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Driebergen geniet in Amsterdamse grachten
DOOR MARCEL TABBERS

- Rijnsburger Nick
Driebergen had gisteren graag de
eerste editie van de Amsterdam
City Swim gewonnen. Helaas
moest de rugcrawlspecialist de
zege laten aan zijn teamgenoot
Sebastiaan Verschuren. Onderweg was het genieten.

AMSTER DAM

Lange tijd zag het er naar uit dat
Driebergen, Daan Glorie en Joeri
Verlinden om de winst zouden
strijden. Het trio lag lange tijd op
kop, maar door de onduidelijkheid bij het eerste draaipunt lagen opeens Sebastiaan Verschuren en Pieter van den Hoogenband aan de leiding. Dat was al in

de eindfase van de race met nog
ongeveer 400 meter te gaan. Het
was niet verwonderlijk dat de
specialist op de vrije slag stand
hield. Voor Glorie, ambassadeur
van het evenement en in volle
voorbereiding op de dubbele
oversteek van Het Kanaal, restte
niets anders dan de tweede plaats
in de Keizersgracht voor Van den
Hoogenband. Driebergen moest
genoegen nemen met een plek
naast het podium.
Driebergen zelf had vooral genoten van de toeschouwers die soms
rijen dik langs de grachten en de
Amstel stonden. Vol enthousiasme analyseerde hij zijn beleving
bij de finish: ,,Ik vond de Margere Brug helemaal top. De hele

route stond helemaal vol met
mensen. Wat een mooie sfeer. Ik
had een radiospotje ingesproken
en dacht dat het alleen aan de finish druk zou zijn, maar dit overtrof alles.’’ Driebergen moest bekennen dat hij pas op het eind
rugcrawl had gezwommen. ,,Het
water was ook erg donker en met
een waterpoloslag had je wel iets
meer voordeel om je te oriënteren. Dan zie je ook beter waar je
zwemt namelijk.’’
Hoewel het ophalen van zoveel
mogelijk geld om de ziekte ALS
te bestrijden het hogere doel is
van het sportieve festijn, willen
sporters toch altijd winnen. Zeker topsporters. Zo meldde Pieter
van den Hoogenband dat hij niet

getraind had. De oud-wereldrecordhouder op de 100 meter vrije
slag bleek zich wel degelijk serieus voorbereid te hebben. En
passant gaf hij ook prinses Maxima nog training. Edith van Dijk
had voor het eerst sinds lange tijd
weer meegedaan aan een langere
afstand. Hoewel ze vroeger moeiteloos 25 kilometer zwom, viel
het haar zelf een beetje tegen. En
zo kwamen bij de finish vele verhalen los.
In totaal is meer dan 625.000 euro opgehaald door de 1.100 deelnemers. Tot het eind van deze
maand kan nog gestort worden.
Via www.amsterdamcityswim.nl
kunnen ook individuele deelnemers gesponsord worden.

BESLISSINGSWEDSTRIJD VOOR ALPHIANS

Nog geen titel
DOOR HIELKE BIEMOND

- Een feest
werd het voor honkbalclub
Alphians, maar geen kampioensfeest. De onbedreigde 12-2
overwinning op Hazenkamp
in het laatste thuisduel was
niet genoeg. Er komt een beslissingswedstrijd aan te pas.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Omdat ook titelconcurrenten
Braves en Zwijndrecht wonnen,
staan er nu drie clubs bovenaan
in de eerste klasse B. De twee rivalen van Alphians treffen elkaar
volgende week nog in een inhaalwedstrijd. De uitkomst daarvan
bepaalt tegen wie Alphians het
opneemt in het beslissingsduel.
Niet alleen de titel stond op het
spel voor Alphians, ook het behoud van de ongeslagen status op
eigen veld. Het zwakke Hazenkamp werd in zeven innings afgeschminkt. ,,We hebben de koppen geteld, er stond ongeveer
tweehonderd man langs de
kant’’, aldus verrevelder Bart
Dorrestein. ,,Heel gaaf. Bovendien was er een hamburgerkraam
en een popcornmachine. Dat
zorgde voor extra sfeer. Maar we
wisten dat de kans klein was dat
we kampioen zouden worden.’’
Naar alle waarschijnlijkheid
wordt de beslissingswedstrijd
over twee weken gespeeld. Alphians won dit seizoen tweemaal
van Braves. Van Zwijndrecht
werd eenmaal verloren. ,,Daarom

