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Geschorste Ouwerkerk kan inmiddels weer bij GHC kijken
door robert toret

- Morgen staat de inhaalwedstrijd tussen Voorschoten ’97 en GHC op de rol. Voor
Mark Ouwerkerk een bijzonder
duel. De verdediger van de Leidenaren, oud-speler van de tegenstander, zag vorige week zijn levenslange schorsing teruggedraaid worden in een uitsluiting
van twee jaar.

LEIDEN

Zijn gedachten gaan terug naar
zaterdag 7 april. In de strijd tegen degradatie boekte GHC die
middag een belangrijke thuiszege op Breukelen. Na afloop ging
het echter mis. Spelers van beide
ploegen raakten slaags, waarbij
vooral de Breukelse doelman
Alex Sacca flink om zich heen

mepte. ,,Ik stond er ver van af, bij
mijn vriendin. Toen ik me omdraaide, zag ik Tim Gonlag weerloos op de grond liggen met een
paar tegenstanders dreigend om
hem heen. Tim is één van mijn
beste vrienden, een rustige jongen bovendien. Zeker geen vechtersbaas. Op dat moment kreeg
ik een waas voor mijn ogen. Ik
vloog erop af en gaf die keeper
een karateschop. Puur om Tim te
helpen.’’
Ouwerkerk kreeg een rode
kaart en moest vervolgens wachten op een uitspraak van de
tuchtcommissie voor de strafmaat. ,,Helaas kon ik niet bij de
behandeling van de zaak zijn,
omdat ik geen vrij kon krijgen.
Ik had graag mijn zegje willen

doen. Ik heb de KNVB daarvan
wel netjes op de hoogte gesteld.
Toch werd het me uiteindelijk
zwaar aangerekend. Ik zat in de
auto toen ik de mededeling
kreeg: ik was voor het leven geschorst. Gelukkig had ik net geparkeerd, want ik voelde me helemaal leeg worden. Mijn grootste passie, datgene wat ik het
liefst doe, werd me ontnomen. Ik
had rekening gehouden met een
serieuze straf, zelfs wel van een
jaar. Maar levenslang? Het leek
wel of ik iemand vermoord had.
Terwijl ik juist ernstig letsel wilde voorkomen. Bij Tim. Ik handelde instinctief, uit noodweer.
Onze trainer, Dennis Olman, belde me later nog op. Er was toen
net een voetballer ernstig in el-

kaar getrapt. Dat heb jij misschien wel voorkomen, zei hij.’’
Ouwerkerk liet het er niet bij
zitten, nam een advocaat in de
arm en ging in hoger beroep. De
behandeling daarvan liet lang op
zich wachten. Tot vorige week
ineens de verlossende mail
kwam. De schorsing is teruggebracht naar twee jaar, met aftrek
van het voorarrest. In april 2014
mag hij weer voetballen. ,,Een
enorme opluchting. Het is weliswaar nog steeds een forse straf,
buitenproportioneel zelfs. Het is
pure willekeur. Bij mij wilden ze
blijkbaar een daad stellen. Dat
die keeper maar anderhalf jaar
kreeg, steekt wel. Hij was fouter
dan ik. Maar goed, ik ben al blij
dat ik weer perspectief heb.’’

De uitzichtloze situatie waarin hij maandenlang verkeerde,
vrat aan Ouwerkerk. ,,Ik heb bijna geen wedstrijd van GHC meer
gezien. Dat kon ik echt niet opbrengen. Het idee dat ik nooit
meer deel uit kon maken van het
team, was me teveel. Vorige week
heb ik voor het eerst weer getraind. Na de warming-up was ik
al kapot, maar man, wat een
heerlijk gevoel. Natuurlijk moet
ik nog lang wachten op een rentree, maar ik ben vastberaden om
weer op mijn oude niveau terug
te komen. Ik ben pas 24.’’
Niet alleen bij Mark zelf, ook
in zijn omgeving overheerst de
vreugde. ,,Iedereen is blij voor
me. Ook thuis zijn ze opgelucht.
Ik kom uit een echt voetbalgezin.

