonde
begrip dat de spelers er finaal

doorheen zaten: 'We hebben
veel pech. Er wordt hard ge-
werkt en keeper Barry van
Raaij hield ons in de wed-
strijd, want we hadden in de
rust zomaar met 3-0 achter
kunnen staan. Hoewel we op
de laatste plaats staan, wan-
hopen we niet. Angst is een
slechte raadgever. Het ver-
schil met de nummer tien Ou-
derkerk is maar zes punten en
dat is te overbruggen.'
AH-trainer Joeri Volkers was
opgelucht dat de negatieve
spiraal was doorbroken en dat
de drie punten binnen waren.
Gezien het vertoonde spel
heeft Volkers nog veel werk
om de doelstelling voor dit
seizoen, promotie naar de 2e
klasse, te realiseren. Volkers
moest de wedstrijd van achter
het hek volgen. Vorige week
kreeg hij na een wegwerpge-
baar naar de scheidsrechter
rood. De coaching bij AH
werd waargenomen door Pe-
ter Broecke en Rob Markes-

tijn. Volkers: 'We stonden met
de ploeg op een T-splitsing.
Als we linksaf waren gegaan,
waren we nog dieper gezakt.
Gelukkig hebben de mannen
het goed opgepakt en zijn we
rechtsaf gegaan.'

Geknokt
De oefenmeester heeft ook
gezien dat zijn ploeg bedui-
dend meer moeite heeft om te
scoren dan voor de winter-
stop. 'We willen het nog te
veel voetballend oplossen en
dat loopt soms verkeerd af
zoals in de twee voorgaande
wedstrijden die we met 1-0
verloren. Er moet nu geknokt
worden voor iedere bal. Tegen
BVV hadden we de wedstrijd
in de eerste helft met twee of
drie goals in de slot moeten
gooien. Nu werd het in de
slotfase nog billenknijpen
omdat BVV alles of niets
speelde en je voor het zelfde
geld een ongelukkige tegen-
goal krijgt.'

Kenneth Perez doet bij BVV wat Dick Advocaat zeg maar bij Feyenoord doet

Moeizaam scorend AH wint toch

PHILIP DETMAR

HUIZEN - Er stond zaterdagmiddag veel op het spel in
het duel tussen AH'78 en BVV'31 in het Huizer Stads-
park. De thuisploeg stond voor de opgave om de negatie-
ve reeks van drie nederlagen na de winterstop te door-
breken. BVV was er alles aangelegen om de vermaledijde
laatste plaats in 3C af te komen. AH won met 1-0 door
een doelpunt vlak voor rust van Sebastiaan Schild.

Sebastiaan Schild scoorde voor AH het enige doelpunt van de wedstrijd. (Foto: Studio Kastermans)

Loosdrecht blijft koploper,
maar zag Amstelveen, dat
won van Waterwijk, op drie
punten komen. Beide ploe-
gen hebben zestien wedstrij-
den gespeeld. Hilversum
blijft een gevaarlijke outsi-
der voor de koppositie. Wan-
neer de ploeg van trainer
Karel Bonsink zaterdag thuis

de inhaalwedstrijd tegen
Amstelveen wint, doet het
goede zaken. Altius zege-
vierde uit met 3-1 van
RKVIC en staat met 33 pun-
ten vijfde. De ploeg van
Daan Hidden kan nog een
rol van betekenis gaan spe-
len, maar moet dan wel blij-
ven winnen.

Topper afgelast
HILVERSUM - De wedstrijd Hilversum-Loosdrecht
werd in de 3C afgelast wegens de slechte gesteldheid
van de velden. Het bericht werd in Loosdrecht met ge-
mengde gevoelens en de nodige vraagtekens ontvan-
gen.

HILVERSUM - Het Neder-
lands rugbyteam - met daar-
in vijf spelers van Hilversum
en twee van 't Gooi - heeft za-
terdag in de Europese com-
petitie een ontluisterende ne-
derlaag geïncasseerd. In
Brussel walsten de Belgen
met 32-8 over de Nederlan-
ders heen.
Namens Hilversum kwamen
Ben Stew, Vincent Grimbergen,
Rik Roovers, Thom Isaak en
Chesney Crosby in actie. Hugo
Langelaan en Kyle Beaky war-
ne de twee vertegenwoordigers
van 't Gooi.
De Nederlandse ploeg kwam in
de twaalfde minuut door een
penaltykick nog wel op een 0-3
voorsprong maar daarna maak-
ten de Belgen de dienst uit. In
de tweede helft wist Nederland
bij 17-3 nog een try te forceren,
tevens het laatste wapenfeit van
de Oranje formatie. De forse
nederlaag is een duidelijk sig-
naal dat het Nederlandse rugby
internationaal achterstand op-
loopt en niet de gewenste
sprong voorwaarts maakt.
Want Nederland staat nu op de
voorlaatste plaats in 1B en pro-
motie naar de A-groep zit er
zeker niet meer in. Het heeft
het geluk dat Zweden alle acht
wedstrijden heeft verloren en
waarschijnlijk zal degraderen.
De komende maanden staan
voor Nederland nog drie uit-
wedstrijden en één thuisduel op
het programma.

