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Michiel Hemmen
beleeft droomdebuut
door hein ten berge
A P E L D O O R N - Over een
droomdebuut gesproken.
Michiel Hemmen loodste
tijdens de eerste speelronde van de eerstedivisie als
invaller zijn nieuwe werkgever AGOVV met twee
treffers naar een 3-1 zege op
Fortuna Sittard. ,,Ik had er
niet eens op gerekend dat
ik zou spelen", aldus de
spits uit Koog aan de Zaan.

Alexander Nonnekes en Ruud Vis
blikvangers bij Spatter-toernooi

HONKBAL
Zondag: Alcmaria Victrix 2-Cromtigers
14.30 uur, ODIZ Frogs-Quick 2 15 uur.

Alexander Nonnekes is van de partij bij De Spatter.
den en het prijzengeld is hoger.
Brouwer: ,,Ik ga geen bedragen
noemen, maar je moet er wat tegenover stellen om de 2-spelers
op je toernooi te krijgen.’’
Nonnekes (TC Alkmaar) en Vis
(TC Bakkum) zijn de geplaatste
spelers bij de mannen, bij de
vrouwen zijn dat Chantal Peperkamp (Alkmaar) en Bente Akkerman (Alkmaar). In het herenenkel 3 zijn Ralph Knol en Jefke
Plasmeijer op papier de favorieten. Verder verdedigen Jos van
der Beek en Gunnar Heurter (De
Gouw) hun titel in het herendubbel. Mirte de Bakker/Chantal Peperkamp (Alkmaar) zijn eerste
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geplaatst in het damesdubbel,
Hester Hooyschuur/Simon Prins
(TVA) in de mix.
Het toernooi zit goed vol met
370 deelnemers, de organisatie
hoefde geen tennissers uit te loten. Het thema van de 27e editie
van het open Spattertoernooi is
’Ik hou van Holland’, met feestavonden op woensdag en vrijdag. Vanaf maandag zijn er tot en
met de finaledag op zondag 29
augustus elke dag 2- en 3-partijen gepland. Meer informatie is te
vinden op www.openspatter.nl
en het toernooi is ook net als vorig jaar te volgen via twitter:
www.twitter.com/openspatter.

Buikspierblessure
Hemmen kwam bij AGOVV binnen met de naweeën van een
buikspierblessure die hij in
maart bij zijn vorige club BV
Veendam opliep. Hij verwacht
vanavond niet in de basis te
starten tegen Helmond Sport.
,,Een hele wedstrijd komt nog
te vroeg. Ik denk dat ik maximaal een uur voluit kan gaan."
Toch zijn de eerste indrukken
van AGOVV prima. In maart
had Hemmen al contact met de
toenmalige trainer John van
den Brom. Maar inmiddels is

’Ik vloog nog niet tegen de wand’
door hein ten berge

- Het jaartje
’niets doen’ was Ab ten Broek
best prima bevallen. Maar inmiddels heeft de Zaanse voetbaltrainer zijn oude stiel weer
opgepakt. Als coach van Blauw
Wit kan Ten Broek vanmiddag
meteen aan de bak als WSV’30
op bezoek komt tijdens de eerste ronde van de beker. ,,Als we
honderd keer tegen elkaar spelen, wordt het misschien één
keer gelijk."

WORM ERVE ER

Michiel Hemmen: ,,Een hele wedstrijd komt nog te vroeg.’’
voormalig AZ-doelman Hans de
Koning eindverantwoordelijk.
,,Je moet maar zien of een nieuwe trainer het in je ziet zitten.
Maar De Koning maakt een goede indruk. Hij is rustig en praat
veel met de spelers. Bovendien
is het een aardige kerel."
Het rustigere vaarwater in
Apeldoorn doet hem goed na
een turbulente periode in Veendam. Zijn oude club werd tot
drie keer dood verklaard maar
bleek iedere keer weer boven te
komen. Hemmen vindt het dan
ook ronduit bizar dat Veendam
ook dit seizoen gewoon weer
meedraait in de eerstedivisie.
,,Ik heb die zaak op een gegeven
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moment eigenlijk niet meer gevolgd. Het was over en daar had
ik mij bij neergelegd. Bovendien was de kans dat ik naar
AGOVV zou gaan, al behoorlijk
groot." En terugkijkend: ,,Op
een ochtend kwam de voorzitter
binnen. ’We zijn failliet en ik
moet jullie allemaal ontslaan’,
zei ’ie. Ik ben daarna meteen
naar huis gegaan."