Alphians behield in de laatste thuiswedstrijd de ongeslagen status op eigen veld. Foto Taco van der Eb

hoop ik op Braves’’, aldus Dorrestein. ,,Dat is voor ons een bijzondere tegenstander. We zijn er bevriend mee. Samen hebben we
veel vriendschappelijke toer-

nooien in Duitsland gespeeld.
Die jongens kennen we goed.’’
Of een kampioenschap ook leidt
tot promotie, is nog onduidelijk.
Een niveau hoger spelen, brengt

veel extra kosten en een verdubbeling van het aantal wedstrijden
met zich mee. Dorrestein: ,,Dat
zal pas op het allerlaatste moment beslist worden.’’

Slecht debuut Avanti, Scylla wint
DOOR RON HOOGENDAM

- Avanti is de strijd
in de eredivisie matig begonnen.
De gepromoveerde Hazerswoudenaren kregen tegen playoffkandidaat Scyedam met de maximale cijfers (7-0) op de broek.

TA F E LT E N N I S

Hoopvol maar zonder al teveel illusies gingen de Avantispelers in
Schiedam de strijd aan met hun
ervaren eredivisie-opponenten.
Bij de thuisclub opende klasbak
Michel de Boer, Nederlands kampioen van 2010 en oud-trainer
van Avanti, het bal door kinderlijk eenvoudig Xu Changyu van
tafel te meppen. De meegereisde
Avantisupporters zagen vervolgens hoe Steffen Greup als kop-

man ’volledig’ werd afgeserveerd
door Rayko Gommers. Greup, bij
gebrek aan versterking noodgedwongen kopman, kon zich een
game vastklampen aan de jonge
Gommers en datzelfde presteerde de dappere nummer drie Vincent Blom tegen jeugdinternational Britt Eerland.
In het dubbel had Avanti wat
meer kleur op de wangen, al viel
ook dit potje fors de verkeerde
kant op. De 4-0 voorsprong bleek
voor Scyedam de opmaat voor
een maximale score. Die kwam er
ook omdat de gastheer zich veel
scherper en gretiger manifesteerde. Het Rijnwoudse ’gespartel’
leverde na de verfrissing toch nog
wat gamewinst op. Zo kregen
Greup (3-1 tegen de Boer), Xu (3-0

tegen Eerland) en Blom (3-2 verlies tegen Gommers) de bevestiging mee dat het verschil tussen
ere- en eerste divisie erg groot is.
Avanti heeft een maand vrij om
bij te komen van de klap en dan
mag de ploeg thuis van zich afbijten tegen Smash ’70. ,,Ondanks
dat het teleurstellend was zie ik
afgaande op onze verrichtingen
genoeg potentie voor dit team’’,
denkt Steffen Greup
De vrouwen van Scylla openden
in hun nieuwe doch snikhete hal
de eredivisie tegen het min of
meer gelijkwaardige SKF uit Veenendaal. De Leidse ploeg won
nipt: 4-3. ,,Jammer want we hadden eigenlijk een puntje meer
moeten hebben als we na een 2-0
voorsprong het dubbel winnen’’,

zei coach Ellen Bakker, toch tevreden. Over plaatsing voor de
play-offs wil Bakker nog niets
weten, ook niet nu de Tjechische
aanwinst Kristyna Mikulcova op
17 september arriveert.
Kim Vermaas was ongenaakbaar
voor haar ervaren opponenten
Brenda Vonk en Carla Nouwen.
De laatste won nipt in vijf games
van Floor Tebbe, die op haar
beurt de zwakke Charell Schoonbrood versloeg. Marie Depuydt
kon door het vertrek van Dai Jia
naar FVT belangrijke ’speelminuten’ maken. De hardwerkende
verdedigster speelde een puike
partij, al won ze alleen van
Schoonbrood. ,,Het was heel verleidelijk om het zwembad hiernaast in te duiken’’, sprak ze.

