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Koomen en Buijs met Jong
Oranje op jacht naar EK

NK-titel mixteam Zaanstad
van onze verslaggever

van onze verslaggever
Z A A N D A M - Zowel de mannen
als de vrouwen van Jong Oranje
beginnen vandaag aan de loodzware klus om zicht te kwalificeren voor het EK. Beide ploegen
hebben met de aanwezigheid
van Ralph Koomen en Anne Buijs ook een Zaanse inbreng.
Koomen strijdt in het Oostenrijkse Steinbrunn met Bulgarije,
Montenegro, Finland, Zwitserland en gastland Oostenrijk om
de groepswinst die recht geeft op
kwalificatie voor het EK dat eind

augustus in het Tjechische Brno
gespeeld wordt. De Wormer begon zijn carrière bij Zaanstad
waarna hij uitkwam voor Martinus en Omniworld. Momenteel
speelt hij bij het Barneveldse SSS
dat in de B-league uitkomt.
De vrouwen treffen in Slowakije het gastland, Roemenië,
Turkije, Litouwen en Oostenrijk.
Anne Buijs (Martinus) komt bij
Jong Oranje haar voormalige
Zaanstad-maatjes Nicole Koolhaas en Judith Blansjaar (beiden
Dros/Alterno) tegen.

Stad en Streek Sport

- Het mixteam van volleybalvereniging Zaanstad heeft
zich afgelopen weekeinde tot
Nederlands kampioen in de Cklase voor jongens laten kronen.
Zaanstad won de finale met 2-0
van Twente’05 uit Enschede.
ALM ER E

Ze waren naar Almere afgereisd
zonder al te hoge verwachtingen
maar kwamen terug met de titel.
Een bijzonder prestatie aangezien het team van Zaanstad als
enige ploeg aantrad met een mix
van jongens en meisjes. Nooit

eerder in de historie van het vaderlandse volleybal greep een
mixteam de titel bij de jongens.
,,Door de tegenstanders werd
een beetje lacherig gereageerd op
de aanwezigheid van de meisjes
in het Zaanstad-team’’, zei winnend coach Martin Fennema.
,,Maar dat lachen verging hen,
toen zij regelmatig door de dames werden afgetroefd.’’ De
combinatie van de jongens (Daniël Hoonhout, Daan Hettinga,
Lesley Kef, Kjeld Broekema en
Sam Gortzak) en de meisjes (Bianca de Kock, Jirrin Schut, Merel

Koenderink, Asia Misiewicz en
Nynke Lemstra) bleek in Almere
een gouden combinatie. ,,Deze
geweldige teamprestatie is het
gevolg van intensieve trainingarbeid en teamspirit. Iedereen
ging ervoor, ook degenen die
niet in de basis stonden hebben
hun belangrijke bijdrage gehad’’, aldus Fennema.
Spelverdeler Sam Gortzak
werd na afloop uitgeroepen tot
beste speler van het toernooi. Zaterdag (18.30 uur) wordt het team
voor de wedstrijd van de mannen
van Zaanstad gehuldigd.

in memoriam

’Bert van der Kuy
was altijd eerlijk’

Het mixteam van Zaanstad liet de concurrentie kansloos.

Herman Klinge stopt na 25 jaar als penningmeester van Cromtigers

Niet meer uitgeven dan binnenkomt
zijn aantreden niet eens lid was.
,,Ik was wedstrijddanser en heb
met mijn vrouw Marijke wel
honderd prijzen gewonnen. Zij
ging softballen en onze zoons
Martijn en Wouter kozen voor
honkbal. Dan kom je zelf ook bij
de club. Eerst als niet-spelend
lid, tot ik vond dat ik net zo goed
kon gaan spelen.’’ Dat doet Klinge als catcher in het tweede softbalteam nog steeds.
Er waren twee kandidaten om
hem op te volgen, maar die trokken zich terug. ,,Het is moeilijk
aan te geven hoeveel tijd het
kost. Dat is wisselend. De leden
van de kascommissie vertrekken
altijd met het zweet op het voorhoofd, als ze hebben gezien hoeveel werk het is. Maar die controleren alles van een heel jaar.’’

door peter beudeker

- Herman Klinge vindt dat mensen tegenwoordig makkelijker denken over geld dan vroeger.
Zijn motto is dat niet meer
uitgegeven wordt dan er
binnenkomt. De 62-jarige
Krommenieër legt morgenavond tijdens de ledenvergadering van Cromtigers na
25 jaar zijn functie als penningmeester bij de honk- en
softbalvereniging neer.

