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HILVERSUM - Huizen kan
het seizoen in de hoofdklasse
A van het zaterdagvoetbal
zonder problemen uit voet-
ballen. Het won met 2-0 uit
bij Swift en staat vast op de
tweede plaats. Koploper
ODIN heeft met een wed-
strijd minder gespeeld twee
punten meer. Het recept om
kampioen te worden is een-
voudig. Huizen mag geen
punten morsen en ODIN
moet in de resterende acht
wedstrijden punten verspe-
len.
In welke competitie Huizen
volgend jaar speelt is nog on-
zeker, maar waarschijnlijk in
de nieuwe derde divisie. In het
nieuwe voetbalseizoen komt
er één nieuwe tweede divisie
van achttien teams; veertien
uit de huidige twee topklassen
aangevuld met vier belofte-
teams. De huidige topklasse
verdwijnt en wordt de een
derde divisie zaterdag en een
3e divisie zondag, bestaande
uit achttien ploegen waaron-
der drie belofteteams. De drie
huidige hoofdklasse van veer-
tien ploegen worden terugge-
bracht tot twee met zestien
teams.
In de hoofdklasse A van het
zondagvoetbal boekte SDO in
een rommelige wedstrijd met
veel irritatie een nuttige 4-2
thuiszege tegen hekkensluiter
Leonidas. De Bussummers
staan met negentien punten
elfde en zeven punten los van
de nummer twaalf, wat degra-
datievoetbal betekent. De ver-
schillen in de middenmoot
zijn klein. RKAVV, zondag de
tegenstander van SDO, staat
zevende staat en heeft slechts
drie punten meer.
In de tweede klasse B kon
TOV het ene puntje uit het 1-1
gelijkspel bij Almere goed ge-
bruiken. Een hoogstaande
wedstrijd was het niet; span-
nend wel. Jeroen Hoogen-
doorn tekende voor de gelijk-
maker. De Vecht tegen
Scherpenzeel werd afgelast.
Koploper Loosdrecht maakte
in 3C geen fout en won thuis
met 3-0 van Eemboys. Am-
stelveen, de nummer twee,
ging thuis met 0-0 wel in de
fout tegen NITA en verloor
twee dure punten. Daarvan
profiteerde AH dat uit met 3-0
van Kockengen won en nu
weer op één punt staat van
Amstelveen. Altius speelde
een sterke wedstrijd tegen
NVC en won thuis met 5-3.
Victoria blijft in de vierde
klasse E koploper na de 1-3
uitzege bij Hertha in Vinke-
veen. De directe concurren-
ten, Weesp en Buitenboys
wonnen ook hun wedstrijden,
waardoor het ongemeen span-
nend blijft.
In de zondag tweede klasse
won Weesp met 1-0 van NVC
uit Naarden.

Huizen en SDO
winnen, net
als Loosdrecht

HILVERSUM - Het Hilver-
sumse judotalent Christiaan
Hendriksen lijkt in goede
vorm voor het Nederlands
Kampioenschap tot 15 jaar
komend weekend in Apel-
doorn.
De voorbije weken schreef de
13-jarige verschillende toer-
nooien, het Open West-Bra-
bantse Judokampioenschap,
op zijn naam. Bijna wist de
jongeling zich zaterdag ook te
plaatsen voor het NK tot 18
jaar in de klasse -66 kilo. Dat
lukte net niet. Hij werd vijfde
waar een plek bij de beste vier
noodzakelijk was.

Hilversums judotalent
lijkt klaar voor NK -15

Christiaan Hendriksen won
het Open West-Brabantse Ju-
dokampioenschap. (Foto:
Hans Hendriksen)

Het ontbrak bij de thuisploeg
aan dat kleine beetje geluk om
de wedstrijd in het voordeel te
doen kantelen. Na een span-
nende slotfase verloor 't Gooi
met 14-19.
Met deze uitslag kwamen de
Dukes goed weg uit Naarden,
maar het geeft wel de verhou-
dingen in het Nederlandse rug-
by weer. Na Hilversum en de
Dukes staat 't Gooi in de top
drie. Zaterdag scoorden voor
de Naarders Sam Brouwer en
Alex Povel. Allard Jonkers had
een dubbel gevoel over het re-
sultaat: 'Als en maar telt niet in
de topsport. Ik begrijp er niets
van waarom de ploeg zo mat en
afwachtend aan de wedstrijd
begon. Tegen een ploeg als de
Dukes met een aantal zwaarge-
wichten moet je er gelijk in
knallen. In de rust heb ik aan
de mannen gevraagd wanneer
ze echt gaan rugbyen. Ze be-
loofden beterschap en de twee-
de helft was uitstekend. In het
laatste kwartier hadden we ze-
ker drie scoringskansen en
daarmee de wedstrijd kunnen
winnen. Ook door persoonlijke
fouten was het steeds net niet.'
Jonkers nam een jaar geleden
het roer over van Bas Cornelis-
se die ermee stopte. Ondanks
dat hij de doelstelling voor dit
seizoen - het spelen van de
kampioenswedstrijd - niet
haalt, kijkt de coach met een
goed gevoel terug op het jaar.
'We hebben stappen voorwaarts
gemaakt en het verschil met de
Dukes is beduidend kleiner ge-
worden. Voor het volgend sei-
zoen moeten we vanuit de
jeugd doorselecteren en een
paar versterkingen halen. In
wedstrijden zoals vandaag ko-
men we zowel fysiek als erva-
ring te kort tegen ploegen als
Hilversum en de Dukes. Voor

de motivatie zou het goed zijn
als we een keer van één van
deze twee winnen.'

