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Den Helder in tafeltennisfinale

Regionaal

Tafeltennis ✱ Voor Dozy Den Helder/Noordkop lonkt de vierde
landstitel in het bestaan van de vereniging. De Helderse vrouwenploeg
bereikte zaterdagavond probleemloos de eindstrijd om het voorjaarskampioenschap.
Na de 6-1 thuisoverwinning van vorige week tegen Scylla, had de formatie van coach Theo Wijker in de
return in Leiden slechts twee winstpunten nodig voor de finale.

Daaraan voldeed Noordkop in het
snelst mogelijke tempo. Eerst was er
de knappe zege van Yun Zhang op
Scylla-kopvrouw Krystyna Mickulkova, waarbij Zhang een 2-0 achterstand in games omboog in 2-3 winst.
Die werd direct gevolgd door een
triomf van Ana Gogorita, de Helderse nummer een, op Kim Vermaas.
Daarmee was het ideale scenario rap
bewerkstelligd door de Helderse
equipe, die uiteindelijk met een 2-5

zege huiswaarts keerde. Schagerbrugse Rianne van Duin struikelde
over Vermaas en het damesdubbel
Gogorita/Zhang incasseerde een
zeldzame nederlaag.
Het had volgens Wijker mede te maken met het sterke spel van Mickulkova. Op 9 mei wacht de ploeg in
Hilversum een confrontatie met
Heerlen. Als bezitter van de najaarstitel, kroont de Helderse formatie
zich bij winst tot landskampioen.

Yun Zhang

Pieter van der Geest wint met moyenne van boven de honderd

Zeldzaam gemiddelde
Van een medewerker
Biljarten ✱ De 2013-editie van het
EOT-toernooi libre op de kleine tafel, kreeg bij Turnlust in Pieter van
der Geest junior (BCS) een winnaar
van formaat. Hij toonde zich in De
Draaikolk een klasse apart door gedurende het evenement ongeslagen
te blijven met een gemiddelde van
meer dan honderd caramboles.
Alsof het hem geen moeite kostte,
zo reeg de 34-jarige bollenkweker
uit ’t Veld de caramboles aaneen op
de biljarttafels van de Draaikolk.
Met een moyenne van vijftig rond
als torenhoog favoriet aan het evenement begonnen, vijzelde hij zijn
gemiddelde flink op door, vroeg in
het toernooi, zijn 350 caramboles in
één beurt te voltooien.
Daar stevende hij in ronde zes, tegen
directe concurrent en clubgenoot
Joop Roelands, opnieuw op af. Toen
stokte zijn openingsserie echter bij
341, om de laatste negen in de tweede beurt bij te schrijven.
Het kwam de spanning in het toernooi ten goede dat ook Willem
Hummel van KOT uit Dirkshorn,
als enige niet in BCS-tenue, ook zes
ronden de volle winst wist te pakken. Zodoende was hij de enige, die
in de slotronde Van der Geest nog
van de hoofdprijs kon afhouden.
Die finale werd opnieuw een demonstratie. Van acquit verzamelde
Van der Geest de ballen en gaf niet
meer af. Hummel, eerste getuige
vanaf zijn stoel, kwam er met elf caramboles niet aan te pas.
,,Natuurlijk ben ik blij met de toernooizege. Ik ben een paar keer tweede geweest en heb nu dan de hoofdprijs’’, zei de winnaar. ,,In dit soort
invitatietoernooien sta ik redelijk
ontspannen aan de tafel en wil vooral ’mooi’ spelen. Dan vind ik het ook
niet zo belangrijk, wat ik achterlaat
als ik een keertje mis. Na de vierde
ronde had ik met een moyenne van

Pieter van der Geest jr. (links) naast vader Piet, die als vijfde eindigde in De Draaikolk.

ruim zevenentachtig hoop om boven de honderd te komen. Een mijlpaal. Ik ben heel tevreden dat het
uiteindelijk is gelukt.’’
Van der Geest jr. komt normaal niet
meer in wedstrijdverband uit op de
kleine tafel, maar is een vaste deelnemer aan het door zijn club gedo-

mineerde evenement. ,,De beste biljarters uit de Noordkop zitten bij
BCS, dus gaat het om prestige. Het
materiaal bij Turnlust is een beetje
stug, maar dat ligt me in het algemeen wel. Op de grote tafel moet je
ook stevig stoten.’’
Wedstrijdleider Aad Noordover van

