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Geen paniek bij ZZ Leiden ondanks vertrek Seamus Boxley
door hielke biemond
L E I D E N - Op het schaakbord van
de transfermarkt heeft Zorg en
Zekerheid Leiden een gevoelig
verlies geleden. Seamus Boxley,
de ’koning’ van het team, vertrekt naar een Japanse club.

De aanvoerder werd vorig seizoen tot meest waardevolle speler van de eredivisie verkozen.
Hij wilde die eervolle titel verzilveren door hoge salariseisen te
stellen. Daar kon de Leidse basketbalclub niet aan voldoen.

Zo vertrekt na vloerleider Thomas Jackson, die geen nieuw contract kreeg, nog een toonaangevende speler uit de Vijf Meihal.
De zoektocht naar opvolgers verloopt tamelijk traag. Tien dagen
voor het begin van de voorbereiding staan er pas vier spelers onder contract: Worthy de Jong, Patrick Hilliman, Mohamed Kherrazi en Ross Bekkering.
Op korte termijn worden versterkingen gepresenteerd. ,,We
zijn op dit moment bezig met de
laatste details in het contract van

een vijfde speler’’, vertelt bestuurslid technische zaken Rob
van Hooven. ,,En we zijn in onderhandeling met drie anderen.
Als dat allemaal doorgaat, zitten
we aardig op schema. Het loopt
nog steeds zoals we willen, volgens ons eerste scenario.’’
Een drukke zomer was al voorzien. De club nam na de verloren
finale om de landstitel bewust
een risico door flink door te selecteren. Meer schutters moesten
er komen. Een productievere
point guard dan Jackson, en een

man met een beter driepuntschot dan Jevohn Shepherd.
In het ondoorzichtige spel van
spelersmakelaars en steeds hogere salariseisen mist ZZ Leiden
wat financiële armslag. ,,Het is
geen geheim dat we geen Europa
Cup gaan spelen omdat we er vorig seizoen flink op hebben toegelegd’’, aldus Van Hooven. ,,We
willen zorgen dat de club gezond
blijft. Daarom wachten we wat
langer met het vastleggen van
spelers. Naarmate de tijd verstrijkt, worden ze goedkoper.’’

Drie spelers uit de ploeg van
afgelopen seizoen wilde Leiden
behouden. Met Arvin Slagter en
Sean Cunningham wordt nog altijd onderhandeld. Boxley, die
een zeer nauwe band heeft met
coach Van Helfteren, vertrekt na
vier succesvolle seizoenen.
,,Als je jezelf na zo’n mooie
tijd aanzienlijk kunt verbeteren,
zeg je: ik ga ervoor’’, verwoordt
voorzitter Marcel Verburg de gevoelens van de Amerikaan. ,,Bij
ons zit dat er niet in. Wij gunnen
hem die mooie stap voorwaarts.’’

Van Hooven had het vertrek
van Boxley zien aankomen. ,,Ik
ben altijd gecharmeerd geweest
van hem, maar het is ook weleens
goed dat spelers weggaan, zodat
anderen de kans krijgen.’’
Tijdens de eerste training op
27 augustus zijn nog niet alle
spelers binnen. ,,In de eerste
week van september staat het
team er’’, aldus Van Hooven.
,,Negen spelers, aangevuld met
talenten. Er is geen paniek in de
tent. We hebben straks op elke
positie een goede speler staan.’’

Alphenaar Johan Wildeboer moest na tragisch ongeluk zijn leven veranderen

Pijlen zijn gericht op Paralympics
door haniff harharah
A L P H E N AA N D E N R I J N - Door
een tragisch ongeval belandde Johan Wildeboer
tien jaar geleden in een rolstoel. De 37-jarige Alphenaar maakt zich nu op voor
zijn debuut op de Paralympische Spelen. En dat terwijl
hij pas een kleine twee jaar
actief is als handboogschutter.