Mijn vader speelde in de goede
tijd bij Roodenburg en mijn
broertje Roy heeft Jong Ajax gehaald, maar is vanwege een
schouderblessure nu helemaal
gestopt. Alles draaide bij ons
thuis om voetbal, het was het
enige waarover gesproken werd.
Dat was de afgelopen periode
wel anders. Vooral mijn vader
vond het verschrikkelijk. Hij
kwam iedere wedstrijd kijken,
maar meed de voetbal de laatste
tijd omdat hij er telkens wel weer
aan herinnerd werd. Ook voor
hem ben ik blij. Maar nog belangrijker vind ik dat het recht
heeft zegegevierd. Begrijp me
niet verkeerd: ik ben fout geweest en verdien straf. Maar ik
ben geen misdadiger.’’

De avonturen van waterpolo-international Iefke van Belkum in Rusland

Busreis van 23 uur: ogen dicht en gaan
door hielke biemond

- Voor de uitwedstrijd tegen Kirishi, een
plaatsje nabij Sint-Petersburg, zit Iefke van Belkum
zondag liefst dertien uur in
de bus. ,,Ik vond Het Ravijn-uit al ver’’, lacht de
Leidse waterpoloster in
Russische dienst.
L E I D E N/R U Z A

Klagen doet Van Belkum niet.
Vol verwondering dompelt ze
zich onder in het onbekende.
Nieuwsgierigheid en een financieel aantrekkelijk aanbod lokten de international naar drievoudig landskampioen Shturm
2002. Dat bekent: heel hard
trainen en heel veel reizen.
,,Naar de meeste uitwedstrijden
gaan we met de bus’’,vertelt ze
door de telefoon. ,,Naar sommige met de trein, dat hangt van
het budget af. We spelen veel
wedstrijden. Financieel is het
niet te doen om te vliegen.’’
De grootse ontbering staat haar
nog te wachten: een busreis van
23 uur. ,,Twee weken geleden
waren we voor een oefenwedstrijd in totaal ruim zeven uur
onderweg’’, vertelt ze. ,,Dat is
wel lang. En we hadden een
gammel busje. Straks tijdens de
competitie krijgen we luxer
vervoer. Als je zit, dan zit je.
Dan is het ogen dicht en gaan.’’
Ruim een maand verblijft ze nu
in Ruza, een afgelegen dorpje.
Haar appartement, dat ze deelt
met een teamgenoot, trof ze
vuil aan, maar voelt inmiddels
vertrouwd aan. De dichtstbijzijnde stad is Moskou, op honderd kilometer. ,,Daar doe ik
twee uur over, als het meezit.
De wegen zijn hier slecht. En
het verkeer rondom Moskou is
ontzettend druk. Als het tegenzit, ben ik zes uur onderweg.’’
Om het slaperige plaatsje waarin ze woont te verheffen, is een
hypermodern zwembad verrezen waar het ambitieuze
Shturm is ingetrokken. Trainen
doet Van Belkum vaak en veel.
,,Verder is hier niet veel te doen.
Geen restaurantjes, geen terrasjes. In Nederland is op elke
hoek van de straat een grotere
supermarkt dan de grootste

Iefke van Belkum speelt in Rusland. ,,Je merkt dat ze voor mij goed willen zorgen, beter dan voor de Russische speelsters.’’
hier. Dat is wel wennen en
aanpassen. De schappen zijn
lang niet altijd vol. Op sommige

dagen hebben ze veel dingen,
dan sla ik extra in.’’
Ze was heel benieuwd naar de

trainings- en speelwijze in
Rusland, na eerder in Griekenland en Zuid-Amerika te heb-
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ben gespeeld. Voorlopige conclusie: het is zwaar. ,,Per dag
trainen we zes uur. Ik kan het