Huntelaar
Hoewel de bomen bij AGOVV de ploeg begon met zes minpunten aan de competitie - ook
niet tot in de hemel groeien,
zijn de sportieve voorwaarden
wel aanwezig. De club heeft so-

wieso een goede naam als het
gaat om het afleveren van talent. International Klaas-Jan
Huntelaar werd er groot en niet
veel later plukte FC Utrecht de
kleine Dries Mertens weg uit
Apeldoorn. Onlangs haalde FC
Twente de gewilde Nacer Chadli op bij AGOVV.
Met zijn twee doelpunten tegen Fortuna is hij voorlopig wel
het mannetje in Apeldoorn. ,,Iemand had al berekend dat ik,
als ik zo zou doorgaan, op 68
doelpunten zou uitkomen. Als
dat zo is, verwacht ik wel een
belletje van Manchester United.
Waanzin natuurlijk. Laat ik er
eerst maar eens tien maken."

Bevalt het om weer op het
veld te staan?
,,Even wennen weer, maar dat
gaat wel vanzelf. We hebben
nog wat tijd nodig om de boel
goed te laten draaien. Ik heb
Blauw Wit afgelopen seizoen
een paar keer gezien en daar
werd ik niet vrolijk van. Maar
goed, het is een hartstikke leuk
cluppie. Je weet natuurlijk
nooit wat je tegenkomt maar
tot nu toe ben ik positief verrast. En Blauw Wit is om de
hoek. Als ik naar de club fiets
hoor ik langs de sloten de kikkers kwaken. Prachtig toch?"
Miste je het voetballeventje?
,,Dat wel, ja. Eerst was ik er wel
klaar mee maar op een gegeven
moment gaat het toch kriebelen. Ik had wat gesprekjes om
iets met jeugd te gaan doen.

Ab ten Broek in zijn element bij Blauw Wit.
Maar dat liep op niets uit. Laat
ik daar maar verder niets over
zeggen want anders word ik in
het dorp weer lelijk aangekeken. Ach, ik had genoeg klusjes
te doen. Het was niet zo dat ik
thuis tegen de wand vloog."
Ben je nog nieuwe hobby’s
begonnen?
,,Ik heb met een paar jongens
een biljartclub opgericht, ik had
toch tijd zat. Biljarten heb ik altijd leuk gevonden en ik kan
best een stootje maken. Maar ik
ben ook weer geen André Peereboom. Ik ga nog steeds vooruit;
mijn moyenne is behoorlijk omhoog gegaan. Zal wel iets met
balgevoel te maken hebben. En
bovendien is biljarten gewoon
een leuk spelletje. Voorlopig ga
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ik er gewoon mee door want we
spelen op woensdagavond. Bij
Blauw Wit trainen we op dinsdag en donderdag."
Tegen WSV kunnen jullie
meteen aan de bak.
,,Op die bekerwedstrijden tegen
WSV en Hellas Sport zit ik niet
te wachten. Als we honderd
keer tegen elkaar spelen, wordt
het misschien één keer gelijk.
Dat is geen maatstaf. En daar
heeft niemand wat aan. Ook
WSV en Hellas Sport niet. Bij
dit soort wedstrijden hoop ik
dat iedereen een beetje positief
blijft. Beetje hetzelfde als Ajax
aan moet treden tegen een klein
cluppie. Als Ajax tegen Knollendam? Zo groot is het verschil
ook weer niet, denk ik."

