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Fanny Doeves
is ’klaar’ met
leaguekorfbal
- Neef Niels Doeves
keert na de zomer van Blauw Wit
terug bij ZKV, Fanny Doeves
niet. Voorlopig althans, vertelt
de 28-jarige Zaandamse korfbalster. ,,Ik ga een jaartje niks doen.
Daarna kijk ik wel of ik het weer
oppak en wat ik dan ga doen. Ik
ben in ieder geval wel een beetje
klaar met de league.’’
De afgelopen twee seizoenen
speelde ze alle achttien wedstrijden in het eerste team van de
Amsterdamse vereniging. Het is
haar enigszins gaan tegenstaan
en dan vooral het vele trainen.
Dat is sowieso nooit bepaald haar
hobby geweest. ,,Vier keer per
week trainen en dan ook nog elk
weekend korfballen. Sinds augustus heb ik drie, misschien
vier weekenden vrij gehad. En
dan nog werk erbij. Druk, druk,
druk.’’
Vervolgens dacht ze na over
een terugkeer bij ZKV of met
vrienden in een lager team bij
Blauw Wit spelen. Beide besloot
ze niet te doen. ,,ZKV heeft me
ook niet gebeld hoor, maar daar
kan ik natuurlijk altijd wel terecht. Maar ik heb begrepen dat
ze volgend seizoen drie keer in
de week gaan trainen en dat zie
ik niet zitten. Gewoon lekker
niks, straks in augustus. En dan
merk ik op een gegeven moment
wel of ik het ga missen.’’
Ze kijkt terug op mooie jaren
bij Blauw Wit op het hoogste niveau. ,,Het is toch een heel ander
spelletje in de korfballeague, een
enorm verschil met de lagere
klassen.’’ Haar laatste seizoen typeert ze als ’een prima jaar’, al
verliep dat niet geheel vlekkeloos. ,,Ik heb wat mot gehad met
de trainer, kon niet echt met hem
overweg. Dat is ook een reden
waarom ik het momenteel een
beetje gehad heb met korfbal.’’
Ze vond de trainingen van
coach Jan Niebeek te weinig uitdagend. ,,Het is heel intensief,
we steken er veel tijd in. En ik
had het gevoel dat ik weinig uit
de trainingen haalde, het gaf me
weinig voldoening. Iedere dinsdag hadden we aan het eind van
de middag een training van Rini
van der Laan en die vond ik heel
leuk en interessant, maar ik kon
me steeds moeilijker motiveren
voor de drie avondtrainingen.’’

ZAAN DAM
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Stad en Streek Sport

Maartje ten Wolde: ’Er zit ontzettend veel talent in onze groep, het komt er helaas niet uit’

S P O RTAG E N DA

Scoren grote probleem van ZKV

HONKBAL
Zondag: OVVO-Cromtigers 14 uur.

door robert berkeley
Z A A N D A M - ZKV in de tweede
klasse? Dat hoort niet, vindt
zo’n beetje iedereen bij de
Zaandamse korfbalclub. Inclusief de 26-jarige aanvoerster Maartje ten Wolde. ,,Er
zit ontzettend veel talent in
de groep, het komt er helaas
niet uit.’’ Morgen (14.30 uur)
moet ZKV op bezoek bij ALO
in Den Haag winnen om degradatie uit de eerste klasse
af te wenden.

TENNIS
Zaterdag: Start Op d’Reeftoernooi bij TV
Westzaan.
Zondag: Finales Topspintoernooi Westzijderveld (Koog aan de Zaan).
VELDKORFBAL
Zaterdag: Landelijke veldfinale KZ-Deetos
19 uur bij PKC, Papendrecht.
Zondag: ALO-ZKV 14.30 uur (promotie-/degradatiewedstrijd eerste klasse).