KROMM EN I E

De functie drukt steeds zwaarder
op hem, vertelt Klinge. ,,Als je de
prepensioenachtige leeftijd bereikt, moet je van je zorgen af.
Toen ik met Fred van Leeuwen
en Lia Pommerel in het bestuur
zat, waren we in dienstjaren het
oudste bestuur binnen de honken softbalbond. De andere twee
zijn vervangen en ik heb nu voor
mezelf een streep getrokken. Ik
ben conservatief, jonge bestuurders hebben andere ideeën. Ik
blijf de club vertegenwoordigen
in gesprekken met de gemeente
over de geplande verhuizing.’’
Als hoofd administratie bij
Ringers’ Import in Haarlem beoefent hij bij Cromtigers in feite
in zijn vrije tijd zijn beroep uit.
,,Eigenlijk moet je wat anders
doen, zoals het trainen van een
team. Dan is het ontspanning. Ik
heb deze functie overigens niet
gezien als inspanning. Ik heb het
met plezier gedaan. Vorig jaar
ben ik koninklijk onderscheiden. Dat lintje beschouw ik als de
kroon op mijn werk.’’

Te krap

Cijfers

Herman Klinge: ,,Ik heb voor mezelf een streep getrokken. Ik ben conservatief, jonge bestuurders hebben andere ideeën.’’

Klinge is gek op cijfers en goede
resultaten. Daar was bij zijn aantreden geen sprake van. Nadat
hij vijf jaar de kantineadministratie had verzorgd, werd Klinge verzocht penningmeester te
worden. De financiële situatie
was slecht. ,,Cromtigers had

zelfs uitstel van betaling van de
bondscontributie aangevraagd
bij de KNBSB. Dat mocht nooit
meer gebeuren. Dan moet je zorgen dat je niet meer uitgeeft dan
er binnenkomt. En je moet reserveren voor tegenvallers in de toe-

komst. Dat is gelukt door een
scherp begrotingsbeleid. In de
afgelopen 25 jaar hadden we
praktisch altijd zwarte cijfers.
Die kwamen tot stand zoals het
hoort, niet door boekhoudkundige trucs. De vervanging van

het kas-bank-giroboek met vijftien kolommen door een personal computer was een zegen.’’
Hij noemt de huidige financiele positie riant. ,,We beschikken
over een reserve van 80 tot 90
duizend euro voor groot onder-

’Zelfs de arbiter
vindt schorsing
overdreven’
- Hij moest de
brief van de tuchtcommissie drie
keer lezen voordat hij het besefte, maar het stond er echt: negen
maanden schorsing. DWV-voetballer Michel Karemaker heeft
de zware straf te wijten aan het
gooien van een bal in het gezicht
van de scheidsrechter. ,,Ik hoopte nog dat ze een tikfout hadden
gemaakt’’, sombert de oud-speler van FC Volendam en Marken.
Ja, hij is dom geweest. Michel
Karemaker weet als geen ander
dat hij op 27 februari tijdens de
Amsterdamse derby DWV-AFC
veel te ver gegaan is. Maar een
uitsluiting van negen maanden,
dat vindt de geboren Purmerender toch echt te veel van het goede. ,,Natuurlijk verdien ik een
straf, maar negen maanden is
wel érg veel. Ik had die bal natuurlijk nooit richting de
scheidsrechter moeten gooien,
het was gewoon een domme actie
van mij. Maar ja, ik was gefrustreerd omdat hij mij net uit het
veld had gestuurd voor een overtreding die niet eens ernstig was.
Mijn pech is geweest dat scheidsrechter Heusschen een doktersverklaring bij het KNVB-rapport
heeft gestopt, waarin stond dat
hij aan het voorval een lichte
whiplash heeft overgehouden.
Daardoor was er volgens de
tuchtcommissie sprake van molestatie. Dat vind ik erg overdreven, want uit de beelden van RTV
Noord-Holland blijkt duidelijk
dat ik de bal met een lullig boogje richting de arbiter gooide.’’
De tegenwoordig in Amsterdam woonachtige Karemaker
had gerekend op een schorsing
van maximaal twee maanden.
,,Tot het einde van dit seizoen
zou ik een gepaste straf vinden.
Ik ga mijn actie niet goedpraten,
maar soms zie je spelers doodschoppen uitdelen en die staan
na twee weken weer op het veld.’’