Zware griep

Het noodslot sloeg toe op woensdag 29 mei 2002. Aan een verkeersongeluk op de Steekterweg
hield Wildeboer een dwarslaesie
over, waardoor hij vanaf zijn
middel tot aan zijn voeten verlamd is. Rijdend op zijn motor,
veranderde die middag om 17.45
uur zijn leven voorgoed. ,,Er
stond een file, dus die haalde ik
in. Maar een automobilist had
mij niet gezien en probeerde te
keren, waardoor ik een noodstop
moest maken en met mijn rug tegen de auto knalde’’, vertelt Wildeboer.
Na het ongeluk bleef hij bij
kennis. ,,Het is heel raar, maar ik
voelde geen pijn, had alleen het
gevoel alsof ik doof was. De pijn
kwam later pas.’’ In het Leidse
LUMC-ziekenhuis kreeg Wildeboer te kampen met een terugslag. Hij werd af en aan naar de
intensive care vervoerd. In totaal
duurde het hospitaalverblijf drie
weken. Nadat hij was ontslagen
uit het ziekenhuis kwam hij terecht in een revalidatiecentrum
in Utrecht. Daar kreeg hij drie
maanden volledige verzorging.
Wildeboer wist toen al dat hij
de rest van zijn leven in een rolstoel zou zitten. ,,Dat was vanaf
dag 1 al duidelijk. Wat het met
mij deed? Gek genoeg verrassend
weinig. Het is natuurlijk wel een
desastreuze toestand, waarbij je
leven min of meer wordt gereset .
Je moet alles weer vanaf nul leren. Hoe je een beker moet oppakken, bijvoorbeeld.’’ De revalidatie nam uiteindelijk een jaar in
beslag. Inmiddels kan hij weer
helemaal zelfstandig functioneren.
Na het voltooien van zijn revalidatie, kon hij zijn baan als laborant weer oppakken. ,,Maar dat

van heel harde humor. Een voorbeeld? Op de dag van het ongeluk zeiden vrienden tegen mij:
’Opstaan met die luie reet’. Tja,
die humor hou je er toch in. Dat
zit nu eenmaal in de aard van het
beestje en dat maakt het ook
draaglijker.’’
Uitdagingen Zijn hele leven
had hij veel aan sporten gedaan.
Zwemmen, vechtsport, badminton, sportklimmen, triatlon. ,,Ik
was best sportief, ja.’’ Omdat hij
al die sporten fysiek niet meer
kon uitoefenen, ging hij op zoek
naar andere uitdagingen. ,,Eerst
heb ik mijn duikbrevet gehaald,
want ik wilde toch kijken waar
mijn grenzen liggen. Vervolgens
stapte ik over naar rolstoelbadminton, wat ik heel snel oppikte.
Ik haalde zelfs de Nederlandse
selectie en trainde veel, twaalf tot
vijftien uur in de week.’’
Hij kreeg echter last van zijn
schouder. ,,En aangezien ik die
nog langer wil gebruiken, ben ik
helemaal gestopt. Ik heb toen
een poosje niks gedaan, waarna
ik af en toe ging handbiken en
tennissen met vrienden.’’ Maar
al die activiteiten voldeden niet,
want Wildeboer miste het ’clubgevoel’. Een uitnodiging op internet voor een demonstratie
handboogschieten, ook voor
minder validen, bood uitkomst.
,,Het was op een zondag en ik
had toch niks te doen’’, verklaart
Wildeboer zijn reis naar Amsterdam, waar hij te horen kreeg:
’Die heeft wel aanleg’.
,,Ik vond het een heel leuk
spelletje. Dacht dat het geen fysieke sport was, had verder totaal
geen idee wat het inhield.’’ De
basis leerde hij in een zes weken
durende beginnerscursus. Bij
zijn Amsterdamse club Concor-

De paralympiër stelde het plaatsbewijs voor Londen 2012 veilig
tijdens twee selectiewedstrijden, de zogenoemde Papendal Archery Trials, die hij beide glansrijk won. Bij de eerste wedstrijd in
februari sleepte Wildeboer al een olympische nominatie in de
wacht. De limiet is daarvoor vastgesteld op 597 punten, verdeeld
over 72 pijlen. Ondanks een zware griep voldeed hij ruimschoots
aan die eis, met scores van 620 (persoonlijk record) en 605. ,,Vooral
die eerste score was bizar goed. Toen had ik het vertrouwen dat
het goed zou komen’’, aldus Wildeboer.
Niet veel later scoorde hij opnieuw tweemaal boven de limiet: 598
en 603. Daarmee kwalificeerde hij zich definitief voor zijn eerste
Paralympische Spelen.

