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Stad en Streek Sport

Ambitieuze topschutter ziet zichzelf niet in een vriendenteam voetballen

bowlen

Martijn Speekhoudt lichtpunt bij KFC
door rasit elibol
Z A A N D A M - Zelfs bij een matig presterende voetbalploeg als
KFC zijn er lichtpuntjes; enkele talentvolle jongens die dit
seizoen zijn overgekomen van de A-junioren. Een van hen
is de 19-jarige topscorer Martijn Speekhoudt.

Aan het einde van het vorige seizoen, wat zijn eerste jaar was in
Koog aan de Zaan, mocht de rappe spits zijn debuut maken in
het vlaggenschip van KFC. Dat
gebeurde samen met Marley
Hasselbaink en Wesley van Berkel. ,,Ik kwam vorig jaar bij KFC
terecht, nadat ik een seizoen bij
Young Boys A1 in Haarlem had
gevoetbald. Daar ging ik weg na
een conflict met een andere speler.’’ Daarvoor speelde de Zaandammer, die in het dagelijks leven automonteur is, tien jaar in
de jeugd bij Hellas Sport. ,,Het
verschil tussen Hellas Sport en
KFC is dat het bij Hellas Sport
normaal is dat je wint. Als je daar

een keer verliest is iedereen daar
echt helemaal ziek van. Dat is bij
KFC anders. Misschien komt dat
ook omdat de eerste klasse op dit
moment de top is voor KFC.’’
Het verschil tussen voetballen
in de junioren en de senioren?
Speekhoudt vindt het voetbal in
de hoofdmacht vooral fysieker.
Dit illustreert hij met een treffend voorbeeld. ,,Een paar weken geleden speelden we een
wedstrijd tegen DWV uit Amsterdam-Noord. Die wedstrijd
scoorde ik een goal en niet veel
later moest ik na een kopduel
naar het ziekenhuis met een
hoofdwond, waar ik twee hechtingen aan overhield.’’

- De
oud-KFC’ers Murat Bozkurt, Steven de Lange en
Rob de Wit zijn tot op het
bot gemotiveerd. Morgenmiddag ontvangen ze met
hun huidige club Purmersteijn hun oude vereniging
en ze willen beslist goed
presteren. Daarbij heeft de
Purmerendse middenmoter
wat recht te zetten. Zondag
werd een 2-1 voorsprong tegen laagvlieger DWV uit
handen gegeven (2-2). ,,Het
is voetballers eigen, met zo
min mogelijk werk een optimaal resultaat. We dachten
er te makkelijk over’’, aldus
trainer Peter de Graaf.

KOOG AAN DE ZAAN

Herwin Zweers is sinds deze
week de nieuwe houder van het
baanrecord op baan zes van het
Bowling- en Partycentrum in
Zaandam. Het lid van de ZBV
wierp tijdens de competitie een
game van 290 punten, één punt
meer dan het oude record dat
John de Hoogen een half jaar
geleden gooide.

korfbal

Routiniers terug
bij Zaandam Zuid
Drie korfballers van het eerste
team van Zaandam Zuid zijn er
in de zaal niet bij. Jerry Blij doet
vanwege zijn studie een stapje
terug, Suzanne Elzenga is in
verwachting en Mariëlle Lijesen
is gestopt door privéomstandigheden. Daar tegenover staat de
terugkeer van twee routiniers.
Ron de Groot gaat weer in het
eerste team korfballen. Wendy
Schippers is bevallen en keert
binnenkort terug bij de Zaandamse derdeklasser.