houd. De subsidie van de gemeente voor het onderhoud van
het veld zit in die pot. Onze onderhoudscommissie heeft dat
geld verdiend door het terrein altijd perfect bij te houden. Pas als
de financiële basis goed is, kun je
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je focussen op de sportieve toekomst. Als penningmeester ben
ik altijd een echte beheerder geweest, geen fondsenwerver. Bij
bedrijven en winkels langsgaan
voor sponsoring ligt me niet.’’
Opmerkelijk is dat Klinge bij

De Krommenieër begeleidt
straks de mogelijke verhuizing
naar Saendelft. Klinge zegt dat er
nog haken en ogen zijn. ,,De eerste voorstellen zijn afgewezen.
Niet alleen door ons, ook door de
landschapsarchitect. Het is te
krap bemeten. Bij honkbal heb je
met veiligheid te maken. Het is
niet de bedoeling dat iemand
buiten het sportpark wordt geraakt door een bal. Bovendien
mogen we van de bond op een
nieuw veld honk- en softbal niet
meer met elkaar combineren, zoals momenteel het geval is. We
hebben in Krommenie een leuke
kantine en het is de vraag wat we
in Saendelft terugkrijgen.’’
Klinge verwacht dat op het
huidige sportpark niet zomaar
huizen gebouwd kunnen worden. ,,Het is echt een Slibkuil.
Daar komen ze bij het nemen van
bodemmonsters wel achter. Wij
woonden vroeger in een flat aan
de Van Allenstraat, aan de rand
van het park. Voordat het werd
aangelegd, hebben we gezien dat
in die sloten autowrakken werden gedumpt. De Grontmij heeft
dat toegedekt met aarde. Maar in
feite was het een stortplaats.’’

Pokeren is de hype voorbij, populariteit blijft toenemen

Minder zonnebrillen, meer lol

AM STER DAM

door robert berkeley
K O O G A A N D E Z A A N - All-in, chipleader, blinds; het zijn termen
die steeds meer mensen bekend in de oren zullen klinken. Een paar jaar geleden
een ware hype, inmiddels
veel meer dan dat. Het kaartspel pokeren blijft maar toenemen in populariteit.

Krijn Olsthoorn, Counters-pokerkampioen 2008.
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Berekenend spel
wint van blufpoker
van een medewerker

- Bluffen
hoort bij het pokeren, maar de
grootste waaghalzen worden op
het derde pokertoernooi van
zaalvoetbalclub The Counters
genadeloos afgestraft. Koger
Krijn Olsthoorn (25) strijkt met
zijn berekenende spel de hoofdprijs (130 euro) op.

KOOG AAN DE ZAAN

Als het toernooi van start gaat,
verplaatsen de tientallen aanwezigen in De Sprong zich naar de
tafels en daalt een stilte neer
over de kantine. ,,Echte sportmensen hè, ze kunnen niet tegen hun verlies en gaan er serieus voor. Er zitten fanaten
tussen’’, weet Co Vredenburg,
voorzitter van The Counters en
één van de weinige mannen die
niet aan een tafel plaatsnemen.
,,Tja, iemand moet dat zootje in
de gaten houden.’’
Nog geen minuut na de start
staat de eerste speler - onder applaus - op van zijn tafel. Het is
de 22-jarige Marvin de Vries, die
daarmee een twijfelachtige eer
hoog houdt. ,,Ik ging bij de eer-
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ste hand all-in, net als bij de vorige editie van dit toernooi.
Toen lag ik er ook na de eerste
hand uit.’’ Niets geleerd van vorig jaar? ,,Toch wel. Vorig jaar
had ik niks in mijn hand, nu
dacht ik met drie heren goed te
zitten. Maar toen kwam Daan
Janssen met een full house, dus
hield het op.’’ De Vries won afgelopen december wel een voetbalquiz bij The Counters. ,,Met
mijn verstand zit het wel goed,
geluk heb ik minder.’’
Na zo’n 2,5 uur zijn er van de
82 deelnemers tien over aan de
finaletafel. Opvallendste speler
is Pim Bouwman, die elke ronde meedoet en met vele en luide
praatjes zijn tegenstanders probeert te imponeren. Het levert
hem plek vijf op (30 euro), de
stille wateren Michiel van Rijn,
Onne Stark, Daniel Bergman en
Krijn Olsthoorn gaan door. Die
laatste speelt nauwelijks mee en
wacht zijn kansen af, met succes. ,,Zestig procent mazzel’’,
lacht de kampioen. ,,Op normale pokeravondjes met mijn voetbalteam win ik bijna nooit.’’