Johan Wildeboer: ,,Het was natuurlijk wel een desastreuze toestand.''
is een staand beroep, dus dat zag
ik niet zo zitten.’’ Hij besloot om
de informatietechnologie (IT) in
te gaan. ,,Ik ben nu werkzaam als

De opmars van Janine Guyt (17)

IT-analist bij Johnson & Johnson. Dat houdt in dat ik meedenk
over softwareoplossingen. Een
ideale plek voor mij.’’
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Praten over zijn handicap is
voor hem totaal geen probleem.
,,Dat ben ik wel gewend. Klinkt
misschien gek, maar ik hou ook

dia was hij de enige in een rolstoel. Toch kroonde hij zich tussen de valide boogschutters gelijk tot ’koning’ (clubkampioen)
van het jaar.
Al snel kwam de gedrevenheid
van weleer weer naar boven en
ging hij twee keer per week
’schieten’. Maar nóg had hij het
gevoel dat het beter kon. Dus
ging hij zich verdiepen in de
techniek en er boeken over lezen.
Zijn ’beginnersboogje’ ruilde hij
in voor een loodzware ’recurveboog’ en het aantal trainingen
verdubbelde.
Slechts anderhalf jaar na zijn
kennismaking met de sport volgde de ultieme bekroning: plaatsing voor de Paralympische Spelen die op 29 augustus beginnen,
waardoor zijn pijlen nu gericht
zijn op Londen.
,,Na een tijdje ga je pas beseffen wat je geflikt hebt. Je hoort
nu bij een select groepje. Sinds
2000 is er geen Nederlandse paraschutter meer naar de Spelen
geweest. Dat is de kroon op al je
inspanning. Het geeft me veel
voldoening. Ik ben van nature
een bescheiden mannetje, maar
hier ben ik echt trots op.’’
Tijdens het olympisch testevent in mei in Londen eindigde
hij bij de beste zes. Dat biedt perspectief voor een hoge klassering
over twee weken. Wildeboer:
,,Dan krijg ik mijn vuurdoop,
omdat er veel meer spanning op
staat. Om die aan te kunnen werk
ik veel met een mental coach. Ik
heb sowieso een professioneel
team om me heen, met ook een
fysiotherapeut, een sportmasseur, de bondscoach en een aparte schiettrainer. De Paralympics
zijn voor mij geslaagd als ik het
beste uit mezelf weet te halen.’’

Sport

Kampioen leeft tot
87-ste van sport
Lex Karamoy (1925 - 2012)
In zijn woonplaats Bekasi op
Java is zaterdag 11 augustus de
’Leidse’ sportman Lex Karamoy overleden. Karamoy
werd in 1953, ’56 en ’59 Nederlands kampioen tennis, maar
was ook een verdienstelijk
tafeltennisser, volleyballer en
atleet. Een beschaafde sportman, met een uitgesproken
mening.
Karamoy was in 1956 bij
tennisclub Roomburg met
voorzitter Jaap Wieriks medeorganisator van de eerste
Open Leidse tenniskampioenschappen. Als Nederlands
kampioen wist hij daar een
deelnemersveld vol prominente A-spelers op de baan te
krijgen, weet leeftijdgenoot
en erelid van TC Roomburg
Ton van Aelst. ,,Dat toernooi
was lange tijd de generale
voor de nationale kampioenschappen, die een week later
werden gehouden.’’
Karamoy was lid van een
aantal Leidse sportclubs. Hij
tenniste bij Roomburg, tafeltenniste bij Scylla en liep
hard bij AV Holland. Hij
kwam in 1947 naar Nederland
om medicijnen te studeren en
net als zijn vader huisarts te
worden. Maar na twee jaar
gaf hij die studie eraan om
zich helemaal op de sport te
richten. Op de tennisbaan was
hij uniek, vertelt zijn oude
vriend Jaap Broersma, die
later bestuurslid werd van de
Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennis Bond. ,,Bij zijn

