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Een Amsterdamse heksenketel
SPORT

Regionaal

Korfbal ✱ Het wordt een echte finale zaterdag: Blauw Wit tegen TOP.
De ploeg die wint, pakt het laatste
ticket voor de play-offs om de landstitel. ,,Mooier kan toch niet?’’, vindt
Celeste Split.
Tim Heemskerk: ,,Vaak gaat de laatste wedstrijd van een seizoen nergens meer om. Nou, deze keer niet.’’
Hij voorspelt een heksenketel in
Amsterdam. ,,Blauw Wit thuis verslaan is moeilijk. Aan de andere kant

zijn wij in de winning mood en hebben zij al vier kansen om de playoffs te halen verspeeld de afgelopen
weken. Ik heb er vertrouwen in.’’
Split denkt er net zo over. ,,Het zal
niet makkelijk worden. Het wordt
een echte finale. We gaan nog één
keer alles geven en als we het niet
redden, dan ben ik toch trots dat we
van zo ver terug zijn gekomen.’’
De heksenketel die TOP volgende
week wacht, is overigens mede mo-

gelijk gemaakt door Fortuna, de
voormalige club van Heemskerk.
Hij heeft even contact gehad met
zijn Delftse vrienden afgelopen
week. ,,Ik heb ze veel succes gewenst
tegen Blauw Wit. Ik ging er eigenlijk
van uit dat ze zouden winnen. Fortuna is al zeker van de play-offs,
maar je wilt niet verliezen zo vlak
voor de halve finales. Dat ze wonnen, is heel mooi voor ons. Ze kunnen een kratje bier van me krijgen.’’

Tim Heemskerk.
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Fiks degradeert
Velocitas
Michel van Gent

Nick Pikaar strekt zich tot het uiterste om de bal te vangen.
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Korfbal ✱ Fiks pakte de laatste strohalm om in de eerste klasse te blijven door Velocitas met 15-11 te verslaan. Het contrast kon niet groter
zijn in de Steenwijklaanhal in Den
Haag. De spelers van Fiks zaten vorige week aangeslagen op de bank,
omdat er tegen Futura met 14-13 was
verloren. Nu liepen zij uitbundig
hand in hand naar de tribune om
hun supporters te bedanken voor de
steun bij de zege op Velocitas. ,,Wij
zijn van ver gekomen, maar vandaag
waren we de terechte winnaar, denk
ik’’, stelde coach Hans Peters opgelucht vast. Hij zag het goed, want
zijn selectie had een sterke tweede
helft nodig om te winnen.
In de eerste helft speelden Fiks en
Velocitas als echte degradatiekandidaten. Beide ploegen verdedigden
sterk, maar maakten aanvallend
weinig klaar. De Oegstgeestenaren
misten ervaring door de absentie
van Nadine Peters (hamstringblessure), terwijl de Leiderdorpers Iwo
Nelson juist vanwege zijn ervaring
hadden teruggehaald. De routinier,
net terug van wintersport, maakte
één van de weinige velddoelpunten
in de eerste periode, die met vier
goals uit vrije ballen een bescheiden
3-4 ruststand opleverde.
Liesbeth van den Berg (Velocitas)
zorgde voor de meeste opwinding
door Jan Anholts (Fiks) omver te duwen. Zij had in het verleden enige

Fiks
Velocitas

15-11

Topscorers Fiks: Treur 5,
Anholts 4. Topscorers
Velocitas: Plijter 3, Paardekoper 2.

schouderblessures en ontplofte toen
Anholts tegen haar schouder aanliep. Het leverde haar slechts een gele kaart op, maar even later viel zij
toch uit, omdat zij niet fit was. ,,Wij
hadden bij rust eigenlijk 3-8 of 3-9
voor moeten staan, zoveel overwicht
hadden we in de rebound’’, signaleerde coach John van Duuren van
Velocitas. ,,We zijn korfballend echt
niet minder, maar als je niet scoort,
gaat dat in je hoofd werken. Dat is
ons al vaker overkomen."
Na de pauze trok Fiks het initiatief
naar zich toe. ,,Ik heb er in de rust op
gehamerd dat we veel meer strijd
moesten leveren. Dit was onze laatste kans. Dat gebeurde gelukkig
ook’’, verklaarde Peters de omslag.
Frans Treur (2), Judith Hooimeijer,
Kevin Vreeken en invaller Rick van
der Kraan maakten in vijf minuten
het verschil tussen 7-7 en 12-8. Velocitas zag invallers Sanne Glasbeek
en Ivar van Driel nog wel scoren,
maar had te weinig schot om verlies
én degradatie nog af te wenden.