voetbal

Eerste paal VVZ
een week later

ALO
,,Ik weet niet of het een nadeel is
dat we tegen ALO spelen en niet
Roda. Wij kennen Roda beter,
maar dat geldt omgekeerd ook.
We zijn zondag met een groep
ZKV’ers gaan kijken bij ALO-Roda, we weten wat we kunnen verwachten. Ik denk dat wij favoriet
zijn en dat we ze kunnen pakken. We móeten winnen. Het
zou zo zonde zijn als we degraderen. Volgend seizoen komt
Niels Doeves terug en nog wat
heren zijn weer beschikbaar. We
zouden zomaar in de top van de
eerste klasse kunnen belanden.’’
De sfeer
,,De situatie is nijpend. In de zaal
begonnen we slecht, maar wonnen we op een gegeven moment
belangrijke wedstrijden zodat
we ruim voor het eind veilig waren. Op het veld hebben we het
juist telkens laten liggen. Ons
spel ziet er goed uit en we krijgen
genoeg schotkansen, maar scoren is het grote probleem. We
kunnen het wel, dat hebben we
af en toe in goede wedstrijden gemerkt. Het zit puur bij ons in de
kop. Misschien heeft dat te maken met gebrek aan ervaring, we
hebben een hele jonge ploeg en
presteren niet constant. Toch is
het een leuk seizoen, de sfeer
lijdt niet onder de resultaten. Gelukkig maar, vorig jaar hebben
we het heel rottig afgesloten. Kevin Jager die op het veld instortte
en een paar weken later reed onze trainer Robin Sas met enkele

De eerste paal van het nieuwe
VVZ-complex gaat niet vandaag, maar volgende week vrijdag om twee uur de grond in.
Eerst moet water van het terrein
van Brevé, dat voor te veel druk
zorgt, weggepompt worden.

motorcross

Crazy Cross op
Westerringdijk

Maartje ten Wolde: ,,Toen Raymond Walter geblesseerd raakte, zei Rob: ’nu ben jij aanvoerder’. Ik heb niet zoveel met die titel. Ik ga me niet anders gedragen.’’
spelers de sloot in. Dat had zijn
weerslag op het team.’’
Rob Molanus
,,Het klikt met de trainer, ook al
zie je dat niet aan de resultaten
af. Hij is heel open en duidelijk.
Soms is dat even moeilijk, maar
over het algemeen kunnen we
het wel waarderen. Hij is ook erg
bezig met de techniek van het

schot. Een paar weken geleden
zei Rob tegen ons dat we kritisch
naar onszelf, maar ook naar hem
moesten kijken. Iedereen bleek
met hem verder te willen.’’
Broertje
,,Daan heeft dit seizoen het vertrouwen gekregen van Rob en hij
is erg gegroeid. Hij was altijd wat
onstuimig, maar weet nu goed te

doseren en is inmiddels een volwaardige speler van het eerste
team. We staan bij elkaar in het
vak en soms zijn er wat irritaties,
maar ik speel wel lekker met
hem. Mijn rol is veranderd. Voorheen scoorde ik regelmatig, nu
sta ik bijna honderd procent in
de rebound. Ik ben vaak langer
dan mijn tegenstandster en sta
wel lekker onder de korf, kan er-

voor zorgen dat de jongens veel
tot schieten kunnen komen.’’
Aanvoerder
,,Ik speel al zeven jaar in het eerste. Heb dubbele promotie naar
de overgangsklasse meegemaakt
en degradaties. Toen Raymond
Walter geblesseerd raakte, zei
Rob: ’nu ben jij aanvoerder’. Ik
heb niet zoveel met die titel. Ik
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wielrennen
Ambitie
,,Ik ben een paar keer gebeld
door clubs die hoger spelen. Dat
is leuk, daar ga je over nadenken.
Maar ik heb de ambitie nooit gehad. Het is mijn hobby, het moet
leuk blijven. Ik ben een verenigingsmens. ZKV is mijn club en
ik zal er niet snel weggaan.’’

’Bah, zand in mijn schoenen’
door robert berkeley

- ’Ierland hier, Griekenland daar!’ Elk groepje dat
bij AV Zaanland meedoet aan
het schoolatletiek, heeft een
landennaam. Met veel moeite
krijgen de begeleiders van basisschool De Overhaal de leerlingen in het gareel, zodat ze
kunnen beginnen aan het onderdeel verspringen. Na urenlang sporten beginnen de bijna vierhonderd kinderen
steeds meer te ’klieren’.
ZAAN DAM

Patrick Geelhoed van De Overhaal sprong bij het verspringen een afstand van 1.90 meter. FOTO BART HOMBURG

van een medewerker

- Piramides, sfinxen
en mummies. Deelnemers aan
het Op d’Reeftoernooi zouden
dat soort typische Egyptische bezienswaardigheden zomaar tegen kunnen komen op het tennispark van TV Westzaan. Want
het thema van het toernooi, dat
morgen start, is Egypte.