IN MEMORIAM
wedstrijden kon je altijd
genieten van het showelement.’’ Karamoy was de eerste
die op de tennisbaan als een
tafeltennisser ballen met topen backspin speelde.
Hij had over het tennis een
uitgesproken mening en
vond techniek te prefereren
boven kracht. Dat tennissers
een foute service mogen overdoen, noemde hij ’flauwekul’.
,,Als je het lef hebt hard te
meppen, moet je ook de misser accepteren’’, zei hij. ,,Zo
maken ze het tennis nog meer
kledder, boem. Een mislukte
passeerlob mag je toch ook
niet overdoen?’’
Karamoy keerde in 1964
terug naar Indonesië. Bij het
feest voor het 50-jarig bestaan
van TC Roomburg, in 2005,
was hij nog één keer in Leiden.
Hij was een aantal jaren
captain van het Davis Cupteam van Indonesië en leefde
van het geven van tennisles.
Dat hield hij vol tot hij begin
juli van dit jaar - op de weg
terug naar huis van de tennisbaan - uit een minitaxi viel en
werd aangereden door een
motor. Daardoor raakte hij
gedeeltelijk verlamd.
Karamoy overleed op 11
augustus en is een dag later
begraven op een begraafplaats
in Jakarta.
AAD RIETVELD

Geen halve finale Frenken
door coen eggenkamp

- Marie-Anne Frenken
is er gisteren op het WK roeien
voor niet-olympische nummers
niet in geslaagd de halve finale te
bereiken in de lichte vrouwen
skiff. In het Bulgaarse Plovdiv
kwam de Leidse roeister niet verder dan een derde plaats in de
herkansingsrace.
Desalniettemin was coach
Nienke van Zijp tevreden. ,,Ze
roeide haar beste race ooit. Ze
heeft alleen flink pech gehad met
de loting, want ze was sneller
P LOVDIV

dan alle winnaars uit de drie andere herkansingswedstrijden.’’
Zo eindigde het 26-jarige
Njord-lid twee tellen achter de
Amerikaanse wereldrecordhouder indoorroeien, Ursula Grobler. Omdat het WK vlak na de
Spelen wordt gehouden is het
veld een stuk sterker dan anders,
wanneer de wedstrijden op hetzelfde toernooi worden verroeid.
Nu is er ook een aantal olympiërs
present die normaal gesproken
alleen in de lichte dubbeltwee
starten.

S P O RTAG E N DA

Amateurvoetbal
Zaterdag (14.30)
Topklasse: Capelle- Genemuiden, Excelsior’31- GVVV, HHC- Rijnsburgse Boys, Jodan Boys- IJsselmeervogels, Katwijk- DETO, Kozakken Boys- Scheveningen, FC Lisse- Noordwijk, Spakenburg- Barendrecht.
Zondag (14.00)
Topklasse: Achilles’29 - VVSB, ADO’20 - De
Treffers, Gemert - AFC, Haaglandia - SWZ,
Hollandia - EVV, JVC Cuijk - HBS, Lienden Chabab, WKE - HSC’21.

Bekervoetbal
Zaterdag (14.30)
1: Quick Boys - Pancratius (15.00), 2: FC
Rijnvogels - Quick, 3: Ter Leede - Marken,

4: UVS - BVCB (14.00), DHC - Voorschoten ’97
(14.00), 11: RCL - Beschop (15.00).
Zondag (14.00)
4: SJC - DEM, Alphense Boys - FC Boshuizen.

Cricket
Zaterdag
Hoofdklasse: Ajax Ladies - Quick Haag.
Zondag
Overgangsklasse A: Ajax (L) - Punjab.

