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Thomas Bénit struikelt in kwartfinale NK
SPORT

Regionaal
✱ Vrouwenvoetbal

Weer verlies
Ter Leede
Ter Leede leed alweer de derde
verliespartij na de winterstop. Na
nederlagen tegen Oranje Nassau
en in de beker tegen Heerenveen,
delfde het nu tegen DTS ’35 met
3-2 het onderspit. ,,Het lukt bij
ons even niet’’, aldus trainer Jamel Rikkers. In de eerste seizoenshelft bleef de ploeg nog ongeslagen en de roodgelen staan
dan ook nog altijd aan kop. Sinds
de club het contract van Rikkers
niet verlegde, gaat het moeizaam
met de Sassenheimsen. ,,Het
kampioenschap komt nu wel
langzaam onder druk te staan’’,
aldus Rikkers, die in Buitenveldert met oud-Ter Leede trainer
Don Koehorst zijn grootste concurrent weet, omdat nummer
drie Saestum ook punten verspeelde.
Ter Leede kwamen tegen de
nummer vier nog wel op voorsprong. Lisanne Grimberg knikte
vlak voor rust een voorzet vanaf
de zijkant prachtig binnen. Na
rust kreeg de ploeg talloze kansen om de wedstrijd in het slot te
gooien, maar steeds bracht de
Edese doelvrouw redding of belandde de bal op de lat. ,,Ballen
die er in het begin van het seizoen
ingingen, krijgen we nu niet in
het doel’’, aldus Rikkers, die zag
dat DTS ’35 zich vervolgens terug
in het duel speelde en zelfs een 2-1
voorsprong nam. Topscoorder
Grimberg rondde een kwartier
voor het einde nog wel een goede
aanval af, maar de ploeg moest
iets voor tijd dan toch de 3-2 toestaan.
RCL boekte met de 1-2 zege op The
Knickerbockers de vierde overwinning op rij en de zevende in
negen wedstrijden. ,,We hebben
alleen tegen Ter Leede en Buitenveldert verloren. En zelfs van die
laatste hadden we moeten winnen’’, aldus Barry Sikking, die
naar eigen zeggen niet eens veel
anders doet ten opzichte van de
seizoensstart, toen z’n team
slechts drie punten uit zes wedstrijden behaalde. ,,We spelen
hetzelfde systeem, trainen hetzelfde. Maar ik denk dat een paar
overwinningen ons goed hebben
gedaan. We voetballen nu vrijer
en komen steeds als eerste op
voorsprong in plaats van op achterstand’’, aldus Sikking, wiens
formatie ook nu de 0-1 maakte.
Samantha Stojanovic opende na
een fellere en agressiever tweede
helft na een krap uur de score,
waarna Linda van der Helm tien
minuten later een voorzet vanaf
de zijkant bij de tweede paal binnentikte.
Vervolgens kregen Stojanovic,
Madieke Zaad en vooral invaller
Sandy van de Water zelfs nog mogelijkheden om de score uit te
breiden. In plaats daarvan maakte de formatie uit Groningen een
minuut voor het eind nog de eretreffer. RCL, dat eerder nog tegen
degradatie vocht, passeert daarmee de thuisploeg en staat inmiddels vijfde. Sikking: ,,Ja, dat
is wel lekker natuurlijk.’’

Tafeltennis ✱ Voor de spelers van
Scylla is het Nederlands kampioenschap tafeltennis dat afgelopen
weekeinde in Zwolle werd gehouden niet bepaald succesvol verlopen.
Gerard ’Piet’ Bakker had de pech om
in de eerste ronde gekoppeld te worden aan de huidige Nederlands
kampioen Barry Wijers. Hij verloor
met 4-1. In het dubbel samen met
Thomas Bénit struikelde de goed
spelende Leidenaar, bezig aan zijn