’Batboy’ en ’Tigerkid’ tussen de mannen
ten veel leren van de ervaren
honkballers bij Cromtigers. Zo
houdt assistent-trainer Frank
van Leeuwen zich nadrukkelijk
met ze bezig. ,,Deze jongens
doen het goed. Je ziet wel dat ze
wat finesse missen, ze moeten
de kneepjes nog leren. Dat is
niet erg, ze mogen fouten maken. Door het honkballen bij de
senioren te voelen, ruiken en
doen worden ze beter en we
pakken ze minder hard aan dan
de basisspelers. Op trainingen
zijn we wel kritisch, maar in
wedstrijden moet je die druk
niet te hoog leggen.’’

door robert berkeley

- Ze zijn nog
hartstikke jong en kunnen
nog jaren uitkomen bij de junioren, tot ze 21 jaar zijn.
Maar Krommenieërs Teun
Dekker (15) en Joey Kuijsten
(16) staan inmiddels al vrijwel
elke week op zondag tussen
de grote mannen in het eerste honkbalteam van Cromtigers. ,,Je moet veel meer nadenken over je acties’’, heeft
Joey al gemerkt.

KROMM EN I E
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Luca Schrijen wint
weer Tour de Junior
van onze verslaggever

- Luca Schrijen
heeft afgelopen week in Achterveld voor de tweede keer de Tour
de Junior gewonnen. De tweedejaars nieuweling van uit Assendelft was in een spannend secondespel uiteindelijk de sterkste.

ASSEN DELFT

In zijn debuutjaar in 2008 wist
Schrijen het geel direct naar zich
toe te trekken en verdedigde hij
de leiderstrui een week lang met
succes. Vorig jaar was de 15-jarige
Assendelver ook al de sterkste in
de wielerweek in Blackpool in
Engeland. Door een gedurfde soloactie in de allerlaatste zeven
ronden boog hij toen zijn achterstand van 28 seconden om in een
voorsprong van 26 seconden.
Voor de Tour de Junior in Achterveld had Schrijen vijf weken
niks gedaan. De nieuweling was
daarom ook zonder echte plannen aan de week begonnen.
,,Volgen lukte, maar iets ex-

tra’s brengen wilde nog niet. En
op woensdag na de klassieker
was ik echt helemaal leeg.’’ Het
motortje begon donderdag met
een tweede en een derde plek
weer als vanouds te draaien.
Op vrijdag deed Schrijen het
nog eens over met een derde plek
in de tijdrit en een tweede plek in
de plaatselijke omloop op vrijdagavond. ,,Ik kan op alle onderdelen mee. Kort, lang, tijdrit of
sprint. Helaas het klimmen, wat
ik het liefste doe, komt hier in
Nederland zelden aan bod.’’
Voor het criterium op zaterdag
stonden zes man binnen dertig
seconden van de gele trui.
Na een kwart koers kozen vier
van de zes mannen de aanval.
Net toen het publiek zich ging
afvragen hoe ze dit onderling
zouden gaan oplossen, koos Luca
Schrijen zeven ronden voor de finish het hazenpad. Pas aan de finish zagen zijn concurrenten
hem weer terug.

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

,,Het is wel gezellig’’, vindt
Teun. De ervaren spelers van
Cromtigers zijn ruim twee en
soms zelfs bijna drie keer zo
oud, maar Teun voelt zich wel
thuis in het team. Hij kende de
meeste honkballers ook al. ,,Ik
heb in het verleden ’gebatboyd’.
De pak je de knuppels op nadat
de spelers geslagen hebben.’’
Pas op zijn tiende begon hij met
honkballen en dus ontwikkelde
hij zich razendsnel van batboy
tot vaste invaller in het eerste
team.

Honkslagen

Babyzwemmen
Voor Joey geldt hetzelfde, vorig
jaar maakte hij in één klap de
overstap vanuit de aspiranten.
,,Een enorm verschil qua niveau
en in het begin liep ik behoorlijk achter. Ik heb vorig jaar wel
hartstikke veel geleerd en ook
dit jaar leer ik er weer van alles
bij.’’ Joey is al sinds zijn vierde
lid van Cromtigers. ,,Mijn moeder kwam bij babyzwemmen
met iemand van de club in contact en zo kwam ik bij het ’Tiger Kids’ peanutbalteam.’’
Vijf jaar geleden stortte voormalig honkballer van het eerste
team van Cromtigers, Andrew