Tennis
Zondag
Finales open toernooi Leidse Hout, Open
Echtparentoernooi TEAN.

Leidse tennisster werkt in Parijs rustig aan haar droom: de top-50 van de wereld halen

Een onmisbare Frans avontuur bevalt Van der Hoek wel
schakel, nu al
door tessa de wekker

- Of ze Frans
spreekt. Er vormt zich een
glimlach op het gezicht van
tennisster Rosalie van der
Hoek. ,,Nou… het kan beter. Ik
versta het.’’
A M ST ELVE EN

door hielke biemond

- Zelfs met een enkelblessure hoeft ze niet voor
haar plaats in Oranje te vrezen. Het zegt iets over de status van Janine Guyt (17). De
Katwijkse basketbalster speelt
op het WK onder 17 in Amsterdam, dat vandaag begint.
KAT W I J K

Het gaat snel. Eerst was er de
doorbraak in de hoofdmacht van
Grasshoppers, gevolgd door een
enerverende
interlandzomer.
Basketballen in België, Frankrijk, Turkije, Roemenië - en dat
op zeventienjarige leeftijd. ,,Het
zijn drukke tijden’’, lacht Guyt,
die komend seizoen voor CTO
Amsterdam zal uitkomen.
Het dreigde helemaal mis te
gaan toen ze op een training
door haar enkel ging. Deelname
aan het EK onder 18 stond ineens
op losse schroeven. Eigenlijk was
het de ultieme bevestiging van
haar nu al onbetwiste status, dat
ze toch mee mocht naar het toernooi, dat Nederland een sensationele vierde plaats opleverde.
,,Ik ben toch wel een belangrijke schakel in het team’’, klinkt
het. ,,Ik ben een schutter, die heb
je altijd nodig in het veld. En ik
sta op de guardpositie, dus ik zet
de aanvallen op.’’
Hoewel ze door haar pijnlijke
enkel slechts zes minuten per
wedstrijd kon spelen en geen
moment echt in vorm was, had
Guyt het EK niet willen missen.
,,Vierde van Europa, dat is echt
een hele prestatie. Dat is nog

nooit voorgekomen in het Nederlandse damesbasketbal.’’
De professionele voorbereiding maakte het succes mogelijk,
denkt de Katwijkse. ,,We hebben
er heel hard voor getraind. Van
alle andere teams hebben we videoanalyses gemaakt. Alle spelletjes kenden we uit het hoofd.
We wisten precies wat tegenstanders gingen doen en hoe wij
moesten verdedigen. Die analyses, daar zijn wij echt ver in.’’
En dat niet alleen. ,,Ik denk
dat wij als team echt heel hecht
zijn. De groep is altijd bij elkaar.
Altijd al geweest ook. Dit jaar
nog meer dan anders, lijkt het
wel. We hebben een heel goede
band met elkaar. Dat valt tegenstanders altijd op.’’
Nog nauwelijks bekomen van
die ervaring wacht de volgende.
Voor het eerst komt Guyt uit op
een WK, in eigen land nog wel.
,,Mooier kan niet’’, vindt ze, inmiddels helemaal hersteld.
Het Nederlands team bevat zeven speelsters uit het succesvolle
EK-team. Guyt krijgt gezelschap
van Fleur Kuijt en Deborah Vos
van Grasshoppers.
Hoewel het Nederlands team
op basis van het verleden geen
angst in zal boezemen bij de opponenten, verwacht Guyt er veel
van. ,,Ik denk dat we in de poule
met Italië, Spanje, Turkije en
Australië bij de eerste vier eindigen. Dat is echt wel te doen, die
Europese landen kunnen we
hebben. Dan halen we de kwartfinale, dat is het doel.’’