28ste NK, in de kwartfinale tegen de
latere finalisten Martijn de Vries en
Daan Sliepen. Bakker had eerder
met Kim Vermaas ook al geen hoge
ogen kunnen gooien in de mix dubbel. Scylla-kopman Thomas Bénitbegon uitermate stroef, maar groeide in het toernooi. Zo wist de jonge
Leidenaar in de eerste ronde de sterk
spelende Robert-Jan van der Heiden
van zich af te schudden met 4-3. In
ronde twee oogde het tegen de frivo-

de, game koesterde hij zelf een 3-0
voorsprong, maar Kahn pakte de
winst met 11-7. Benit: ,,Nu baal ik
enorm, maar morgen ben ik wel
over m’n teleursteling heen.’’
Kahn verloor de spannende eindstrijd van oud Oegstgeestenaar Casper ter Luun, voormalig speler van
Pecos. Voor Scylla-crack Kim Vermaas waren de druiven zuur in de
kwartfinale, waarin ze vrij kansloos
verloor van Yana Timina.

le Patrick Oeij ook niet echt soepel in
de eerste twee games. Net op tijd
gooide Benit er een juiste versnelling in en greep een 4-3 overwinning. In de kwartfinale, tegen oud
teamgenoot en verliezend finalist
Jonah Kahn waren er volgens Bakker goede kansen voor Bénit om
zich bij de laatste vier te scharen.
Ook in deze partij keek hij tegen een
0-2 achterstand aan, maar vocht zich
goed terug. In de zevende, beslissen-

Start snel vergeten
Verkeersdrukte aan het begin enige minpunt ✱ Genieten van groen ✱
Van Hateren: ’Mooie natuur, maar ik kom voor de winst’
Anouk Kragtwijk
Atletiek ✱ De Roadrunnersloop
wordt door veel deelnemers van het
Zorg en Zekerheidcircuit gezien als
een prachtige loop door de natuur.
Maar de deelnemers moesten gisteren wel eerst de chaos van de start
overleven.
De kruising van de Churchilllaan
met de Voorschoterweg is op zondagochtend relatief rustig. Er rijden
dan wel tientallen auto’s per minuut
met een flinke vaart langs de stoplichten, maar vergeleken met de
echte drukte van de spits stelt het
niet veel voor.
Toch slaan de uitlaatgassen in deze
situatie al snel op je longen. Benzine- en dieseldampen verspreiden
zich in een rap tempo over de kruising. „Geen ideale omstandigheden
om in hard te lopen’’, verklaart de
moeder van een atlete langs de kant.
„Ik snap niet waarom ze hier starten.”
Maar de verklaring is logisch. Al jaren heeft de hardloopvereniging De
Leidse Road Runners in dit stukje
Leiden, direct aan de Voorschoterweg, haar kantine staan. En omdat
zij organisator is van de vijfde Zorg
en Zekerheid Loop, wordt op de
drukke Leidse kruising start van de
Roadrunnersloop georganiseerd.
Volgens Gerda Kapteyn van de organiserende vereniging het met de uitlaatgassen nu wel mee. ,,Als hier ’s
avonds wordt gelopen, tijdens de
spits, dan is de luchtkwaliteit nog
veel erger’’, verklaart ze vlak voor de
start.
Toch staat de Roadrunnersloop bij
deelnemers bekend om de mooie
natuur. Want als je de chaos van de
start eenmaal achter je hebt gelaten,
kom je in de heerlijke rust van de
Vlietlanden. „Daar is het echt prachtig lopen, dan vergeet je het verkeer
in het begin wel weer’’, aldus deelneemster Karin Rol.

De beloning voor de deelnemers aan de Roadrunnersloop: sporten in het groen.