Texel wordt zeeziek bij VZV
Ruud Ramler
Vierde klasse A ✱ De sluimerende
kansen in de derde periode maken
ongekende krachten los bij VZV. Genoeg om titelkandidaat Texel met
een 2-0 nederlaag terug naar het eiland te sturen. En zichzelf, eenmaal
bekend met de afloop bij de verliezende concurrenten Geel Zwart en
Hollandia T, nog eens extra in de
handen te wrijven. Al zit nu Winkel,
dat de andere kampioenspretendent JVC zo verrassend op puntenverlies trakteerde, ineens op het vinkentouw. Maar juist dat zijn de ontwikkelingen, die een zeer regionaal
getinte competitie als in de vierde
klasse A zo interessant maken.
Dergelijke onvoorspelbaarheid was
zeker terug te voeren op de afloop in

’t Veld. Waar VZV absoluut geen
makkelijke middag had tegen een
ploeg, die zichtbaar met de intentie
van een kampioen speelde. En dat
combinerend, wat Klaas Mooij betreft, ook iets makkelijker deed dan
zijn ploeg. ,,Maar wij hebben heel
hard gewerkt’’, zei de trotse trainer
van VZV, die enige nervositeit aan de
overkant ontwaarde toen het halverwege nog altijd in evenwicht was.
,,Zij schoven een extra man door
naar het middenveld en in de aanval. Dat gaf ons de ruimte om beter
te gaan voetballen.’’ En door Kevin
Scholten op 1-0 te komen. Eenmaal
op achterstand verhoogde Texel de
druk. ,,Het was voor ons echt alle
hens aan dek’’, aldus Mooij.
Die een standbeeld bestelde voor
zijn doelman. Sander Blijleven pak-

te deze middag met fantastische
reddingen de punten voor VZV dat
de snelheid van Niels Leegwater benutte om op 2-0 te komen. Terwijl
de bezoekers hun troefkaart van de
explosiviteit ditmaal niet konden
trekken. ,,Geert Wit deed het uitstekend tegen hun spits. En gelegenheid om snel uit te breken heb ik
ook niet gezien’’, aldus Mooij.
Voor wie ook het doorschuiven van
mankracht bij Texel niet als een verrassing kwam. ,,Dat doen ze vaker.’’
Daarom kreeg spits Scholten de opdracht mee zijn directe tegenstander tot in alle uithoeken van het
sportpark te stalken.
,,Iedereen bij ons speelde taakbewust, zoals ook was afgesproken. Ja,
dat maakt van mij een hele blije trainer’’, zei Mooij.

Turnlust was eveneens een tevreden
man. ,,Meestal wordt dit toernooi in
de regio Schagen gehouden, maar
nu werden wij gevraagd voor de organisatie. We hadden alle dagen ons
zaaltje goed bezet en kregen complimenten van de deelnemers over
organisatie en verzorging. Een aan
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alle kanten geslaagd toernooi.’’
Eindstand: 1. P. van der Geest jr 14
punten (106,52 gemiddeld), 2. W.
Hummel 12 (33,22), 3. J. Roelands 9
(19.73), 4. R. Kok 8 (17,14), 5. P. van der
Geest sr 5 (21,92), 6. C. Tesselaar 4
(14,45), 7. T. Stolk 4 (12,89), 7. O. Sinnige
0 (5,75).

Wieringermeer heeft geen
goed nieuws: 9-0 verlies
Fedde Hoogendoorn
Zaterdagvoetbal ✱ Het eerste wat
Cees Zeilemaker zei toen hem gevraagd werd naar een wedstrijdverslag: ,,Ik heb geen goed
nieuws.’’ Toen hij de uitslag vertelde, was die zin begrijpelijk.
Wieringermeer verloor uit met
9-0 van Jong Holland.
Zeilemaker kon zich nog enigszins verschuilen achter het feit,
dat hij maar drie basisspelers tot
zijn beschikking had. Maar de
trainer wilde niet spreken over
onmacht. Hij gaf eerlijk toe, dat
Wieringermeer het wel heel simpel weggaf. ,,En 4-0 was realistischer geweest. Jong Holland werd

het soms wel erg makkelijk gemaakt.’’ Toch is de trainer wel
blij, dat zijn elftal nu veertien dagen rust heeft. Uit armoede
moest zelfs een keeper als veldspeler functioneren. ,,Ik kon wel
wat A-junioren vragen, maar zij
zijn ook al onderbezet. Ik wilde
ze niet nog meer onder druk zetten. Over twee weken verwacht ik
weer beschikking te hebben heb
over acht spelers’’, vertelde Zeilemaker heel koeltjes. Wieringermeer had vanzelfsprekend niet
echt een serieuze rol in het duel.
Maar sowieso is Jong Holland
niet een ploeg, die Wieringermeer ligt. Thuis werd ook al met
9-0 verloren van dat elftal.