Topscorer

Tot op het bot
gemotiveerd

Baanrecord
Herwin Zweers

kolven

Dat de jonge aanvaller drie van
de vijf goals heeft gescoord dit
seizoen voro de laag geklasseerde Koogse eersteklasser, is voor
hemzelf geen grote verassing.
Speekhoudt werd in de jeugd elk
jaar topscorer van zijn elftallen
In de C1 van Hellas Sport maakte
hij er 64 in de derde divisie. Wel
geeft de goalgetter aan dat hij
veel steun heeft aan Niels van der
Woude, zijn ervaren kompaan in
de spits bij KFC. ,,Niels geeft veel
aanwijzingen en hij coacht me de
hele wedstrijd door. Dat geldt
ook voor Jan Bakker en Guillaume Groot. Zij geven me ook voor
de wedstrijd tips en praten veel
met me. Ik denk dat dat goed is
voor een jonge speler. Mij geeft
het in ieder geval veel vertrouwen. Het is dan ook niet zo dat de
jonkies het dit seizoen wel even
doen voor KFC. Zonder zulke ervaren jongens red je het echt niet
op dit niveau.’’

20e Open Wormer
losgebarsten

KFC-spits Martijn Speekhoudt: ,,Ik ga altijd voor het hoogst haalbare.’’
,,Ik zie mezelf echt niet in een
vriendenteam voetballen. Ik ben
daar veel te fanatiek voor en loop
waarschijnlijk toch alleen maar

blessures op’’, lacht Speekhoudt.
Over zijn ambities is hij open en
helder. ,,Ik ga altijd voor het
hoogst haalbare. Daarom ben ik
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ook naar KFC gegaan en niet terug naar Hellas Sport. Als er een
hoofdklasser uit de buurt vraagt
of ik daar kom voetballen, ga ik

daar zeker over nadenken. Het
liefst ga ik natuurlijk met KFC
naar de hoofdklasse, maar die
kans is dit seizoen niet zo groot.’’

En een profavontuur? ,,Ik denk
dat ze dan nu al waren gekomen,
maar je weet het nooit. Dat zou
me heel leuk lijken.’’

Inmiddels al twintig jaar een
begrip in kolvend Nederland:
de open Wormer kolfkampioenschappen. Gisteren is de strijd
losgebarsten in dorpshuis Moriaanshoofd aan de Dorpsstraat.
Aan deze twintigste editie nemen 135 kolvers uit Noord-Holland deel, de provincie waar deze oud-Hollandse sport voornamelijk beoefend wordt. De organisatie is in handen van de
twee kolfverenigingen die in
het Moriaanshoofd spelen, damesclub De Moriaan en herenclub Ons Genoegen. Vandaag
zijn er de hele dag partijen en
morgenochtend is de laatste
voorronde. Om 16 uur beginnen
de finalepartijen en omstreeks
18 uur volgt de prijsuitreiking.

aangepast sporten

Terugkeer Frank van Leeuwen als tweede coach Cromtigers
door robert berkeley

- Op de valreep besloot de honkbalbond dat Cromtigers in de derde klasse mag blijven, ondanks de laatste plaats in
de competitie dit jaar. Die toezegging leidde tot diverse overschrijvingen. Oudgedienden René van Veen, Erik van Soest en
Andrew Harcourt keren terug in
Krommenie en een nieuwkomer
is de 28-jarige Neomar Matheu.
Frank van Leeuwen gaat volgend
jaar als tweede coach aan de slag
naast Dirk Jan Krijger.

KROMM EN I E

Frank van Leeuwen keert terug bij Cromtigers.

ARCHIEFFOTO

De vier spelers waren afgelopen
seizoen allemaal actief bij eersteklasser Alcmaria Victrix. Zaandammer Van Veen vertrok drie
jaar geleden naar de Alkmaarse
club, om als einddertiger toch
eens uit te vinden of hij een hoger niveau ook aankon. Dat bleek

het geval, regelmatig trad hij als
werper aan in de competitie.
,,Hij is, met alle respect, een wat
oudere speler. Maar hij heeft aardig wat gegooid bij Alcmaria’’,
weet Cromtigers-coach Krijger.
De terugkeer van de routinier
is een duidelijke versterking
voor de Krommenieërs en datzelfde geldt voor infielder Van
Soest, tevens een goede slagman.
Of Andrew Harcourt ook zijn
meerwaarde zal hebben voor het
eerste team, valt nog te bezien.
Krijger: ,,Die heeft zich wel overgeschreven naar Cromtigers,
maar niet voor het eerste honkbalteam. Ik weet nog niet precies
wat Andrew gaat doen.’’
Een nieuw gezicht op het
honkbalveld van sportpark De
Slibkuil wordt Neomar Matheu.
Coach Krijger kent hem nog niet
goed, maar heeft positieve verha-