Benauwde
zege Alecto
- Na een teleurstellende 2-2 vorige week in
Helmond wilden de vrouwen
van Alecto iets recht te zetten. Dat lukte. Gisteren in
Leiderdorp werd er nipt met
1-0 gewonnen van Were Di,
dat vorig jaar in de kampioenspoule van de overgangsklasse acteerde.
Trainer Niels Heck was zeer te
spreken over de goede start
van zijn ploeg. ,,Vorige week
begonnen we slap en stonden dan ook al snel tegen een
achterstand aan te kijken. Dat
ging nu gelukkig al veel beter.’’ Na een goede start
moest Alecto wel het initiatief veelvuldig bij het sterke
Were Di laten maar door
goed verdedigend werk leidden dat niet tot tegentreffers. Uiteindelijk zat het engeltje, dat vorige week op de
Helmondse lat zat, nu op de
schouder van Femke Bijen en
zo kon zij anderhalve minuut
voor tijd de winnende treffer
maken.
In de eerste klasse dendert de
LOHC-trein van Bas Pinkster
door op weg naar promotie.
Vorige week was er een 5-1
overwinning op Bennebroek,
en gisteren werd HDS gemakkelijk met 0-4 aan de kant
gezet. ,,Van HDS winnen is
zeker niet makkelijk en als
dat dan met 4-0 lukt kan ik
alleen maar tevreden zijn’’,
was Pinksters commentaar.
Na een 1-0 ruststand werd in
de tweede helft het karwei
afgemaakt met twee doelpunten van Brit Uljee en een
van Marcella Ellen. Voor rust
was Sophie Heemskerk al
trefzeker geweest.
Alphen is het seizoen minder
goed begonnen. Gisteren
verloor de ploeg opnieuw, nu
met 3-1 bij Pelikaan.
Ook voor Roomburg gaat het
tot dusver teleurstellend. Op
eigen veld verloren de Leidse
vrouwen met 1-2 van Muiderburg.
De tweede wedstrijd in de
overgangsklasse bij de mannen is voor LOHC minder
goed verlopen dan de eerste.
Na de driepunter tegen Leonidas (4-1) had de ploeg van
Hans Streeder het afgelopen
weekend een stuk lastiger
tegen het ervaren Victoria.
Nadat de Leidenaars enigszins gelukkig de rust hadden
bereikt met een 1-0 achterstand werd het, ondanks de
gelijkmaker van Benjamin
van de Klundert vlak na rust,
uiteindelijk 5-2 voor de Rotterdammers.
Roomburg mag zich na twee
speelronde koploper van de
eerste klasse noemen. De
mannen van Martijn Wassenaar wonnen met 6-3 uit bij
het gepromoveerde Zoetermeer. De grote man aan de
kant van Leidenaars was
Jarmo van der Velden die met
drie doelpunten een 3-2 achterstand ongedaan maakte.
Alecto verloor gisteren nipt
van DSHC met 2-1. De mannen van Peter Hortulanus
speelden een degelijke eerste
helft (0-0) en moesten in de
tweede helft hun meerdere
erkennen in de opponent.
Ook Alphen wist geen punten
over te halen aan afgelopen
speelronde. Door een snelle
0-3 achterstand verloren de
Alphenaren uiteindelijk met
2-4 van HDS.
HOCKEY