Sinds twee jaar woont de zeventienjarige Leidse in Parijs, waar
ze traint aan de tennisschool van
Patrick Mouratogliou. Voor even
is ze terug in Nederland, voor de
nationale
tenniskampioenschappen.
Van der Hoek verloor gisteren
in de kwartfinale van het dubbelspel. Met Kelly Versteeg was ze
niet opgewassen tegen het duo
Jainy Scheepens/Nicole Thyssen:
6-0 7-5. Eerder in de week had
Van der Hoek haar enkelpartij in
het kwalificatietoernooi opgegeven. Te veel last van haar rug, de
blessure die de jonge speelster
ook al parten speelde in de finale
van de NJK, zondag in Hillegom.
De wedstrijd verloor ze dan ook.
,,Ik kon helemaal niets meer na
de eerste set. Het werd steeds erger. Nu gaat het gelukkig iets beter’’, vertelt Van der Hoek op het
tennispark in Amstelveen.
Ze heeft zo een afspraak met
de fysiotherapeut. Niet voor haar
rug, maar voor haar arm. In een
uiterste poging een bal nog te halen, knalde ze even eerder hard
in het hek om de baan heen.
,,Ach, gaat wel weer over.’’
Van der Hoek is een harde,
klaagt niet snel over pijntjes. ,,Iedereen heeft er last van. Het
hoort erbij’’, zegt ze schouderophalend. Al moet ze toegeven dat
ze de laatste jaren haar lichaam

Rosalie van der Hoek: Het hoeft niet snel, als ik dat einddoel maar haal.’’
meer begint te voelen. Zo had ze
een tijd last van haar lies en nu
zijn er dus die rugklachten. ,,Ik
word echt een vrouw. Ik moet
goed stretchen na een wedstrijd
en gemasseerd worden, anders
worden mijn spieren stijf. Toen

ik twaalf was, had ik nergens last
van’’, lacht ze.
Sinds die tijd geldt de Leidse
als een groot tennistalent. Twee
jaar achter elkaar won ze de nationale jeugdtitel bij de meisjes
tot en met veertien. Vanaf toen

zijn de ogen van de tennisvolgers
op haar gericht. Ze vindt het leuk
hoor, dat ze toen die titels heeft
gewonnen,
maar
euforisch
wordt Van der Hoek er niet meer
van. ,,Het juniorentennis is nooit
mijn doel geweest. Misschien dat
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mijn internationale resultaten
daarom niet zo goed zijn geweest. Het heeft ook niet zoveel
zin om bij de jeugd goed te presteren. Wat heb je er aan om nummer 1 te worden? Het levert je alleen goede contracten op.’’

Liever richt de speelster zich
op haar echte doel: de topvijftig
van de wereld halen bij de volwassenen. Haar eerste stappen
heeft Van der Hoek inmiddels
gezet. Bij het ITF-toernooi in
Middelburg verdiende ze deze
zomer haar eerste WTA-resultaat. Nog twee en ze komt op de
wereldranglijst. Haar droom najagen had wel een prijs. Op haar
vijftiende verhuisde Van der
Hoek naar Parijs, om intern aan
haar tennistoekomst te werken.
School doet ze via internet. Volgend jaar wil ze haar havo-diploma halen. Wat ze doet de hele
dag? ,,Nou gewoon, trainen. Vijf
uur per dag. We zitten met 20
spelers uit allemaal landen. Dat
is goed geweest voor mij. Soms
moet je naar een andere omgeving. Af en toe mis ik mijn broers
en zus wel, maar niet vaak. Nu ik
weer even thuis ben, vinden ze
het gezellig dat ik er ben.’’
Haar moeder verhuisde met de
jonge Rosalie mee. Ze woonde in
een appartement naast het tennispark. Inmiddels is haar moeder weer terug verhuisd naar Nederland. ,,Eigenlijk vind ik dat
wel fijn. Kan ik lekker mijn eigen
ding doen’’, zegt Van der Hoek
lachend.
‘Haar eigen ding’ is voorlopig
heel veel trainen, school en soms
in het weekend met haar tennisvriendinnen shoppen in Parijs.
En internationale toernooien afreizen met haar coach Gerald
Bremond. ,,Ik wil eerst op de wereldranglijst komen. En dan
langzaam omhoog gaan. Het
hoeft niet snel, als ik dat einddoel maar haal.’’