Maar voordat de deelnemers zo ver
zijn, moeten ze eerst nog starten. En
dat verloopt niet helemaal vlekkeloos. Vijf minuten voor aanvang van
de tien kilometer zijn heel veel atletes nog niet ter plaatse. Een grote file bij de dames - en ook de herentoiletten houdt ze weg van de start.
En dus is een tiental deelnemers te
laat voor het schot om 11 uur. Minuten nadat het startsignaal is geweest, komen uit het publiek nog atletes aansnellen die mee willen
doen.
Marty van Rijnberk is ook te laat.
„Iedereen was al gestart, toen moest
ik nog.” Maar eigenlijk vindt ze het

niet zo erg. „Als je in je eentje loopt,
kun je meer genieten van het parcours. Want dat is heel mooi.”
Dat laatste is ook voor veel andere
deelnemers de belangrijkste conclusie. Maaike van Dijk uit Voorschoten
is aangenaam verrast. „Als je die tien
kilometer loopt, loop je langs het
water. En daar geniet ik wel echt
van.”
Toch beleef niet iedereen met diezelfde intensiteit het parcours.Favoriet voor de winst van de vijf kilometer, Hans van Hateren, heeft wel
iets anders aan zijn hoofd. „Ja, het is
wel heel mooi bij de Vlietlanden.
Maar ik ben vooral bezig met de
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wedstrijd natuurlijk. Ik wil hier
winnen.”
Die strategie werkt voor Van Hateren. Hij wint namelijk in een tijd
van 16.10 de vijf kilometer. Bij de
vrouwen wint Silke Schmidt uit Leiden in 17.36 de vijf kilometer. De
middenlange afstand, de tien kilometer, wordt gewonnen door Liesbeth van Voorthuijsen van Haag Atletiek in 38.46. Saïd Kanfaoui van AV
Gouda strijkt bij de mannen in 33.06
met de eer. De vijftien kilometer bij
de vrouwen komt op naam van
Anouk Claessens (55.57) uit Utrecht
en bij de mannen is Michael Woerden de beste in 52.26.

Lakse instelling van LZ 1886 afgestraft
Wim Siera
Waterpolo ✱ LZ 1886 was zaterdag
niet vooruit te branden. De Leidse
eersteklasser is met nog zeven
wedstrijdrondes te gaan nog steeds
niet gevrijwaard van degradatiezorgen, maar leek in het duel met
het laaggeklasseerde SGHA niet
tot het gaatje te gaan. De ploeg van
scheidend trainer Joost Vlag incasseerde in eigen bad dan ook een
10-9 nederlaag.
De Friezen, die in eigen huis al te
sterk waren, hadden voor de pauze
het beste van het spel. Het was al-

leen aan doelman Mark van Giezen
te danken dat de score niet hoger
uitviel (3-5). In het vervolg leek de
thuisploeg toch nog de zege naar
zich te trekken. LZ 1886 versnelde
opeens naar een 7-6 voorsprong en
kreeg vlak daarop ook nog twee riante mogelijkheden. De lat en de
doelman stonden succes in de weg.
SGHA counterde koeltjes naar 710. De twee doelpunten van LZ in
de laatste minuut kwamen te laat.
In de winterstop zag de toekomst
van eersteklasser Katwijk er niet
bijster rooskleurig uit. De ploeg
van trainer Sander Verheul heeft

echter de weg omhoog ingeslagen.
Katwijk boekte alweer de derde zege op rij en is inmiddels opgeklommen naar de negende plaats. Zaterdag werd het door schorsingen verzwakte Haerlem slachtoffer van de
Katwijkse dadendrang (7-6). De
confrontatie bleef tot het einde
spannend. Anderhalve minuut
voor tijd schoot Wim van Beelen
uit een prachtig passje van Rik van
de Putte de winnende binnen.
Alkemade kwam eindelijk weer tot
een winstpartij. De tweedeklasser
versloeg thuis DAW met 14-11. De in
de eerste periode opgebouwde

voorsprong (4-1) kwam geen moment in gevaar. Thomas van Ast
was op schot met vier treffers.
Sassenheim is met drie overwinningen en een gelijkspel aardig op
dreef na de winterstop. De derdeklasser verruilt de onderste regionen langzaam in voor een plek in
de middenmoot. Zaterdag werd
het hoger geklasseerde De Gouwe
met 9-7 verslagen. Dat kwam al
snel op een 5-2 voorsprong. De omschakeling van een pressing naar
een zoneverdediging bood Sassenheim uitkomst. De bezoekers kwamen amper nog aan scoren toe.