Hilversum
De nog altijd ongeslagen kop-
loper Hilversum had op weg
naar de kampioenswedstrijd
voor de nationale titel een ge-
makkelijke middag bij DIOK
in Leiden. Bij de rust leidden
de Hilversummers met 52-0 en
het werd uiteindelijk 81-0. Je
zou verwachten dat Hilversum
er met de handrem erop speelt,
maar de technische staf is er op
gebrand om de mannen scherp
en vooral de focus vast te hou-
den. Wanneer dat door noncha-
lance minder wordt, vergt dat
veel herstelwerk.
Hilversum kampt met nogal
wat blessures, onder meer bij
Dirk Danen, waarvan het her-
stel langzaam vordert. De tech-
nische staf heeft een uitgekiend
selectiebeleid. Daarom was de
wedstrijd tegen DIOK een goe-
de gelegenheid om aankomend
talent en nieuwe spelers in de
eerste team ervaring op te laten
doen. Aan de aanvalskracht van
de Hilversummers was dit niet
te zien.

Verlinden stapt op
Toch was er ook opvallend
nieuws vanuit het Hilversumse
kamp. Coach Dirk Jan Verlin-
den heeft vorige week in het
belang van het behalen van het
kampioenschap en van de club
ontslag genomen. Verlinden
had geen klik meer met de se-
lectiegroep. Dé Beukers neemt
voor de laatste wedstrijden de
taak als hoofdcoach over. Na
de kampioenswedstrijd op 16
april gaan de spelers, coaching
staf en technische commissie
zich beraden over de invulling
voor het nieuwe seizoen.

'Steeds niet niet' voor
't Gooi tegen Dukes
PHILIP DETMAR

NAARDEN - De rugbyers van 't Gooi toonden zaterdag
in de wedstrijd tegen de Dukes twee gezichten. In de eer-
ste helft leek de ploeg van coach Allard Jonkers een oor-
wassing te krijgen, zo dominant speelden de Bosschena-
ren. Na de pauze werd er wel strijd geleverd voor een
goed resultaat.

Tegen VVZ'49, dat vooraf het
duel evenveel punten had als
Zuidvogels en een beter doel-
saldo, kwamen de rood-groe-
nen goed uit de startblokken.
Al na drie minuten maakte lin-
kerspits Jermain Heldoorn de
openingstreffer na een voorzet
van de opgekomen Daryl Yn-
gard.
De Soesters kwamen vervol-
gens een paar keer dichtbij de

gelijkmaker, maar in plaats
daarvan verdubbelde de thuis-
ploeg in de twintigste minuut
de voorsprong. Een goed in-
draaiende corner van Hidde
van Erkel werd bij de eerste
paal ingekopt door de vrijgela-
ten Arjen Boekweit (2-0). Zes
minuten schoot de vrijgelopen
Yannick Schaap - randje bui-
tenspel - de 3-0 binnen.
Na rust probeerde VVZ nog

wel wat terug te doen, maar de
echte passie ontbrak. In de ze-
ventigste minuut viel toch de
4-0. Heldoorn maakte zijn
tweede treffer van de dag. Drie
minuten voor tijd mocht inval-
ler Lesley Vlieger het slotak-
koord voor deze wedstrijd te-
kenen. Zijn schot verdween in
de uiterste linkerhoek (5-0).
Komende zaterdag krijgt
Zuidvogels bezoek van Rhoda
Boys, dat met een twaalfde
plek op de ranglijst in de de-
gradatiezone zit. Bij winst
kunnen de Huizers een be-
langrijke stap zetten richting
de top vijf.

Huizers maken na ruime 5-0 zege sprong op de ranglijst

Zuidvogels haalt uit tegen VVZ

HUIZEN - Door met maar liefst 5-0 te winnen van
VVZ'49 uit Soest heeft Zuidvogels een flinke sprong ge-
maakt in de eerste klasse A van het zaterdag amateur-
voetbal. De Huizers, die bij rust al met 3-0 leidden, bezet-
ten nu de zevende plaats.

Yannick Schaap scoorde de 3-0. (Foto: Studio Kastermans)

Beide teams kenden een zwak
eerste deel van het seizoen.
De Hilversumse ploeg van
coach Arno Ramakers belegde
vorige maand zelfs een trai-
ningskamp in Lissabon om
nieuw elan op te doen. Dat
had effect. Naarden kwam qua
veldspel beter voor de dag,
maar het was toch Hilversum
dat met een 2-0 overwinning
huiswaarts keerde.
De zege kwam als geroepen
want de ploeg staat elfde en
voorlaatste. Het gat met de
nummer tien Reigers en Naar-
den bedraagt zes punten. Ex-
cuses tellen niet meer. Naar-
den met coach Vincent van de
Peppel kan zich evenmin een
zeperd veroorloven. De neder-
laag tegen Hilversum is een
fikse waarschuwing. Feit is
dat de krachtsverschillen in
1A klein zijn. Iedereen kan
van iedereen winnen en ver-
liezen.

De heren van Gooische verlo-
ren in de overgangsklasse B
nipt thuis met 1-0 van koplo-
per HIC zonder de spelers
Klemann en Van Doorn. Die

waren door coach Rob Bian-
chi uit de selectie gezet omdat
de heren buiten de geplande
data op vakantie waren ge-
gaan.

Trainingskamp in Lissabon heeft effect

Hilversum zegeviert in Naarden

Een hoogstandje van Hilversum-aanvoerder Sander van de Wal-
le in het duel tegen Naarden. (Foto: Studio Kastermans)

NAARDEN - Voor hockey-
coaches is het ieder jaar
een vraagteken hoe hun
teams uit de winterstop ko-
men. Zondag in de eerste
klasse A troffen de heren
van Naarden en Hilversum
na de winterpauze elkaar
in de vestingstad.
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