len gehoord. ,,Hij heeft in het
verleden bij Pirates in Amsterdam gehonkbald en bij nog wat
clubs, waarvan de laatste Alcmaria is. Hij schijnt een goede slagman en outfielder te zijn, die ook
een aardig balletje gooit. Hij
heeft in elk geval eerste klasse-ervaring. Hij wilde het rustiger aan
doen om meer tijd voor zijn privéleven te hebben. Een groot verschil bij Cromtigers is dat wij
maar één keer per weekend een
wedstrijd hebben, in de eerste
klasse spelen ze beide dagen.’’

Vijfjarig jochie
Na jaren afwezigheid gaat Frank
van Leeuwen weer aan de slag bij
Cromtigers, waar hij als vijfjarig
jochie begon. Op twintigjarige
leeftijd vroeg Sparks Haarlem
hem om daar te komen honkballen en vervolgens speelde de eer-

SPORTINFO

Sonja Volkers traint een keer in de week mee met TWZ
Z A A LV O E T B A L
Mannen, hoofdklasse A: AORC 2-Hovocubo 2
3-2, Volendam 3-Counters 4-3, Old StarsRCH 2-1, Vennewater-Os Lusitanos 5-5, Os
Lusitanos-Old Stars 7-5.
Stand:
6-7
Volendam 3 7-15 Old Stars
6-6
Golden Stars 5-13 AORC 2
4-4
K. Budjang
5-12 Lutjebroek
Vennewater 5-11 Wognum Nic. 5-4
6-4
Os Lusitanos 7-10 Counters
5-0
Hovocubo 2 5- 8 RCH
Eerste klasse B: VVS-ZVC 2-2, Counters 2AORC 3 7-4, Dijkhuis-Plein 11-4, WSV-Bot
3-7.
Stand:
6-7
WSV’30
5-12 Dijkhuis
6-7
WEA
5-12 Theo Tol
6-5
Counters 2
5-10 VVS ’46
6-3
Bot
5-10 Plein 83
5-2
AORC 3
5- 9 AZV
ZVC
6- 8
Vrouwen, topklasse A: Counters/T-APGS 1-4,
AORC-Fortuna 6-5, Biersteker-Os Lusit. 3-7.
Stand:
6-7
Watervogels 5-15 Biersteker
6-6
Os Lusitanos 6-15 Fortuna
5-5
Nieuweboer 5-11 Plubos
6-4
AORC
6-10 APGS
6-0
Moele/T.
5- 7 Counters
Uitslagen KZZ. Hoofdklasse: Perk-JZV 3-3,
Roels-Zaanlandia 9-1, Counters 4-Oudenaren 4-0, Trabzonspor-M&O 1-2, Acta-Roels
2 6-3, Counters 5-WSV 2 9-4. 1e klasse:
Zaanstad-Roels 3 5-5, WSV 3-Hansel 4-6,
Genclik-Counters 8 7-5, Counters 6-Counters 7 8-1, Kunststof-Genclik 2 11-4, Jugglers-JZV 2 4-8. 2e klasse: Counters 9-Krommenie 5-2, Roels 5-RCZ 2-5, Kondo 3-K.B.
4-8, WSV 4-JZV 3 5-10, Knollendam-WSV 5
5-13, Roels 4-Counters 10 16-1. 3e klasse A:
Counters 20-WSV 6 4-3, Counters 13-VVZ 2
8-0, Counters 12-Zaanlandia 2 3-6, Counters 11-Kroon 11-1, VVZ-Knollendam 2 4-3,
Roels 6-RCZ 2 8-7. B: Fortuna-Roels 7 10-3,
Counters 15-Counters 16 0-6, Counters 14Kondo 4 6-15, Jugglers 2-RCZ 3 1-5, Counters 18-VVZ 3 2-5, Tweede Kamer-Krommenie 2 2-4. 4e klasse A: Counters 17-Roels 8 113, Zonnetje-PSCK 3-4, Zaanstad 2-Perk 2
3-8, VVZ 4-WSV 7 2-4, El Turco-RCZ 4 6-6,
Roels 9-Oudenaren 2 4-8. B: WSV 8-Zaanlandia 3 13-4, Oudenaren 3-Counters 19
2-2, Kroon 2-Jugglers 3 7-4, Tweede Kamer
2-Saenden 2 6-6, Roels 10-JZV 4 3-3, RCZ 5Krommenie 3 6-3.