TOP heeft bereiken play-offs opeens in eigen hand

De comeback
van het jaar
Tessa de Wekker
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Korfbal ✱ Wie rond kerst geld heeft
ingezet op het halen van de play-offs
door TOP/Wereldtickets.nl, zou volgende week wel eens rijk kunnen
zijn. De korfballers hebben na de 3017 zege op LDODK het bereiken van
de halve finales om het landskampioenschap in eigen hand.
En dat terwijl de ploeg in de kerstvakantie nog onderaan stond met twee
puntjes. Er werd zelfs gevreesd voor
degradatie. Nooit door spelers en
staf, die zijn altijd in hun eigen kunnen blijven geloven. Terecht dus.
De opdracht voor TOP zaterdagavond was simpel: zelf winnen en
daarna heel hard duimen dat de
twee concurrenten voor het laatste
play-off ticket, Blauw Wit en DVO,
punten zouden verspelen. Dat zelf
winnen leek een helft lang lastig te-

TOP
LDODK

30-17

Scores TOP: Heemskerk 10,
Snel 8, Split 5, Pikaar 4,
Verwey 2, Wiegerink 1.

gen de Friezen. Bij rust was het 11-9.
Na de pauze was de thuisploeg echter ontketend en liet het geen spaan
heel van LDODK. Onder aanvoering
van Tim Heemskerk, met zijn tien
doelpunten man van de wedstrijd,
scoorde TOP er lustig op los.
Een kwartier voor tijd maakte good
old Nisha Verwey de 22-15 en was de
wedstrijd beslist. Deel één van de
missie geslaagd, het duimen draaien kon beginnen. Op de bank haalden de wisselspelers hun telefoons
erbij. De korfbal app met live tussenstanden werd massaal ververst, ook

op de tribune. ,,Fortuna staat met
vier doelpunten voor tegen Blauw
Wit’’, schreeuwde iemand. ,,DVO
staat gelijk!’’
Goede berichten dus voor TOP.
Blauw Wit, uitgerekend de tegenstander in de laatste speelronde volgende week, stond drie punten voor.
Bij verlies zou dat gat slinken tot
één. DVO stond een punt voor, dus
bij een gelijkspel zou TOP gelijk komen. Met een veel beter doelsaldo is
die stand in Sassenheims voordeel.
,,We kregen de tussenstanden door
in het veld. Hier was het natuurlijk
al gespeeld. Het maakte het extra
spannend’’, glunderde Celeste Split.
Met nog een minuut te gaan vierden
de spelers in het veld al een feestje,
want de andere twee duels waren afgelopen. Fortuna had gewonnen
van Blauw Wit en DVO had een punt
verspeeld bij Dalto. ,,We wisten het
belang van die duels. Dat het precies
goed afloopt voor ons, is echt top’’,
grijnsde Tim Heemskerk.

Winst en verlies
voor Scyllanen
Ron Hoogendam
Tafeltennis ✱ Na een merkwaardige
onderbreking van vijf weken mochten de mannen van Scylla gistermiddag weer eens aan de bak, voor de
vijfde ronde van de eredivisie. Dat
was geen succes, want bij Westa in
Wessem werd de Leidse ploeg met
de maximale cijfers (7-0) om de oren
geslagen.
Zo werden Gerard Bakker en Thomas Bénit in hun twee enkelpartijen
met duidelijke cijfers naar de kant
verwezen. Dat overkwam ook Olivier Altenburg, al had hij in een
spectaculaire partij tegen Cosmin
Stan serieuze winstkansen. In de
dubbel lieten de bezoekers zich de
kaas van het brood eten. Scylla is nu
onderin met slechts negen punten
op gelijke (degradatie) hoogte gekomen met Zwolle. Er bestaat een kans
dat beide ploegen niet hoeven te
vrezen voor degradatie, maar dan
moet het hoofdbestuur een aanbeveling van de werkgroep eredivisie
(die volgend seizoen een competitie
wil met tien teams, uitgesmeerd
over een jaar) goedkeuren. ,,Wij weten daar nog niet het fijne van. Maar

Grote nederlaag
voor mannen
tegen Westa
vandaag speelden we slecht’’, aldus
kopman Bénit. Tijdens de Leidse Super Sunday speelden ook de vrouwen van Scylla tegen Westa. Zij wonnen in een leuke confrontatie met
4-3. De Leidsen zijn hiermee definitief verzekerd van de play-offs.
Het leuke treffen tussen nummer
vier Westa en Scylla ging gelijk op.
Kim Vermaas en Kistyna Miculcova
hadden in dit duel geen adequaat
antwoord op het tactische spel van
de ervaren Li Nan Sun. Tegen Lynn
van der Elsen (pas 14 jaar) en Melissa
Bours waren de twee Leidsen wel
opgewassen.Ook het dubbel was
een prooi voor Scylla. Marie Depuydt begon matig met een nederlaag tegen van der Elsen maar stelde
in de slotpartij de winst veilig door
met 3-1 te zegevieren tegen Bours.