Dat bleek afgelopen vrijdagavond wel in sporthal De
Sprong in Koog aan de Zaan,
waar de activiteitencommissie
van zaalvoetbalclub The Counters voor de derde keer een pokertoernooi voor de leden hield.
Animator Frank van Ooijen van
Counters 5 - dat team vormt de
commissie - merkt dat de animo
steeds groter wordt. ,,De eerste
keer deden er vijftig leden mee,
daarna zeventig en nu 82. Er
wordt vooral voor de lol gepokerd, met een biertje erbij. Je
ziet minder zonnebrillen op de
tafels liggen dan de vorige keren. Maar als we richting het
eind gaan en er liggen veel fiches op tafel, dan wordt het wel
serieuzer.’’
Daan ten Wolde (21) won de
tweede editie, maar lag er dit
keer vrij snel uit. ,,Jammer, ik
ging ervoor om mijn titel te verdedigen en dan had ik wel een
aanbod van een of andere sponsor verwacht. Maar bij de derde
hand maakte ik een stomme
fout. Daarna won ik nog wel
een keer toen ik all-in ging,
maar de tweede keer dat ik dat
deed was het afgelopen. Ik ben
nu toch maar aan het bier gegaan’’, lacht Ten Wolde, die de
avond begon op Red Bull. ,,Ik
poker regelmatig met vrienden.
Maar niet heel fanatiek hoor.
Dat ik vorige keer won kwam
doordat ik een paar keer mazzel
had en de juiste kaarten vielen.’’
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Wormerveerder Bert van der
Kuy, erelid en oud-voorzitter
van korfbalclub Kieviten, is afgelopen vrijdag op zeventigjarige leeftijd overleden aan een
herseninfarct.
Van der Kuy stond bekend om
zijn eerlijkheid en kwam altijd
voor zijn mening uit. Dat leidde
wel eens tot kleine botsinkjes
maar die werden altijd opgelost. Nel Noom, die jaren met
hem in het bestuur zat, omschrijft hem als een ’geweldige
man’. ,,Wat heeft hij eigenlijk
niet gedaan voor de vereniging?
Behalve al zijn verschillende bestuursfuncties organiseerde hij
altijd de rommelmarkten en
maakte hij het krantje. Zijn
overlijden is een groot gemis
voor de vereniging.’’

voetbal

Nieuwe datum
voor VVZ-EVC
VVZ haalt op donderdag 3 april
het afgelaste duel tegen EVC in.
Het duel begint om 18.30 uur.
De wedstrijd stond voor het
paasweekend gepland, maar
kon door het slechte weer geen
doorgang vinden.

voetbal

Anouk de Jong
in bestuur SVZ
Anouk de Jong is gisteravond
benoemd tot secretaris van de
Scheidsrechtersvereniging
Zaanstreek. De vrouwelijke arbiter is de opvolger van de aftredende Rob Langenberg. Ook algemeen bestuurslid Cor van
Zaanen trad na een dienstverband van veertien jaar af. Voor
hem is vooralsnog geen opvolger gevonden.

autosport

Veelbelovende
start Simon Knap
De Assendelftse coureur Simon
Knap (19) van KTG Racing is het
nieuwe seizoen veelbelovend
gestart. Tijdens de Paasraces in
Zandvoort reed hij naar een
vijfde en tweede plaats in de
Formule Ford. Daarmee staat
Knap na de eerste van zestien
wedstrijden tweede in het klassement om het Nederlands en
Beneluxkampioenschap, achter
Jeroen Bleekemolen die beide
races won. Rogier Jongejans uit
Wormer, vorig jaar actief bij
KTG en nu uitkomend voor
Vuik Racing, staat derde in het
klassement.