’De Bruijn mag niet ontbreken’

ste honkman bij RCH, Pirates,
Sparta/Feyenoord en in de
hoofdklasse bij Almere. Bij die
club is zijn vader Fred voorzitter
- na 25 jaar voorzitter te zijn geweest bij Cromtigers - en was hij
afgelopen seizoen actief als assistent-trainer. Het woord ’assistent’ wil Krijger nu bij Van Leeuwen niet in de mond nemen.
,,Uiteindelijk zal ik de beslissingen moeten nemen, maar we
gaan het veelal samen doen.’’
Tegenover de komst van de diverse nieuwe spelers en de coach,
staat het vertrek van één Cromtiger, Roel Huwaë. Toch wel een
aderlating, meent Dirk Jan Krijger. ,,Roel was dit jaar onze beste
slagman. Hij stopt omdat het
honkballen niet meer te combineren is met privé. Hij heeft net
een huis gekocht en gaat aan een
studie beginnen.’’

- Fortuna leverde
gisteravond een uitstekende
prestatie door nummer twee OS
Lusitanos met 5-3 te kloppen.
Deze tegenstander van de Wormerveerse topklasser was in de
voorgaande zes duels pas één
keer onderuit gegaan.

- Ze speelt al een
tijdje niet meer op het hoogste niveau, maar waterpoloster Sonja Volkers kijkt nog
graag terug op haar glanzende carrière. Op verzoek van
deze krant stelde ze haar favoriete waterpoloteam aller
tijden samen.
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Sonja Volkers won met ZWV/
Nereus drie keer de Europa
Cup. In Jong Oranje speelde ze
samen met Daniëlle de Bruijn,
die in de Olympische finale in
Peking zeven keer voor Oranje
scoorde.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Daniëlle de Bruijn in
het team van Sonja Volkers is
opgesteld. ,,In de finale zat elk
schot er in, dan mag die naam
natuurlijk niet ontbreken.’’
Sinds een paar jaar traint Sonja
Volkers weer. ,,Het probleem
met waterpolo is dat als je met
de topsport stopt, er weinig
achter zit. Ik heb het nog geprobeerd met een ’ouwe lullenteam’, maar dat was echt ’niveau
theelichtje’. Een tijdje geleden
zijn we met wat oude speelsters
weer gaan trainen en nu trainen
we een keer in de week met de
selectie van TWZ mee.’’ De
Zaanse fusieclub heeft een heel
jong team en de routiniers helpen op die manier de speelsters
beter te maken.
,,Mijn maatje Ingrid RemptLeijendekker is nu zelfs weer
overgehaald om een aantal wedstrijden mee te doen. In 1998 is
zij uitgeroepen tot de beste waterpoloster van de wereld. Ik
denk dat als zij er weer helemaal voor gaat, ze zo weer mee
kan. Zelf wil ik niet meer naar

- De 16-jarige Miles Kriek, voetballer van VV Assendelft, maakt op woensdag 18
november zijn opwachting als
ballenjongen bij het Nederlands
elftal. Dat speelt die avond in
Heerenveen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay.
De jeugdige Assendelver nam
eerder dit jaar deel aan de jaarlijkse selectiedagen voor ballenjongens en -meisjes. Hij kwam
bij de laatste tweehonderd, maar
plaatste zich in Zeist niet bij de
zeventig deelnemers die daadwerkelijk langs de lijn bij Oranje
aan de slag mochten. Deze week
kreeg Miles Kriek echter een telefoontje dat hij op de valreep alsnog mee mag doen.