Joey Kuijsten en Teun Dekker (rechts) maken flinke stappen bij Cromtigers.
Harcourt, zich op de jeugdopleiding. Hij kreeg onder anderen Teun en Joey onder zijn
hoede. ,,Die jongens maken nu
flinke stappen. Op honkbalgebied konden ze al goed meekomen, bij de junioren spelen ze
ook landelijk met jongens tot
en met 21 jaar. Vooral op tactisch vlak moeten ze nog veel
leren. Honkbal is eigenlijk schaken met een balletje, het is veel
meer dan goed kunnen slaan en
gooien.’’
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Naast Teun en Joey zijn ook
hun leeftijdsgenoten Victor Capel en Patrick Luttik grote talenten binnen de club. Dat is
volgens Harcourt geen toeval.
,,De jeugd trainde één keer per
week en ik heb dat opgevoerd
naar twee of drie keer. Dat heeft
wel geleid tot wat confrontaties
met ouders die dat erg veel vonden. Maar je ziet nu het resultaat.’’ De 28-jarige Harcourt, die
momenteel in het tweede team
honkbalt, is niet bang dat de ta-

TENNIS
Zaterdag: Start Spattertoernooi.
Zondag: Finales Grass Deviltoernooi.

tennis

Zaanse veteranen
gaan de strijd aan
Vanaf morgen wordt er op de
banen van Zaanstad-Zuid gestreden om de Zaanse veteranentitel. Het aantal inschrijvingen is iets lager dan vorig jaar.
Komende week komen 176 tennissers in actie tijdens de 41e
editie van de ’Open Zaanse’.
De organisatie wilde graag een
categorie 3-poule bij de heren
aan het schema toevoegen maar
er meldden zich slechts twee
spelers. ,,We doen ons best maar
het is gewoon niet anders’’, aldus organisatrice Margriet Pels.
,,Omdat de herenenkel 4 nooit
in trek is, hebben we de HE 5
als hoogste categorie.’’ Daarin is
Ruud Brouwer van TV Heb
Durf als eerste geplaatst. Pim
Dekker (LTV Poelstars) is als
tweede ingeschaald. Bij de damesdubbel is de ’zes’ de hoogste categorie. Bij de damesenkel
7 is Masaio Okinaka van thuisclub Zaanstad-Zuid de favoriete. ,,Al met al mogen we niet
mopperen’’, zegt Pels. ,,We zitten de hele week vol.’’

bekervoetbal

Teun Dekker (15) en Joey Kuijsten (16) zijn bijna basiskrachten bij Cromtigers

Luca Schrijen is de gevierde man.

AT L E T I E K
Woensdag: Tweede Warming-Uploop in Assendelft 7,6 en 1,6 kilometer. Start 19.30
uur hoek Veenpolderdijk/Zaandammerweg.
BEKERVOETBAL
Zaterdag: KFC (zon)-Medemblik (zat) 17
uur, Blauw Wit-WSV 17 uur, OFC (zat)-Sporting Krommenie 17 uur, Saenden (zat)-Jisp
17 uur, RCZ-PSZ 17 uur, KFC (zat)-Zaandijk
(zon) 17 uur, Zaandijk (zat)-Koedijk 17 uur,
Portugal Amsterdam-OSV 17 uur.
Zondag: Zilvermeeuwen-ZTS 14 uur, Assendelft-Spartanen 14 uur, SVA-Westfrisia 14
uur, Flamingo’s-Saenden 14 uur, FortunaAlcmaria Victrix 14 uur, De Rijp-OFC 14 uur,
Hercules Zaandam-Beemster 14 uur, Foresters-Zaanlandia 14 uur, IVV-Westzaan 14
uur.

- Alexander Nonnekes
(26) woont inmiddels alweer een
aantal jaren in Krommenie, maar
op de Zaanse tennisparken was
hij nog niet te bewonderen. Als
2-speler kon hij niet deelnemen
aan de zomertoernooien in de
Zaanstreek. Daar komt komende
week verandering in bij het open
Spattertoernooi in Wormer.
WORM ER