goed volhouden. Het is vooral
een ander soort belasting. Ik
ben niet heel explosief en speel
niet met superhoge armslag,
dat verwachten ze hier wel. Dat
moet ik ontwikkelen. Qua
krachttraining doen we heel
afwisselende dingen. Soms gaan
we zelfs de judozaal in.’’
De speelwijze is compleet anders dan ze gewend is. ,,Het is
een hoog tempo, alles op volle
kracht. Niemand ligt stil. In
Nederland zijn we meer van
rustig kijken, een beetje breien.
Hier zwemmen ze door elkaar
heen en hopen dat er eentje vrij
ligt. Voor mijn gevoel is dat heel
chaotisch. Toch is het een georganiseerde chaos. Er komt altijd
uit wat zij verwacht hadden.’’
De Russische competitie begint
pas vlak voor kerst. Eerst staat
het bekertoernooi op het programma. Vetgedrukt in haar
agenda staat vooral de trip in
november naar Sevilla, waar
Van Belkum voor de LEN Trophy in dezelfde poule zit als haar
geliefde ZVL. Dat staat onder
leiding staat van haar vriend
Koen Plasmeijer. ,,Daar heb ik
heel veel zin in’’, lacht ze. ,,Dan
zie ik Koen en mijn familie ook
nog eens. Het zal wel raar zijn,
omdat ik ZVL zo goed ken. Ik
kan niet goed inschatten of
Shturm beter is. Dat hoop ik
natuurlijk wel…’’
Ondertussen blijft ze zich verbazen over de Russische cultuur. In het bekertoernooi mist
haar team twee belangrijke
speelsters om een curieuze
reden. Hun vorige club, Moskou, meldde ze met een valse
handtekening aan bij de bond.
,,Nu staan ze bij twee clubs
ingeschreven. De bond heeft
besloten dat ze naar Shturm
mogen, maar heeft een aantal
weken nodig voor de administratie. De man die daar verantwoordelijk voor is, heeft ook
een hoge functie bij Moskou…’’
Van Belkum heeft geen last van
bureaucratische perikelen.
,,Voor mij zijn de mensen hier
goed. Ze komen alle afspraken
na en zijn heel geïnteresseerd in
hoe het met me gaat. Je merkt
dat ze voor mij goed willen
zorgen, beter dan voor de Russische speelsters.’’

Alecto nog te grillig
voor topklassering
door hielke biemond

- Soms weet coach
Niels Heck van Alecto niet wat
hij ziet als hij zijn ploeg ziet spelen. In positieve én negatieve zin.
Voor een topklassering zijn de
hockeyvrouwen nog te grillig.
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Vooropgesteld: in relatief korte
tijd is veel progressie geboekt.
,,Een paar jaar geleden dachten
tegenstanders: gelukkig, we
hebben Alecto nog, die winnen
we wel’’, weet Heck. ,,Nu is het al:
verdorie, we moeten tegen Alecto. Straks moeten wij de ploeg
zijn die voor promotie gaat.’’
Tweede worden, goed voor
deelname aan de promotiepoule,
lijkt er dit seizoen niet in te zitten. In de overgangklasse is Alecto een middenmoter. De lastigste
vraag die aan de coach gesteld
kan worden, is of hij tevreden is.
,,Dat ben ik niet heel snel, maar
ik wil die meiden ook niet tekort
doen. Ze hebben heel goede wedstrijden gespeeld. En ook verschrikkelijk slechte. Dat ik
dacht: dat je dat kunt, zó slecht.’’
In vakjargon heet het dan dat
de ondergrens veel te laag is. ,,En
dat gaat bepalen hoe hoog we
eindigen’’, weet de coach. ,,Door
die slechte fases hebben we al teveel punten verspeeld.’’
Het wel kunnen, maar het lang
niet altijd doen. Heck beschouwt
het vooral als een mentale kwestie. ,,Mentaal moeten we véél

sterker worden. Als je tophockey
wilt spelen, moet je twee keer 35
minuten op de toppen van je
kunnen spelen. Dat lukt nu nog
niet. Als die meiden top spelen,
laten ze echt geweldige dingen
zien. Aan ons als begeleidingsstaf de taak om die sterke perioden langer te maken.’’
De meeste speelsters komen
van buitenaf. ,,Bij Alecto zeggen
ze weleens dat we een vreemdelingenlegioen hebben. Aan de
andere kant zijn het allemaal
meiden met hart voor elkaar. Het
is een gezellig team, het oogt
heel hecht en dat is het ook.’’
En dat niet alleen. ,,Alecto
heeft heel veel potentie’’, vindt
Heck. ,,Daarom heb ik er ontzettend veel vertrouwen in dat het
goedkomt. Tegen welke tegenstander dan ook, creëren we veel
kansen. En hoe beter de tegenstander, hoe beter wij spelen.’’
In dat licht bezien is het fijn
dat Bloemendaal, de nummer
twee, zondag op bezoek komt in
Leiderdorp. ,,Het zou mij verbazen als we dan aan de onderkant
zitten’’, zegt de coach. ,,Iedereen
wil winnen van Bloemendaal. Op
basis van kwaliteit zijn zij natuurlijk favoriet. Bloemendaal
heeft goede speelsters, die op het
hoogste niveau hebben gespeeld,
maar het is nog geen team. Als ze
van ons verliezen, hebben ze een
groot probleem. Daarom zeg ik:
laat maar komen.’’
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Amateurvoetbal