ASSEN DELFT

Fortuna komt na
wissel sterk terug
van onze verslaggever

door daan ponsioen

Miles Kriek
op valreep
ballenjongen

,,De meiden zijn hartstikke blij
en ik natuurlijk ook’’, aldus een
opgetogen coach Mike Eijben na
afloop in de sporthal van Wormer. Halverwege keken de Zaanse vrouwen tegen een achterstand aan van 1-3. Eijben zag zijn
ploeg in die fase ook kansen krijgen, maar de afronding vormde
een probleem. De gasten scoorden wel een paar keer. Na de wissel liet Eijben Fortuna zoveel
mogelijk in de sterkste opstelling spelen. ,,Daarover werd niet
gemekkerd. Ze hebben voor elkaar gewerkt en goed verdedigd.’’ De doelpunten kwamen
op naam van Dolly van der Voort
(2), Ilja Grammer, Vera Cornelissen en Claudia van der Louw.

Sonja Volkers met haar favoriete opstelling.
Groningen reizen om een wedstrijdje te spelen.’’
Op doel staat Karla PluggeVan der Boon. ,,Dat was de beste keepster van Nederland, ze is
ook de beste van de wereld geweest en nu nóg is er geen betere.’’ De verdediging bestaat
naast Ingrid Rempt uit Edmée
Hiemstra en Hedda Verdam. De
laatste kiest zij op het laatste
moment ten koste van het jeugdige talent Iefke van Belkum.
,,Ik wilde ook een jonge speelster in mijn ploeg. Iefke is een

supertalent en speelt tegenwoordig in Griekenland, maar
Hedda mag eigenlijk niet ontbreken. Dat is een oude rot,
heel snel, maar ook heel gemeen. Echt een sluwe vos. Edmée is allround, zij heeft een
goed schot en kan ook goed verdedigen.’’
In de voorhoede spelen Danielle de Bruijn, Sonja Volkers en
Marjan op den Velde. ,,Marjan
is de vrouw van Robin van Galen, de succesvolle waterpolocoach tijdens de Olympische
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Spelen. Zij is een heel goede
midvoor. Daar moet je ook heel
sterk voor zijn. In dat gebied
voor het doel kwam ik zelf dus
nooit. Daar kom je types als de
Italiaanse Casanova tegen.’’
Coach wordt Simon Meijn.
,,Een echte clubman, vroeger bij
Nereus. Het is jammer dat ik
nooit onder Robin van Galen
heb getraind, anders had ik
voor hem gekozen. Helaas heb
ik hem nooit als trainer gehad,
want het lijkt me echt een hele
goede.’’

Counters-Biersteker (v) 1-4
Counters staat ook na de zevende
wedstrijd nog met lege handen
in de topklasse. Het duel was halverwege beslist, omdat de gasten
met 0-4 leidden. Ondanks de nederlaag was coach Leen Tijsterman een stuk beter te spreken
dan vorige week, toen hij veel
kritiek leverde op het optreden
van zijn team. ,,Ondanks vier afschrijvingen ging het best aardig. In de tweede helft hebben
we kansen gekregen. Die creëren
we elke week, maar ze gaan er
vaak niet in.’’ Myra van Wijngaarden redde de eer. Zij speelt
bij Counters in het vierde. Deze
jonge speler is net als de jeugdige