Visitekaartje
Pas in de rust - AGOVV en Fortuna stonden nog steeds op 0-0
- kreeg hij het idee dat hij wel
eens binnen de lijnen zou kunnen komen. Een half uur voor
tijd was het zover. En Hemmen
gaf meteen zijn visitekaartje af.
Zijn eerste doelpoging van buiten het strafschopgebied werd
nog gestopt door Fortuna-doelman Danny Wintjes maar in de
rebound was de Koogse spits er
als de kippen bij om af te ronden. ,,Het veld was nat en ik
had al verwacht dat Wintjens
die bal niet zou klemmen. Ik
heb hem in het verleden al regelmatig ballen zien loslaten."
Vijf minuten voor tijd bekroonde Hemmen zijn debuut zelfs
met een tweede treffer. ,,Dat
was wel een aardige binnenkomer", merkt hij droogjes op.
,,Het ging verrassend goed. Ik
had drie maanden geen wedstrijd op niveau gespeeld."

S P O RTAG E N DA

van een medewerker

De Spatter heeft de Zaanse primeur van een 2-toernooi. Toernooileider Marco Brouwer is er
trots op dat het is gelukt om zes
mannen en zes vrouwen te strikken voor het enkelspel in deze
hoge speelsterkte, al hebben van
deze deelnemers alleen Nonnekes en Ruud Vis daadwerkelijk
een ’twee’ op hun spelerspasje
staan. ,,Het is voor ons een testcase, een mooie opwaardering
van ons toernooi. We moeten kijken hoe het gaat, wellicht kunnen we er volgend jaar ook een
herendubbelschema bij doen’’,
aldus Brouwer.
Zaandammer Vis won voordat
hij 2-speler werd enkele malen
het Spattertoernooi en hielp de
organisatie dit jaar. ,,Ruud heeft
zich ingezet om het deelnemersveld vol te krijgen’’, vertelt Brouwer. De toernooicommissie nodigde vooraf alle 2- en 3-spelers
uit Noord-Holland uit om deel te
nemen. Er werd onder meer een
’ophaal- en wegbrengservice’
naar het treinstation aangebo-

Het was geen leugentje uit bescheidenheid. Michiel Hemmen
had echt verwacht dat hij tegen
Fortuna op de tribune plaats
zou nemen. Hoewel hij al
maanden geleden een mondeling akkoord bereikte met de
club uit Apeldoorn, zijn er nog
steeds geen handtekeningen onder zijn contract gezet. Zijn officiële debuut voor AGOVV
werd daardoor uitgesteld. Totdat de bond afgelopen vrijdag
ineens groen licht gaf. ,,Ik had
de trainer net gevraagd hoe laat
ik mij moest melden", aldus de
blonde spits. ,,Toen kreeg ik
plotseling te horen dat ik gewoon bij de selectie zat."

Stad en Streek Sport
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lenten op korte termijn vertrekken naar hoger spelende clubs.

In de lift
,,Cromtigers is geen verkeerde
club om te spelen. We zitten in
de lift en krijgen straks een
mooi nieuw complex en nieuwe
pakken. Deze club is op dit moment de op drie na grootste in
Noord-Holland qua ledenbestand, de Amsterdamse verenigingen niet meegeteld.’’
Bovendien kunnen de talen-

In de competitiewedstrijden
maakten Teun en Joey tot nu
toe allebei een sterke indruk.
Joey slaat wekelijks diverse
honkslagen en loodst daarmee
zijn ploeggenoten vaak genoeg
over de thuisplaat. Ook Teun aangemoedigd met come on, little
big guy - slaat dapper en maakt
indruk door steeds brutaal enkele honken te stelen.
De lager geklasseerde tegenstanders kunnen het Cromtigers dit seizoen niet echt moeilijk. Als de Krommenieërs zich
moeten meten met ploegen als
koploper Double Stars Heiloo,
wordt de klus een stuk zwaarder. Maar ook dan is coach DirkJan Krijger van plan een beroep
te doen op de ’jonkies’. ,,We
hoeven ons weinig zorgen meer
te maken over degradatie en
kunnen rustig op deze voet
doorgaan. Tegen de betere ploegen krijgen de jonge jongens
het zwaar, maar ze doen het
goed en verdienen de kans om
het ook tegen zo’n tegenstander
te proberen.’’