WESTZAAN

Een kleine 380 inschrijvingen
waren er dit jaar, volgens toernooileider Ivo Huisman verhoudt dat aantal zich met voorgaande jaren. In totaal zijn er 180
partijen gepland op de vier West-

zaanse kunstgrasbanen. In de
weekeinden wordt er vanaf 10
uur getennist, doordeweeks vanaf 17.30 uur. Vrijdag is er een
feestavond met livemuziek.
Op het dubbeltoernooi wordt
gestreden in de categorieën 5, 6,
7, 7 35+ en 8. Het damesdubbel 5
gaat niet door omdat slechts
twee koppels zich inschreven. In
het herendubbel in de hoogste
klasse zijn Ludo de Leth en Nico
Broertjes als eerste geplaatst van
de tien deelnemende duo’s. In de
mix (zes koppels) zijn Manon de
Groot en Martijn Molenaar op
papier favoriet.

Zoeker en Hoeksteen
winnen bij AV Lycurgus
van een medewerker

- De groepsprijzen
van het schoolatletiek bij Lycurgus in Krommenie gingen gisteren naar de meisjes van De Zoeker (Zaandijk) en de jongens van
De Hoeksteen (Krommenie).

KROMM EN I E

Na de problemen van vorig jaar een groepje kinderen gedroeg
zich vervelend en ging andere
leerlingen pesten - was het aantal
deelnemers teruggebracht tot
driehonderd. Zowel de vrijwilli-

gers als de mensen van de scholen waren goed te spreken over
die maatregel, alles verliep veel
soepeler en rustiger.
Over de vier onderdelen (balwerpen, verspringen, 60 meter
sprint en 600 meter hardlopen )
werd een klassement opgemaakt. De beste atleten van
groep 7 waren Sjoerd Wezelenburg (Zoeker) en Tamara Tromp
(Boei), van groep 8 presteerden
Mike Nicolai (Boei) en Bridget
van Put (Hoeksteen) het beste.

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

,,Ach, die kinderen zijn enthousiast’’, relativeert Onno Hoekmeijer. Hij houdt de scores bij
van de sprongen die de kinderen
maken en na hun derde en laatste poging blijven ze bijna allemaal rond de zandbak hangen,
waardoor het voor Hoekmeijer

soms lastig is om het allemaal in
de gaten te houden. ,,Ze willen
allemaal de uitslagen weten.’’
Als ze even later - als het springen klaar is - met de hark in de
weer zijn en met zand gooien,
treedt de AV Zaanland-vrijwilliger toch op. ,,Ophouden nu!’’
De voormalige voorzitter van
de Zaandamse vereniging treedt
op als coördinator van de ruim
dertig vrijwilligers en springt
waar het nodig is in. Hoekmeijer: ,,Twee konden er door vervelende omstandigheden niet bij
zijn en een andere vrijwilliger
moest werken. Dat is even lastig,
maar we hebben het kunnen opvangen. Het is altijd een geweldige dag voor de kinderen. En het
gaat om het spelelement. We
hoeven het niet te doen volgens
de normen van de atletiekunie,

als ze maar lol hebben.’’
En dat hebben ze zeker. Het
touwtrekken, een onderdeel dat
niet meetelt maar is bedoeld om
ervoor te zorgen dat de kinderen
zich niet gaan vervelen, is populair. Als een groepje kinderen het
wint van twee begeleiders, zijn
ze door het dolle heen. Om vervolgens tevreden een pakje aardbeien-Wicky op te slurpen.
Verder houden de deelnemers
van de groepen 7 en 8 van diverse
scholen zich bezig met hardlopen (60 meter en 600 meter) en
balwerpen. Uiteindelijk wordt er
een klassement opgemaakt om te
kijken welke school het beste
heeft gepresteerd en welke kinderen de snelste tijden of verste
afstanden hebben bereikt. De
beste school blijkt Het Eiland,
dat de wisselbeker meekrijgt.

