een man minder stonden. Maar
uiteindelijk waren we over heel
het seizoen niet goed genoeg. Dat
’em in de details, want we kunDaphne van der Velden
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nen allemaal supergoed hockeyen”, aldus OZ-speelster Daph-
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plaats van zes spelers tussen de
ne van der Velden. Daar zit hem
balken, komt het ook steeds verprecies de kneep.
der af te staan van de olympische
Zaalhockey is verworden tot een
veldvariant.
Velden:
„Er
specialisme
dat een meer
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wordt meer verdedigend en op de
aanpak vereist. Door de nieuwe
counter gespeeld. Iedereen lijkt
spelvorm, met nog maar vijf in

het af te kraken, maar ik vind zaalhockey juist heel leuk voor de afwisseling.”
OZ uitte bij monde Page
van Harry
: B14
van Hout van de Stichting Tophockey kritiek op het programma.

BC Geldrop: noodgedwongen pas op de plaats
door Rob Aarts
GELDROP – Zelden is het contrast
bij een club zo enorm als bij BC
Geldrop. Vorig seizoen stond de
badmintonvereniging nog op de
drempel van de eerste divisie,
maar deze jaargang wilde de motor
maar niet op gang komen. Door de
verliespartij tegen kampioen BCH
(0-8) glijden de Geldroppenaren af
naar de derde divisie.

Exact een jaar geleden werd in
Geldrop rond deze tijd de champagne ontkurkt. De plaatselijke
badmintonvereniging
toonde
zich in de tweede divisie oppermachtig en legde volledig terecht
beslag op de titel. Na dat zo succesvol verlopen seizoen besloot
toptalent Rick Steuten zijn geluk
te gaan beproeven bij het hoger
spelende Roosterse Badmintonclub. In zijn kielzog volgde ploeg-

genote Dionne van Vlerken. De
exodus bleek voor BC Geldrop
niet op te vangen, waarop de vereniging besloot om geen gebruik
te maken van het promotierecht.
Met Roelie de Poortere bleef uiteindelijk slechts een speelster van
de kampioensformatie over.
„Als we wat spelers van buitenaf
hadden kunnen halen, was promotie best mogelijk geweest”, erkent voorzitter Hans de Greef een
jaar na dato. „Maar dat is niet volgens onze policy. Het karakter
van de vereniging is voor ons het
belangrijkst en daar willen we
geen veranderingen in aanbren-

䊳 Badmintonvereniging uit
Geldrop glijdt af naar de derde divisie. Vorig seizoen
lonkte nog promotie
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gen. Wij gaan niet met geld smijten. Dat we een jaar later degraderen is erg jammer, maar geen mokerslag.” Met Kim de Haan, Sandra Duprée, Niels Veenstra en
Niels Lambregts mocht coach
Frank Verkoeijen afgelopen zomer vier nieuwe spelers verwelkomen, maar dat woog niet op tegen
het verlies van de eerdergenoemde namen. Tot overmaat van
ramp kampte Sandra Duprée het
hele seizoen met een slepende
achillespeesblessure.
„Daarom moest er binnen de club
met spelers worden geschoven”,
aldus De Greef. „Dan komen alle
teams in de problemen, want er
gaat een goede speler weg en daar
komt een minder goede voor terug. Het tweede team heeft daar
ook last van gehad, die zijn ook gedegradeerd. Vorig seizoen viel het
kwartje telkens de goede kant op,
dit keer hebben we veel pech. Ge-

䡵 Hans de Greef, voorzitter van BC

Geldrop.
lukkig zit het met de aanwas wel
goed.” In tegenstelling tot De
Greef had Verkoeijen er flink de

pest in, al was het voor de Helmonder geen verrassing dat zijn
team een moeizaam seizoen tegemoet zou gaan. „Het was natuurlijk bekend dat er verschuivingen
zouden komen. Maar dat we nu
degraderen, vind ik pijnlijk. Vooral omdat ik vorig jaar best wilde
promoveren naar de eerste divisie. Dan loop je waarschijnlijk tegen flinke nederlagen aan, maar
ben je het jaar daarna wel weer actief in de tweede divisie en ben je
een brok ervaring rijker. Nu moeten we een niveau lager beginnen
en is het nog maar afwachten hoe
het team er volgend seizoen uitziet.” Ondanks de recente tegenslagen blijft Verkoeijen ook na dit
seizoen actief bij BC Geldrop. „Ik
ben net begonnen met mijn trainerscursus en ik zit hier goed op
mijn plek. De degradatie is even
slikken, maar we gaan met frisse
moed door.”
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