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Teun Dekker ziet voor Cromtigers voordelen aan gemankeerd seizoen

’Lekker spelen zonder druk’
Robin Kaandorp

Assendelft n Cromtigers begint
zondag aan het derde jaar in de
topklasse. Het zal een vreemd
seizoen worden met maar elf
speelrondes en zonder promotie
of degradatie. Al is dat voor de
Zaanse honkballers misschien
niet eens zo heel vervelend.
,,We zijn toch wat oudere jongens
kwijtgeraakt en daar is jong talent
voor in de plaats gekomen”, reageert Teun Dekker. ,,Voordeel nu is
dat zij lekker zonder druk kunnen
spelen en veel leren.’’
De 25-jarige Krommenieër is
tweede honkman én penningmeester van de vereniging. Dat laatste
kostte de afgelopen jaren misschien nog wel meer tijd dan het
eerste. De verhuizing van vier jaar
geleden heeft de club de afgelopen
jaren de nodige kopzorgen gegeven. ,,En mede daarom is het oude
bestuur destijds gestopt. Ik heb
bedrijfseconomie gestudeerd, dus
het was wel een logische keuze dat
ik er ingestapt ben en je wilt natuurlijk vooral ook dat je club er
goed voor komt te staan. Momenteel gaat het in ieder geval goed.
Best verrassend is de groei bij de
jongste jeugd (beeball). Daar blijven maar kinderen komen. We
hebben inmiddels weer in alle
leeftijdscategorieën een team. Het
is daarbij mooi om te zien dat er
veel kinderen van oud-leden tussen
zitten en dat die oud-leden dan
weer terugkeren als trainers en
coaches.”
Veel wordt er op sportpark De
Omzoom verwacht van het aspirantenteam. ,,Dat is echt een heel
talentvolle lichting, die daarnaast
ook nog heel fanatiek met de sport
bezig is. Die jongens zijn nog een
beetje te jong om al bij de senioren
mee te spelen, maar we laten ze
wel al meetrainen. We misten
jarenlang een beetje aansluiting

Teun Dekker: ,,We misten jarenlang een beetje de aansluiting qua teams. Die hebben we nu wel.”

qua teams. Die hebben we nu wel.
Ons tweede wordt zo ook steeds
sterker.”
Dekker, zelf een kind van de
club, debuteerde al op jonge leeftijd in het eerste, maar stapte nog
als junior over naar Pioniers. Na
twee jaar in Hoofddorp keerde hij
in 2014 voor één seizoen terug en
werd met Cromtigers kampioen

van de tweede klasse. Waarna hij
vervolgens overstapte naar overgangsklasser Sparks in Haarlem.
,,Maar ik had inmiddels een fulltimebaan en na drie jaar was ik wel
een beetje klaar met doubles (op
dat niveau wordt er elk weekend
op zaterdag en zondag gespeeld).”
Een stap lager is het prima toeven, stelt Dekker.Zeker nu er twee

klassen zijn en de meeste tegenstanders uit de buurt komen. ,,Het
is een mooi niveau met veel spelers
die hoger hebben gespeeld en wat
Cromtigers betreft is het een mooie
ontwikkeling dat jongens die hier
van origine vandaan komen nu
weer terugkeren, zoals Quintijn
Waijenberg en Bas Houtkamp. En
ook dat we met hulp van jongens
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van buiten de eigen spelers echt in
niveau hebben zien groeien. We
hebben echt een paar topseizoenen
achter de rug.”
Dekker verwacht dat zijn team in
de middenmoot eindigt. ,,HCAW 3
en WSB zijn denk ik het sterkst.
Om ons daar mee te kunnen meten, komen we toch wat ervaring
tekort.”

Psycho Jorn van Ingen
was te braaf geworden
Robin Kaandorp

Purmerend n Op het moment dat
Jorn van Ingen tien jaar geleden Flying Petrels verliet, lag de Purmerendse honkbalclub een beetje op
apegapen. Nu, bij zijn rentree, ziet
het er allemaal een stuk beter uit.
,,Het leeft weer. Dit is een goed moment om terug te komen.”
Eigenlijk zou de 31-jarige pitcher,
die de afgelopen seizoenen uitkwam voor Cromtigers, een jaartje
overslaan. ,,Ik was altijd een beetje
een psycho op de heuvel, maar ik
merkte dat ik een beetje te braaf geworden was. Ik had aan het einde
van vorig seizoen dan ook voor het
eerst sinds ik honkbal moeite om me
te motiveren.”
Het was Petrels-coach Menno Leeflang die hem overtuigde om toch
verder te gaan en op het oude nest
terug te keren. ,,Ik ben blij dat ik dat

Pitcher hervindt
motivatie bij
Flying Petrels
gedaan heb. De scherpte is er nog
niet helemaal, maar deze groep activeert weer een beetje de ’oude mij’.
Ik heb echt zin om weer te knallen.”
Van Ingen kijkt terug op een
mooie tien jaar. Met Kinheim werd
hij in zijn derde seizoen landskampioen, met DSS (’daar heb ik echt
een toptijd gehad’) bereikte hij de
hoofdklasse en ook met zijn laatste
club Cromtigers promoveerde hij.
Al is het spelen in de hoofdklasse
niet hetgeen waar hij met het meeste plezier op terug kijkt. ,,Daar werd
het plezier juist minder. Dat kwam

vooral door de sfeer bij de wedstrijden. Het was niet altijd even gezellig. Je hebt veel gasten met grote
ego’s op dat niveau. Dat merkte ik
vooral toen we met DSS in de hoofdklasse gingen spelen. Wij waren echt
een vreemde eend in de bijt. Stonden we keurig aan het einde van de
wedstrijd klaar om handen te
schudden met de tegenstander,
kwamen die helemaal niet onze
kant op. Dat soort dingen. Zij vonden ons maar onprofessioneel. In de
overgangsklasse was het qua sfeer
een stuk leuker.”
Na zes jaar lang twee, drie keer in
de week spelen, was Cromtigers een
welkom stapje terug. ,,Dat was ook
een mooi team, maar in het laatste
jaar stopten wat oudere jongens en
werd mijn motivatie dus minder.”
Bij Flying Petrels merkt Van Ingen, inmiddels weer woonachtig in
Purmerend, dat hij voor het eerst in
jaren weer serieus aan het trainen is.

Jorn van Ingen: ,,Ik heb zin om weer te gaan knallen.’’

,,Ik trainde de afgelopen jaren ook
wel, maar dat was eigenlijk meer een
beetje spelen. Bij Kinheim en DSS
trainden we met een plan en was ik
afloop altijd helemaal stuk. Met die
intensiteit train ik nu ook weer. Ik
ben echt vastbesloten om beter te
worden, ook al is dit qua competitie
een beetje een weggegooid jaar.”
De routinier doet dat met het geloof dat er nog mooie dingen kun-
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nen gebeuren bij Flying Petrels.
,,Deze groep kan binnen twee, drie
jaar heel erg goed worden en ik
hoop dat ik daarbij kan helpen. Ik
geniet ervan om de jongere spelers
te coachen. Dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor hen
nog niet, maar zij staan er wel heel
erg voor open. Dit is een team dat
zich graag verder wil ontwikkelen
en dat zie je zeker niet overal.”