Een paar meisjes beginnen wat
huiverig aan het verspringen.
’Bah, ik heb zand in mijn
schoen’, moppert een meisje van
De Overhaal na haar eerste
sprong, die nog niet ’voor het
echie’ was. Twee klasgenootjes
die volgen balen ook al van hun
volle schoenen en anderen duiken vol enthousiasme met hun
gezicht vol in het zand.
De tip die Hoekmeijer vooraf
geeft - ’niet achterover vallen, zover mogelijk naar voren leunen’ wordt niet door ieder kind even
goed opgepakt. ,,Steeds weer die
handen. Naar voren, naar voren!’’, schreeuwt de begeleidster
van ’Griekenland’ naar een meisje. Dat zich er weinig van aantrekt en naar een vriendinnetje
op het grasveld loopt, om daar
samen een dansje op te voeren.

’En dan speel je ineens samen met je zoon’
ik alleen maar in een coachende
rol van waarde was kunnen
zijn, had ik het ook gedaan.’’
Catsburg is niet de enige Cromtiger van weleer die de ploeg uit
de brand komt helpen. Ook
Mark Sala en Michael Pommerel
konden het verzoek van coach
Krijger niet weigeren. Mede
omdat Krijger, die zelf ooit nog
in de hoofdklasse speelde, ook
zelf weer veldspeler werd.

door hein ten berge

- Uniek was het
waarschijnlijk niet. Maar opmerkelijk toch zeker wel. Cromtigers-honkballer Ronald Catsburg (44) werd afgelopen weekeinde binnengeslagen door zijn
zoon Thierry (17). ,,Op het veld
voel ik mij geen vader, maar ben
ik gewoon onderdeel van het
team’’, aldus Catsburg senior.

KROMM EN I E

,,Nee, ik had nooit kunnen denken dat ik ooit nog met mijn
zoon in één team zou spelen.
Op een gegeven moment was
Thierry korte stop en stond ik
op het tweede honk. Dat was
helemaal apart omdat je dan
ook nog eens met z’n tweeën
een combinatie vormt.’’ Ronald
Catsburg had drie jaar geleden
zijn honkbalhandschoen opgeborgen en was er nooit vanuit
gegaan dat hij ooit nog zijn rentree zou maken in het vlaggenschip van Cromtigers. Het herstel van zijn schouderblessure
vergde sowieso een behoorlijke
periode en bovendien wilde hij
meer aandacht besteden aan
zijn softballende dochters.

Zwaar weer
Maar nood breekt wetten. De
Krommeniese formatie verkeert
in zwaar weer en mag onder
geen beding uit de derde klasse
kukelen. De tijdelijke rentree
van een aantal oudgedienden
uit vroegere tijden moet de club
behoeden voor degradatie. Toen

Tips

Vader Ronald en zoon Thierry Catsburg. ,,Eén plus één was al heel snel twee.’’
coach Dirk Jan Krijger een beroep op hem deed, kon Ronald
Catsburg simpelweg niet weigeren. ,,Als het goed is, komen er
volgend seizoen een aantal spelers terug. Al blijft dat altijd
’eerst zien en dan geloven’.
Maar alles staat of valt wel met
handhaving in de derde klasse.
Als ik, als routinier, daar een
steentje aan kan bijdragen, dan
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graag. Tja, en dan speel je ineens samen met je zoon.’’
Eigenlijk had zoon Thierry
hem al over de streep getrokken. Voordat coach Krijger aanklopte, had Thierry hem in een
eerder stadium gepolst. ,,Dan is
één plus één snel twee. Als mijn
zoon het helemaal niets had gevonden, had ik uiteraard niet
toegehapt. We hebben afgelo-
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pen winter nog veel met elkaar
geslagen, dus voor ons is het helemaal niet zo gek dat we nu samenspelen.’’
Toch wilde vader Catsburg
eerst even de kat uit de boom
kijken. Maar bij de eerste training kon hij eigenlijk snel aanpikken. ,,Het ging meteen wel
lekker en ik had snel het gevoel
weer te pakken. Maar zelfs als

Motorclub Wijdewormer houdt
zondag de jaarlijkse Crazy Cross
aan de Westerringdijk. Aanvankelijk zou de wedstrijd op het
eigen terrein aan de Zuiderweg
worden gehouden, maar de organisatie heeft op het laatste
moment besloten om uit te wijken naar een stuk land aan de
Westerringdijk ter hoogte van
de Amerikaanse molen.
De Crazy Cross telt mee voor
het Noord-Hollands kampioenschap. Er wordt gereden in alle
klassen. De trainingen beginnen om 10 uur en de eerste wedstrijd start om 12 uur. Inschrijven kan via www.mcww.nl.

ga me niet anders gedragen.’’