teamgenoot Judith Hijne bij het
eerste gehaald in de hoop het tij
te kunnen keren.
Hovocubo 2-Counters 2-1
De mannen van Counters lieten
de kansen op aansluiting met
Hovocubo 2 liggen. De Zaanse
hoofdklasser was voor de wissel
iets beter en de thuisclub daarna.
,,Daarom was een gelijkspel een
betere uitslag geweest’’, stelde
begeleider Bob Commandeur.
Hij zag zijn team na tien minuten op voorsprong komen via
Jordi Vredenburg. Vlak voor de
wissel werd het gelijk en na een
kwartier in de tweede helft 2-1.
Terwijl Erwin Smit met geel
twee minuten langs de kant zat,
kreeg Remy Goudriaan een uitstekende kans op 2-2. Alleen voor
de keeper miste hij.
RCH-Kondo Budjang 4-12
Tegen het puntloze RCH had
Kondo Budjang een makkie. De
titelkandidaat leidde na vijf minuten al met 0-4 en halverwege
met 0-8. De tweede helft was een
beetje slap. ,,Het kostte toen
moeite om de zaak een beetje op
te peppen’’, blikte coach Hans
Manuputty terug. Doelpunten :
Randazzo Manuputty (4), Chris
Manuputty (2), Allyne de Wit (2),
Edinho Noya, Elzo Noya, René
Reiijnga en Jeremey Laisina.
WSV-AZV 4-2
De Zaanse koploper van de eerste
klasse had veel moeite met de
staartploeg uit Akersloot, die bijna alleen maar verdedigde en
halverwege met 1-2 leidde. In de
laatste tien minuten sloegen de
Wormers toe. Melvin Bruijn (3)
en Ebel Hoekstra scoorden.

Start ’week van
chronisch zieken’
De landelijke ’week van de
chronisch zieken’ is gisteren
van start gegaan en duurt tot en
met 14 november. Sportservice
Noord-Holland presenteert allerlei aangepaste sportmogelijkheden in de regio. In de Zaanstreek en Waterland zijn dat er
ruim 65, waaronder zwemmen,
wandelen, fitness en drakenbootvaren. Op www.aangepastsporten.info is het complete
aanbod te vinden. Meer informatie bij Judith Stroo, tel. 0756539971.

tennis

Districtmasters
bij Tennis First
De Masters van het district
Noord-Holland Noord worden
vanaf maandag in het Purmerendse sportcentrum Tennis
First gehouden. Aan het tennistoernooi doen de spelers mee
die in het jaar 2009 het beste
hebben gepresteerd in hun
speelsterkte. Er wordt gespeeld
in de enkelspelcategorieën 3, 4,
5, 5 35+, 6, 6 35+, 7 en 7 35+. In
totaal komen 151 tennissers in
actie. De finales zijn op zondag
15 november vanaf 12 uur.
In de hoogste mannencategorie
is Frank van de Heuvel (Westerhout) als eerste geplaatst, bij de
vrouwen Michelle Broersen van
TC Bakkum. Sander Krijns uit
Wormer is favoriet in de 5.

algemeen

Oostzaan zoekt
beste sporters
De gemeente Oostzaan wil op
de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 5 januari net als begin dit
jaar de beste sporters uit de gemeente in het afgelopen jaar
huldigen. Kandidaten voor
sportman en -vrouw van 2009
kunnen tot 9 december worden
aangemeld per e-mail naar sec@oostzaan.nl of telefonisch bij
Angela Uijtewaal: 075-6847777.
Wethouder Eelco Taams, Huib
Nat van Sportservice Zaanstad
en Chris Daemen van Radio 9
vormen de jury.

atletiek

Hulpsinterklazen
in trimloop
De laatste Vijfhoekparkloop van
Zaanland op zaterdag 5 december staat in het teken van Edukans, dat ijvert voor beter onderwijs in de derde wereld. De
atletiekvereniging heeft 52 basis- en middelbare scholen in de
Zaanstreek aangeschreven met
het verzoek om leerlingen mee
te laten lopen en sponsors te
zoeken voor het goede doel. Het
startschot voor de lopen van de
drie afstanden (1,5-5-10 kilometer) wordt om elf uur gelost op
sportpark Poelenburg. Wie voor
meer dan 100 euro aan sponsors
heeft mag in een sinterklaaspak
lopen dat de organisatie regelt.

