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Zaanstreek
In de luwte
De kruitdampen van het
weekeinde zijn opgetrokken. In de rubriek In de
luwte kijkt de redactie van
Dagblad Zaanstreek ’luchtig’ terug op de regionale
sportgebeurtenissen van
de afgelopen week.

Kees Kuiper met zijn vrouw voor de tribune die sinds zaterdag zijn naam draagt.
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Drie kilo bonbons voor zwemsters
De prijs past niet helemaal bij het
leven van een topsporter. Toch
namen de zwemster Tessa en Esmee Vermeulen de tijdens de Martinez Cup gewonnen prijzen met
een glimlach in ontvangst. Ruim
drie kilo bonbons gingen met de
Zaandamse zussen mee naar huis.
De ’prijzen in natura’ stonden in
schril contrast met de wedstrijd
zelf, die werd uiterst serieus genomen. De zussen Vermeulen gebruikten de meeting om de vorm
te testen; over twee weken staat
met de Amsterdam Swim Meet het
eerste kwalificatiemoment voor het
wereldkampioenschap van komende zomer op het programma. Tessa, de jongste van de twee, zwom
een uitgebreid en zwaar programma. ,,Ik mocht van mijn nieuwe
coach Mark Faber veel races zwemmen. Hij is in Canada bij het wereldkampioenschap op de korte
baan maar volgt mij natuurlijk op
afstand.’’
De rugslagspecialiste won het
klassement op haar favoriete
zwemslag nadat de punten op de
100 meter en 200 meter waren
opgeteld. Daarnaast zwom ze ook
minder gebruikelijke disciplines.
Op de 400 meter wisselslag - tweede plaats - resulteerde dat in een
persoonlijk record van 4.49,79
minuten.
Ook bij Esmee Vermeulen was er
’contact op afstand' met haar coach
Marcel Wouda. Op de 200 meter
vrije slag (1.57,75) zwom zij naar
een tweede plaats achter Marjolein
Delno (1.57,53). Omdat Vermeulen
de 100 meter vrije slag had gewonnen in 54,33 seconden – Delno
tikte als tweede aan na 54,57 seconden – deelden beide zwemsters de
eerste plaats in het vrije slagklassement.

Kees Kuiper verrast
door eerbetoon
Nietsvermoeden meldde Kees
Kuiper zich zaterdagavond op het

schouderklopjes. Of voor een aanbieding. Toen tweevoudig doelpuntenmaker Kiefer Smis de verslaggever te woord stond meldde
HBOK-trainer Marc Onsia zich bij
de voetballer van Hellas Sport. ,,Als
je je telefoonnummer geeft kunnen
we het over volgend seizoen hebben.’’ De opmerking werd gemaakt
met een brede grijns en in het
openbaar, maar toch...

Choku wint Battle
of the Teams

De softbalsters van Cromtigers moeten het komend seizoen mogelijk opnemen tegen het vlaggenschip van Alcmaria Victrix.
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terrein van Zaanlandia. Om uren
later nog altijd verbouwereerd om
zich heen te kijken. Het bestuur
van de Zaandamse voetbalclub had
besloten de tribune op sportpark
Hoornseveld naar Kuiper te vernoemen. De onthulling van het
naambord had zaterdag plaats voor
het duel Zaanlandia-KFC.
Het oudste lid van de vereniging
was jarenlang actief als vrijwilliger
binnen de vereniging, maar besloot
door zijn leeftijd gedwongen dit
jaar deze inzet te te beëindigen.
Kuiper was zichtbaar geraakt door
het eerbetoon. Al benadrukte hij
wel dat hij de naamsvermelding
overdreven vond: ,,Het is allemaal
veels te veel.’’

Gearmd het veld
op in Knollendam
De derby Knollendam-Jisp voltrok
zich in een opmerkelijk goede
sfeer. De vriendelijkheid kwam met
name vlak voor de aftrap van de
tweede helft tot uiting. Sander

Smit (Jisp) en Dylan Kuyt (Knollendam) liepen gearmd het veld op.
Op dat moment was de stand nog
2-2, Knollendam zou uitlopen naar
8-2.