Basisscholieren proeven bij AV Zaanland aan atletiek

Egyptische sfeer bij
Op d’Reef in Westzaan

AT L E T I E K
Zaterdag: Schoolmeesterloop 2,5-7,5 kilometer. Start 17 uur vanaf molen De Schoolmeester, Guispad, Westzaan.
Zondag: Derde ronde landelijke atletiekcompetitie bij Lycurgus in Krommenie.

Of Ronald Catsburg ook daadwerkelijk het seizoen afmaakt,
is nog de vraag. Het zou mooi
zijn als Cromtigers hem niet
meer nodig heeft, zegt hij. ,,Dat
betekent dat de boel weer loopt
en dat ze het zelf aankunnen.
Er is wel talentvolle jeugd maar
die kun je niet laten debuteren
in een slecht draaiend team.
Misschien kunnen wij , als routiniers, advies en tips geven.’’
Tot die tijd staan Ronald en
Thierry Catsburg samen op het
veld. Komend zondag staat
meteen het belangrijke treffen
met mededegradatiekandidaat
OVVO op het programma.
Eén persoon zal de verrichtingen van vader en zoon met buitengewoon veel interesse volgen. Jan Catsburg, vader van
Ronald en opa van Thierry, is zo
trots als een pauw. ,,Het is jammer dat het nodig is, want de
club gaat mij echt aan het hart.
Maar voor mij persoonlijk is het
natuurlijk wel schitterend.’’

Wieleromloop
Edam-Volendam
Na jaren van afwezigheid staat
de Wieleromloop Edam-Volendam weer op de kaart. De wedstrijd voor junioren, recreanten
en licentiehouders gaat zondag
om 13 uur van start. Belangstellenden kunnen zich vooraf inschrijven op de website
www.wvgreutervolendam.nl of
op de wedstrijddag een startbewijs ophalen in sporthal De
Seinpaal aan de Harlingenlaan
23 in Volendam.

judo

Jamie Raijmakers
naar EK onder 17
Na zes kwalificatietoernooien te
hebben doorlopen, reist Jamie
Raijmakers op 25 juni af naar
het EK -17 in Slovenië. De Zaandammer, die lid is van Kenchutai, werd eerder al Nederlands
kampioen. Bij de familie Raijmakers, de drijvende krachten
achter sportschool Kenchutai,
kon sowieso de vlag uit.
Moeder Wilma en vader Rob
Raijmakers slaagden beiden
voor hun opleiding judoleraar B
bij het CIOS. Binnenkort start
Kenchutai, naast de sportschool
in Westerwatering, ook op een
nieuwe locatie in Graft-De Rijp.

fietsen

Toertocht door
West-Friesland
Toerclub DTS houdt morgen de
jaarlijkse Westfriese Woudentocht. De 120 kilometer lange
tocht voert via Wormer, WestGraftdijk, Spierdijk en Nibbixwoud naar café De Welkomst in
Onderdijk. De terugweg gaat
via Oostwoud, Blokker en Oosthuizen weer terug naar het
clubhuis van DTS op sportpark
Kalverhoek. Minder geoefende
fietsers kunnen inschrijven voor
een kortere tocht van 50 kilometer. De start van de 120 kilometer is tussen 8.30 en 9 uur.
De deelnemers aan de korte
tocht vertrekken tussen 9.30 en
10 uur vanaf het DTS-clubhuis.

kanovaren

Tochten Jason
komend weekend
Bij kanovereniging Jason in
Krommenie staan komend
weekeinde de jaarlijkse Droogmakerijtochten weer op het
programma. Er wordt gevaren
door het Wormer- en Jisperveld
en de Krommeniër woudpolder.
Op beide dagen vertrekt de botenwagen vanaf 9.30 uur vanaf
het clubgebouw aan de Busch 3
in Krommenie naar Jisp. De
korte route is ongeveer tien kilometer, de langere route omvat
zo’n twintig kilometer. Aanmelding op beide dagen tussen 8.45
en 9.30 uur. De kosten voor
deelname bedragen € 4,00 (leden betalen € 3,00). Er zijn
eventueel kano’s bij de vereniging beschikbaar (kosten €
5,00). Voor meer informatie:
www.kvjason.nl.