Districtsbeker

Zaterdag (14.30)
Topklasse: DETO - GVVV, Capelle - Excelsior
’31.
Hoofdklasse A: Volendam - Quick Boys,
Sportlust ’46 - Ajax AFC, csv Apeldoorn DTS ’35 Ede (15:00).
Eerste klasse B: Deltasport - BVCB, Voorschoten’97 - GHC, FC Rijnvogels - Nootdorp, RCL
- Benschop (15:00).
Tweede klasse C: Valken’68 - SVC’08, TAVV Haaglandia, Naaldwijk - DUNO.
Derde klasse A: Kamerik - Be Fair, Lugdunum
- Oegstgeest, Leiden - Floreant, Zwammerdam - Koudekerk.
Vierde klasse A: Leidsche Boys - Aarlanderveen, Blauw-Zwart - LSVV 70 (15:00).
Vierde klasse B: Rijnstreek - Hazerswoudse
Boys, SPV ’81 - SVS, Linschoten - Moerkapelle (15:00).

Zaterdag (14.30)
De Zwervers-ARC, FC Lisse (za) – RVVH,
NSVV – VVSB (zo.), Rijnsburgse Boys –
Spartaan ’20, Ter Leede – Oude Maas,

Zondag (14.00)
Topklasse: FC Chabab - Achilles ’29.
Hoofdklasse A: De Zouaven - Elinkwijk, Argon - Nieuwenhoorn.
Eerste klasse B: FC Boshuizen - UVS, SJC - Magreb ’90.
Tweede klasse C: Voorschoten’97 - Schipluiden, HVV - Wilhelmus.
Derde klasse A: MMO - NSV ’46, Alkmania SJZ, VCS - Teylingen, ROAC - DOSR.
Vierde klasse A: Van Nispen - ASC, SEP - Warmunda, Kickers’69 - Docos, Roodenburg Altior (14:30), Leidsche Boys - Bernardus
(14:30).

Dinsdag (20.00): FC Boshuizen – Excelsior
Maassluis, BZC ’95 – RCL, GSC ESDO – FC
Rijnvogels, HBS – FC Lisse (zo.), Katwijk –
Naaldwijk, Noordwijk – Nieuwenhoorn,
Olympia – Voorschoten ’97 (za.), Quick
Boys – Neptunus-Schiebroek, Quick Boys 2
– Capelle, TAVV – Barendrecht 2, UVS –
Schipluiden, Voorschoten ’97 (zo.) – Roodenburg (za.), Oegstgeest – Sportief (20.30).

Basketbal
Zaterdag (20.30)
Eredivisie: ZZ Leiden - Apollo Amsterdam.
Vrouwen (20.15)
Eredivisie: Grasshoppers - CTO Amsterdam.

Handbal
Zaterdag (20.45)
Vrouwen
Eerste divisie: Venus Nieuwegein - Foreholte.

Hockey
Zondag
Vrouwen (12.45)
Overgangsklasse B: Alecto - Bloemendaal.
Eerste klasse B: LOHC - Leonidas, DSHC - Alphen.
Mannen (14.45)
Overgangsklasse C: LOHC - Victoria.
Eerste klasse B: Alecto - Myra, Alphen Groen-Geel, DSHC - Roomburg.

Rugby
Zaterdag (15.00)
Ereklasse: DIOK - The Hookers.
Zondag (14.30)
Eerste klasse: The Bassets - Sparta.

Tafeltennis
Zaterdag (16.00)
Eredivisie: Avanti - Westa.
Zondag
Vrouwen (14.00)
Eredivisie: Scylla - Heerlen.