Een flatgebouw tegen
de laagstaande zon
De Wormerlandse derby was niet
voor alle toeschouwers even makkelijk te volgen. De laaghangende
zon zorgde voor problemen. Langs
de kant was de oplossing snel gevonden. ,,Als we dat huis aan de
overkant van de straat nu eens
vervangen door een flatgebouw,
dan zien we tenminste nog wat.’’

Aanbieding voor
Kiefer Smis
De sfeer was behoorlijk grimmig
tijdens het duel Hellas SportHBOK. Meerdere keren dreigde
een opstootje, maar uiteindelijk
haalde de wedstrijd zonder serieuze problemen het einde. De geslepen messen maakten plaats voor

Choku bewees zondag in Rotterdam ook in de breedte heel sterk te
zijn. De Zaandamse vereniging
won het prestigieuze The Battle of
the Teams. Choku won in het internationale veld van honderd ploegen drie categorieën. Daarnaast
werd één keer zilver en één keer
brons gewonnen. Zeges waren er
voor de vrouwensenioren (Vanesca
Nortan, Jaydin van der Eerden en
Desi Wieman), meisjesjunioren
(Jaydin van der Eerden, Desi Wieman en Nashka Kühnen) en de
jongens onder 12 (Samy Achghouyab, Jesse Wieman en Tyrell Williams). Het vrouwen onder 21 team
(Jaydin van der Eerden, Floor Kölker en Nashka Kühnen) eindigde
tweede en de meisjes U16 (Roos
Kölker, Tyra Polderman en Hatice
Ergun) derde.

Gekte rond Dennis
Kaars duurt voort
De gekte rond Dennis Kaars duurt
voort. De 28-jarige voetballer had
zondag met twee treffers opnieuw
een belangrijk aandeel in de zege
van De Dijk op EVV. Eredivisionist
Sparta heeft inmiddels laten weten
de spits in te willen lijven. Maar in
de wereld waar de miljoenen over
tafel vliegen lijkt de overgang van
de Monnickendammer te struikelen over vijfduizend euro. De Dijk
vraagt tienduizens euro transfergeld, de Rotterdammers willen
slechts de helft betalen.

Het Twitter-account Voetblah zegt
nu een actie te zijn begonnen met
als doel het verschil van vijfduizend euro bijeen te brengen, teneinde 'het sprookje van Kaars' te
realiseren. Voetblah zou zelf garant
staan voor de eerste honderd euro.
Gezien het feit dat de initiatiefnemers verklaren ervan uit te gaan
dat ze - als de actie slaagt - voortaan bij beide clubs gratis kunnen
drinken, moet een en ander als een
grap worden beschouwd.

Cromtigers op zelfde niveau
als voormalig landskampioen
Het zou zo maar kunnen dat de
softbalsters van Cromtigers het
komend seizoen opnemen tegen
Alcmaria Victrix, het eerste team
wel te verstaan. Opmerkelijk, want
de Alkmaarse vereniging kroonde
zich vier jaar geleden nog tot
landskampioen.
Het team kwam de afgelopenen
seizoenen terecht in een vrije val en
besloot onlangs om de plek in de
eerste klasse vrijwillig op te geven.
,,Het is met pijn in het hart’’, stelt
Ellen de Rover van de technische
commissie softbal. ,,Maar we hebben in de eerste klasse met de
speelsters die er nog zijn helemaal
niets te zoeken. Zonder voldoende
pitchers en catchers begin je weinig.’’
De ploeg kwam vervolgens echter
terecht in een vicieuze cirkel. ,,Zodra je degradeert worden speelsters
gebeld door clubs uit Haarlem.
Alleen zijn dat nu Silver Leagueclubs in plaats van Golden-Leagueclubs. En ik snap die speelsters
natuurlijk heel goed. Die willen
gewoon zo hoog mogelijk blijven
spelen. En alle clubs vissen uit
hetzelfde kleine vijvertje. Dat is al
een paar jaar ons probleem. En
daarnaast raken we ook speelsters
kwijt door verhuizing en studie.”
Cromtigers promoveerde afgelopen
seizoen als kampioen uit de vierde
klasse G.

