WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2016

Zaanstreek

Sportagenda
Q Tennis
Zaterdag: openingsdag Smash Devil Toernooi
KZTV.
Zondag: finaledag Overdrivertoernooi LTVZ.

Q Voetbal
Donderdag: eerste speeldag voetbaltoernooi
WSV’30, met deelname van Hercules Zaandam,
KFC, Hellas Sport, DZS en Knollendam.
Vrijdag: Eerste speeldag toernooi Assendelft. Met
deelname van KFC, Zilvermeeuwen en Saenden.
Zondag: OFC-Westlandia 14.30 uur (competitie).
Finales voetbaltoernooien WSV’30 en Assendelft.
Woensdag: OFC-Flevo Boys 18 uur (KNVB-beker).

Nootdorp Q

Yarah Zuiver: ,,Naar Amerika… Dat maak je niet zomaar eventjes mee.’’

DIRK JONGEJANS

Yarah Zuiver: ’Als we in Amerika winnen, zijn we gewoon wereldkampioen’

’Het voelt echt héél raar’
Sven Bersee

Assendelft Q Met een caravan aan
de trekhaak vertrok Yarah Zuiver
half juli met haar familie naar Polen, waar de dertienjarige softbalster uit Assendelft deelnam aan het
Little League Europe-Africa Regional Tournament. De verwachting
was dat haar team snel klaar zou zijn
en er vervolgens vakantie kon worden gevierd. Maar dat pakte anders
uit.
De Nederlandse ploeg won drie keer
en kroonde zich tot kampioen. De
Noord-Hollandse meiden verdienden daarmee een ticket naar Amerika, waar vandaag in het Alpenrosestadion de Little League World Series beginnen.
De jonge speelster van Cromtigers
kan het nog steeds niet geloven.
,,We gaan naar Amerika… Dat maak

je niet zomaar eventjes mee. Opeens
ben ik Europees kampioen en mag
ik naar Portland. En dat is ook nog
eens mijn eerste keer in het vliegtuig. Ik heb geen idee hoe dat allemaal gaat, maar ach, ik zie het wel.’’
Het avontuur begon twee maanden
geleden met het NK, dat tot hun eigen verbazing door de Noord-Holland Stars werd wonnen. Vervolgens
werd in de Poolse stad Kutno onder
de Nederlandse vlag gespeeld en het
thuisland, Tsjechië en Italië aan de
zegekar gebonden. ,,Dat was echt
héél raar! Echt niemand had dat verwacht. Zeker omdat we in de poule
nog met 10-2 van Italië verloren. Zij
zijn echt goed en we dachten dan
ook niet dat we ze in de finale zouden verslaan.’’
In de eindstrijd namen de Nederlandse softbalsters een 5-1 voorsprong, maar zagen de tegenstander

in de laatste inning langszij komen.
,,Iedereen was in tranen. Met rooie
wangen van het huilen stapten we
weer het veld op. Gelukkig maakten
we de 6-5 en Italië kwam daarna niet
meer over de plaat. We waren Europees kampioen! Echt heel raar.’’
Met als gevolg dat de softbalsters
zich momenteel in Portland bevinden, een grote stad in het noordwesten van de Verenigde Staten. Daar
slaapt Zuiver niet in een caravan,
maar in een hotel dat net als de
vliegtrip is geregeld voor de speelsters. De ploeg krijgt ook nieuw materiaal. Zuiver, die op meerdere posities uit de voeten kan maar in de
eerste plaats catcher is, glundert:
,,We krijgen allemaal een nieuwe
helm en als je catcher bent krijg je
ook een nieuw pak. Heel leuk.’’
Het toernooi begint vandaag met
een wedstrijd tegen Texas. Tussen

donderdag en zaterdag volgen de
overige pouleduels tegen New Jersey, Oregon en Puerto Rico, dat Latijns-Amerika vertegenwoordigt.
De eerste twee in de groep gaan door
naar de kwartfinale, waarin de Filipijnen (kampioen Azië), British Columbia (Canada), Michigan, North
Carolina of Utah de mogelijke tegenstanders zijn.
Zuiver, die al sinds haar vijfde softbalt, sluit niet uit dat de poulefase
wordt overleefd. ,,De tegenstanders
zijn ook allemaal elf, twaalf en dertien. Volgens mij hebben we dus gelijke kansen. Als we ook in Amerika
winnen, zijn we gewoon wereldkampioen. Ik denk dat we dan wel
een beker krijgen, en niet zo’n kleintje. Ik weet niet hoeveel kans we
daarop echt maken, maar we behoren sowieso tot de top tien van de
wereld. Dat weten we nu al.’’