Tsjechisch international Kristýna Mikulcová strijkt neer in Leiden

’Als ik beter word, is dat ook goed voor Scylla’
door robbert minkhorst

- Wedstrijden tegen
haar trainingsmaatje, teamen huisgenote Kim Vermaas
speelt Kristýna Mikulcová
niet. ,,We hebben hier alleen
maar een keukentafel’’, lacht
ze.
LEIDEN

De vraag was wie er beter was, zij,
de twintigjarige studente informatica uit Brno, (jeugd)international ook, of de Voorschotense
Vermaas, 21 inmiddels, en al gezien als een toekomstig Nederlands kampioene. Daarop moest
Mikulcová het antwoord schuldig blijven.
Op de club, in die fonkelende
nieuwe sporthal naast zwembad
De Vliet in Leiden, sparren ze,
uur na uur. Maar punten bij gaan
houden? Op dat idee komen ze
dan niet. En thuis staat er niet
eens een tafel op zolder.
Misschien is het meer een
mannending, ’wedstrijdje doen’.
Op de Europese ranglijst is de
Tsjechische de nummer 162. Vermaas staat negentig plaatsen lager (252).
,,Ze is erg getalenteerd’’, vindt
Mikulcová over haar huisgenote.
,,Ze maakt een goede kans om
een groot speelster te worden.’’
De speelster van Scylla praat
Engels, een taal die ze in Nederland wil bijspijkeren, wat ook
één van de redenen was om deze
kant op te komen deze zomer.
Haar studie informatica heeft ze
voor een jaar onderbroken.
Ze brengt haar dagen tafelten-

Kristýna Mikulcová: ,,Ik hoop dat ze bij Scylla mij ook leuk vinden.’’
nissend door en wisselt trainingen af met Engelse les, de paar
studieboeken die ze (toch) heeft
meegenomen en haar (onvermijdelijke) ontdekkingstocht door
Nederland. Soms verveelt ze
zich, moet ze toegeven.
,,Ik wilde graag naar het bui-

tenland voor nieuwe ervaringen,
om beter Engels te leren en ik
wilde ook graag eens een andere
competitie uitproberen. Ik zat al
vier jaar in dezelfde Tsjechische
competitie en ik kwam steeds dezelfde speelsters tegen. Ik ben
hier om zelf beter te worden als
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speelster, maar ook om Scylla te
helpen met goede resultaten. Ik
train hier meer dan in Tsjechië,
en dat is ook weer goed voor Scylla. Als ik beter word, is het voor
Scylla makkelijker om te winnen.’’
,,Een vriend van mij is coach,

en hij kent Gerard Bakker (jr.).
Hij vertelde mij over zijn club en
dat die een nieuwe speler zocht.
Ze waren ook wel geïnteresseerd
in Tsjechische speelsters. Toen
zijn we gaan e-mailen en nu ben
ik hier.’’
Een goede vergelijking van het

niveau ’hier’, en ’daar’, in Tsjechië, heeft de international nog
niet kunnen maken. Vanwege
het gekke schema van de bond
speelde Scylla slechts twee keer
tot dusver, en Mikulcová zelf één
maal, omdat ze pas sinds half
september in Nederland is. Als ze
de parallel trekt met de nationale
teams, constateert ze dat Nederland ’met een paar Chinese vrouwen’ speelt. ,,In Tsjechië hebben
we alleen Tsjechische speelsters.’’
Bij Scylla, en bij haar gastgezin
in Voorschoten, is Mikulcová
goed opgevangen, zegt ze. ,,Gerard is erg sympathiek, we praten veel. De familie Vermaas is
erg aardig voor me. Ik hoop dat
ze mij ook leuk vinden.’’
Ook Nederland zelf bevalt
haar. ,,Behalve de regen. Ik houd
niet van regen. Vooral niet van
fietsen in de regen.’’
Voorlopig doet Mikulcová alleen in de najaarscompetitie mee
bij Scylla. Tussentijds speelt ze
nog een internationaal toernooi
in Polen (waarvoor ze overigens
geen competitiewedstrijd hoeft
te missen) en vlak voor Kerst is
haar terugvlucht gepland. ,,Ik
weet nog niet of ik na de winter
blijf. Ik moet erover nadenken,
maar bij Scylla moeten ze er natuurlijk ook over nadenken. Ik
ben hier bovendien nog niet zo
lang. Maar’’, klinkt het dan alvast geruststellend, ,,als het aan
mij ligt, is er een goede kans dat
ik blijf.’’