snelschaken

Manuel Bosboom
ongenaakbaar
Als het op snelschaken aankomt, is de Zaandamse meester
Manuel Bosboom nagenoeg onverslaanbaar. Ondanks zijn 45
jaar heeft Bosboom nog niets
aan vingervlugheid ingeboet.
Vooral met het open snelschaakkampioenschap van Amstelveen
heeft hij een speciale band. Hij
won het kampioenschap voor
de zeventiende keer. In de finalegroep finishte Bosboom op
een gedeelde eerste plaats met
5,5 punten, samen met oudZaankanter Yong Hoon de Roover. In de beslissingspartij toonde Bosboom zich de koelste.

atletiek

Tweede plaats
voor Ron Kuyer
Ondanks zware omstandigheden, heeft Lycurgiaan Ron Kuyer maandag bij de Amstelveense
Bosloop een snelle 16,1 kilometer gelopen. De 43-jarige Assendelver liet 57.40 minuten noteren en werd daarmee tweede.
Clubgenoot Michel Drijfhout
werd met 1.03.54 uur zevende.

zwemmen

Zege Zaanstad
in Paastoernooi

Nick Rietveld (links) en Maarten Teeuwen aan één van de pokertafels in De Sprong.
Zijn opvolger werd Krijn Olsthoorn uit Koog aan de Zaan.
Die pokert al een kleine drie
jaar met vrienden. ,,Ik kon deze
avond kiezen tussen dit toernooi bij Counters en een toernooitje bij Hellas Sport, waar
mijn voetbalteam aan meedeed.
Kun je nagaan hoe populair het
nog altijd is.’’

Prijzenpot
Het wedstrijdelement speelt
daarin mee, maar ook zeker wat
er op het spel staat. Tijdens het
Counters-toernooi was de inleg
vijf euro per persoon. Dat betekent een prijzenpot van 410 euro, verdeeld over de acht pokeraars die het langst fiches in
hun bezit houden. Zo leverde

de winst Olsthoorn 130 euro op,
kreeg Daniel Bergman 90 euro
voor zijn tweede plaats terwijl
de nummer drie Onne Stark
ook nog met een aardig bedrag
(60 euro) naar huis ging.
Daar is niets illegaals aan,
vertelt Monne Onrust. Hij had
de leiding over het toernooi,
hield de verdeling van de tafels
in de gaten en liet de spelers
weten wanneer de blinds (de begininzet) omhoog gingen. ,,We
mogen gewoon om geld spelen
in zo’n toernooi, omdat het besloten is. Alleen leden van The
Counters mogen deelnemen,
niemand van buitenaf.’’
Hij koos er zelf voor om niet
mee te doen. ,,Iemand moet een
beetje het overzicht houden.
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Vorig jaar deden we het anders,
gingen de blinds omhoog als we
aan een bel trokken. Maar dat
werd niet op alle tafels gehoord
en zo werd het op een gegeven
moment chaotisch.’’ Sowieso
hoefde Onrust niet zo nodig.
,,Ik vind het leuk om af en toe
te spelen, maar niet te vaak.’’

Pokermoeheid
Een vorm van ’pokermoeheid’,
die hij met zijn broer Bram
blijkt te delen. Die kwam even
kijken in De Sprong, maar pokerde niet mee. ,,Ik heb een tijd
lang iedere avond na de training gepokerd. Op een gegeven
moment was ik er even klaar
mee, ik heb er voorlopig even
helemaal geen zin in.’’

De zwemploeg van SG Zaanstad
heeft de 33e editie van het internationale Paastoernooi gewonnen. In zwembad De Waterdam
in Volendam veroverden de
Zaanse zwemmers een recordaantal van honderd individuele
medailles: 53 gouden, 26 zilveren en 21 bronzen plakken.

vrouwenvoetbal

KFC boekt
simpele zege
De 2-0 overwinning in het bekerduel tegen Duinrand S, net
als KFC actief in de derde klasse, deed volgens coach Rayno
Rasoelbaks geen recht aan het
spelbeeld. ,,Het had 7-0 moeten
zijn. En dat zegt eigenlijk alles
over de zware derde klassepoule
waarin wij zijn ingedeeld. Want
Duinrand staat in de andere
poule virtueel bovenaan.’’ Sarah
Kroes zette KFC al na zeven minuten op voorsprong, vijf minuten voor tijd verdubbelde
Eke Wardenaar de marge.