Winst en verlies
voor Hellas Sport
De zaterdagtak van Hellas Sport
begon afgelopen woensdagavond aan zijn bekeravontuur.
Punten leverde dat nog niet op
aangezien het bezoekende
Westfriezen met 0-2 te sterk
bleek. De Zaandammers die
door blessures en schorsingen
nog niet konden beschikken
over spelers als Ralf Lamme, Ide
van Veen, Rick van der Eng en
doelman Dennis van Duuren,
hadden volgens trainer Wim
van der Horst best recht gehad
op een puntje. ,,Dat vond de
trainer van Westfriezen ook.’’
Hellas Sport ’zondag’ kwam
gisteravond in actie. De ploeg
van trainer Eric Heerings was
met 1-2 te sterk voor Woudia.
Maarten Mans rondde voor rust
een knappe aanval met het
hoofd af. In de tweede helft
kwam de thuisploeg via een
stafschop ’goedkoop’ op gelijke
hoogte. Hellas Sport-coach Eric
Heerings kon er na afloop om
lachen. ,,Die jongen van Woudia viel omhoog. Dat heb ik in
Nederland alleen nog maar Luis
Suarez zien doen.’’ Niet veel later zorgde Dave Derlagen voor
de winnende treffer. ,,Het was
maar goed dat de scheidsrechter
affloot. Het was pikdonker, je
zag geen hand voor ogen meer.’’
Bekerprogramma
Zaterdag 21 augustus
KFC (zon)-Medemblik (zat) 17 uur, Blauw
Wit-WSV 17 uur, OFC (zat)-Sporting
Krommenie 17 uur, Saenden (zat)-Jisp 17
uur, RCZ-PSZ 17 uur, KFC (zat)-Zaandijk
(zon) 17 uur, Zaandijk (zat)-Koedijk 17
uur, Portugal Amsterdam-OSV 17 uur.
Zondag 22 augustus
Zilvermeeuwen-ZTS 14 uur, AssendelftSpartanen 14 uur, SVA-Westfrisia 14 uur,
Flamingo’s-Saenden 14 uur, Fortuna-Alcmaria 14 uur, De Rijp-OFC 14 uur, Hercules Zaandam-Beemster 14 uur, ForestersZaanlandia 14 uur, IVV-Westzaan 14 uur.
Dinsdag 24 augustus
SEW-Hellas Sport (zat) 19 uur, Vrone-ZCFC
19.30 uur
Woensdag 25 augustus
Hellas Sport (zon)-Blauw Wit 19.30 uur,
Spartanen-KFC 19.30 uur, Medemblik-Assendelft 19.30 uur, Kwadijk-SVA 19.30
uur, Sporting Krommenie-KSV 19 uur,
Jisp-RCZ 19.30 uur, KGB-Zilvermeeuwen
19.30 uur, ZTS-ZOB 19.30 uur, Zaandijk
(zon)-Zaanlandia (zat) 19.30 uur, Saenden-Zaandijk (zat) 19 uur, Jong HerculesFortuna 19.30 uur, OFC-Hercules Zaandam 19.30 uur, ZCFC-Foresters 19.30 uur,
Westzaan-Buitenveldert 19.30 uur, OSVVolewijckers 19.30 uur.
Donderdag 26 augustus
WSV-Woudia 19.30 uur, Zaanlandia-Vrone
19.30 uur
Zaterdag 28 augustus
Hellas Sport (zat0-AFC’34 (zat) 14.30 uur,
Woudia-Blauw Wit 17 uur, Sporting
Krommenie-Flamingo’s (zat), Saenden
(zat)-RCZ, PSZ-Jisp, Flamingo’s (zon)-Zaandijk (zat) 17 uur, ZCFC-Zaanlandia, OSVSDW 17 uur.
Zondag 29 augustus
WSV-Hellas Sport 14 uur, Assendelft-KFC
14 uur, ZOB-Zilvermeeuwen 14 uur, ZTSKGB 14 uur, SVA-Andijk 14 uur, Zaandijk
(zon)-Oosthuizen 14 uur, Koedijk-Saenden
14 uur, Kolping Boys-Fortuna 14 uur, OFCBeemster 14 uur, Hercules Zaandam-De
Rijp 14 uur, SDOB-Westzaan 14 uur.