Fors verlies
Nederlands
rugbyteam

HUIZEN - In de zaterdag-
hoofdklasse kwam Huizen
in de thuiswedstrijd tegen
Bennekom afgelopen week-
end niet tot scoren. De op-
ponent wist het net ook
niet te vinden waardoor de
wedstrijd in 0-0 eindigde.
Door deze uitslag en het
feit dat koploper ODIN van
Ajax won, staat Huizen nu
tweede op vijf punten van
de ploeg uit Heemskerk.
Het kampioenschap zit er
nog altijd in, maar dan mo-
gen er in de resterende
acht wedstrijden geen pun-
ten meer worden gemorst.
SDO kwam in de zondag-
hoofdklasse bij EDO even-
min tot scoren, een terugke-
rend probleem bij de ploeg
van Ivar van Dinteren. Het
hield achterin echter ook de
gelederen gesloten: 0-0. Met
dat ene puntje staan de Bus-
summers 11de met zes pun-
ten voorsprong op de num-
mer 12, wat
degradatievoetbal betekent.
Zuidvogels boekte in zater-
dag 1A een nuttige 2-0 uitze-
ge bij Woudenberg. Na een
zwakke seizoenstart staan de
Huizers met 23 punten op
een veilige tiende plaats.

Verrassing
In zaterdag 2B was de 4-0
uitzege van De Vecht bij het
DHSC van Rick Schipper,
dit seizoen na een paar wed-
strijden ontslagen bij Hilver-
sum, de grootste verrassing.
Het had daarbij het geluk
dat de doelman van de thuis-
ploeg na een kwartier rood
kreeg. De Vecht blijft nog
hekkensluiter maar door de
overwinning staat het op één
punt van Zevenhoven. TOV
won thuis in de slotminuut
met 1-0 van Renswoude en
staat tiende.
Weesp is in 4E afgehaakt
voor de titel en staat na het
met 4-0 verloren thuisduel
tegen Buitenboys derde. Vic-
toria is lijstaanvoerder en
won met 7-2 van Wasmeer.
Buitenboys staat tweede op
twee punten, 37-35, achter
de Hilversummers met de
aantekening dat het een wed-
strijd minder heeft gespeeld.
In zondag 2B boekte NVC
een nuttige 2-1 thuiszege op
Pancratius en speelde zich
daarmee uit de onderste re-
gionen. Weesp staat stijf on-
deraan na het afgetekende
5-2 verlies bij DCG.
Laren kon het in de 3de
klasse zondag niet bolwer-
ken tegen koploper Hoog-
landerveen. In de eerste
helft kon Laren nog aardig
meekomen, maar na de pau-
ze maakte koploper Hoog-
landerveen het verschil. De
ploeg van Fred Roest verloor
met 4-1.

Huizen ziet na
0-0 gelijkspel
ODIN uitlopen

BUSSUM - De verhuizing
van de zondag naar de za-
terdag was de voorbije een
trend in 't Gooi en de Vecht-
streek. Deze week maakte
BFC bekend dat ook het
eerste elftal van de Bussum-
se voetbalvereniging deze
stap waagt. BFC 1, momen-
teel uitkomend in de vierde
klasse van het zondag ama-
teurvoetbal speelt vanaf vol-
gend seizoen op de zaterdag.
Na de wedstrijd tegen Forza
Almere zondagmiddag wer-
den spelers en technische staf
door het bestuur op de hoogte
gebracht van dit besluit. Met
de overstap denkt het bestuur
makkelijker talentvolle junio-
ren te kunnen behouden voor
de club. Uit een inventarisatie
onder de spelers van BFC 1
en het begeleidingsteam blijkt
ook een groot draagvlak om
op zaterdag te gaan spelen. De
twee overige seniorenteams en
het vrouwenteam van BFC
blijven vooralsnog wel op
zondag spelen.
De voorbije jaren maakten on-
der meer BVV'31, FC Hilver-
sum, 't Gooi en Victoria de
overstap naar de zaterdag.

BFC 1 verhuist
ook al naar
de zaterdag
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