Nationale titel
voor Andries
van der Blonk
Andries van der Blonk veroverde
dinsdag in Nootdorp met Dutch
Buitenzorg de Nederlandse titel
kortebaan. Dat de titel een grote
verrassing was blijkt wel uit het
feit dat personen die geld hadden
ingezet op het ’Zaanse duo’ tachtig keer de inzet uitbetaald kregen.
Van der Blonk en Dutch Buitenzorg versloegen in de finale het
duo Ruud Pools/Quiz de Ginai.
Pools was voorafgaand aan het
NK door de bookmakers met een
ander paard (Evison) als favoriet
aangewezen. Opmerkelijk genoeg was de pikeur zelf verantwoordelijk voor de uitschakeling
van Evison. Beide paarden van
Pools werden in de tweede ronde
aan elkaar gekoppeld. De pikeur
koos ervoor om zelf plaats te nemen achter Quiz de Ginai en versloeg Evison die gereden werd
door Frans van der Blonk. In de
eindstrijd, die over drie ritten
ging, bleek Dutch Buitenzorg,
die een startvoordeel had van vijf
meter, net iets frisser dan Quiz de
Ginai.

Sportinfo

NK big air kitesurfen
bij windkracht zes
Castricum Q In Castricum aan Zee
bij Sports at Sea vindt de komende
weken de eerste editie van het officiële Nederlands kampioenschap
big air kitesurfen plaats.
Een exacte datum is nog niet bekend, omdat er minimaal windkracht 6 moet staan om mooie
sprongen te kunnen maken.
Op het NK big air is het namelijk de
bedoeling om zo hoog mogelijk te
springen en de mooiste tricks te laten zien aan de jury en het publiek.
De organisatie, kiteschool Castricum, heeft het Nederlands kampioenschap daarom uitgeschreven
tussen 27 augustus en 23 oktober. De
beste kitesurfers van Nederland

hebben zich al ingeschreven voor
het kampioenschap, het is nu alleen
wachten op voldoende wind.

Mogelijke data
De mogelijke data zijn: 27/28 augustus, 3/4, 10/11, 17/18, 24/25 september
of 8/9, 15/16 of 22/23 oktober.
Op donderdag wordt bepaald of (en
zo ja op welke dag) het NK door
gaat. Is er te weinig wind om een
goede wedstrijd te varen zal de organisatie beslissen om de wedstrijd
door te schuiven naar de volgende
datum op de kalender.
Er zijn drie verschillende klasses:
mannen 16 jaar en ouder, vrouwen 16
jaar en ouder en jeugd 12 tot 16 jaar.

Q Tennis
Uitslagen finaledag Invitatietoernooi Cromme Bal
GD3:Kim Koelemij/Nick Leenstra-Shirin Ramdane
/Mark Brouwer 6-1 7-6; HD4:Jacob Geerts/Rambo
Kerssens-Frank Adema/Cees Meijn 5-5 Opgave;
DD4:Denise Metselaar/Maaike Schoute-Nina
Forakis/Xanne Freesen 1-6 6-4 7-6; DD5:Nina
Forakis/Lisa Leenstra-Esther Klaassen/Sacha
Metselaar 6-1 6-4; GD5:D van Tiel-Dettmer
/Michael Bell-Naomi Licumahuwa/Yorick Dijkman
Opgave; GD6:Heleen Stend-Huizinga/Robin
Geertsma-Antina Meurs/Ludo De Leth Opgave;
HD7:Bart de Bruijn/Job Mirck-Marco de Bruijn/Iaf
Gácsér 3-6 6-2 6-3; DD7:Mirjam Doornink/Ageeth
van der Hoorn-Irmgard Bouman/Kazina Zanen 6-4
6-3; GD7:Ank Dekker/Stan Rijkhoff-Nicole Beumer
/Adri Swart 6-4 6-4; HD8:Hans Al/Harry Emmerig
-Florian Pruim/Yannick Pruim 7-5 7-5; DD8
:Angelique Hendriks/Wendy Kraak-Isabel
Degenhart/Desiree Pruim 6-3 6-2; DD9:Francis
Kroon/Silvia Kroon-Maartje Lip/Vivian Weemhoff
Opgave

