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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 cham-
pagne ontkurkt. De plaatselijke
badmintonvereniging toonde
zich in de tweede divisie opper-
machtig en legde volledig terecht
beslag op de titel. Na dat zo suc-
cesvol verlopen seizoen besloot
toptalent Rick Steuten zijn geluk
te gaan beproeven bij het hoger
spelende Roosterse Badminton-
club. In zijn kielzog volgde ploeg-

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

gen. Wij gaan niet met geld smij-
ten. Dat we een jaar later degrade-
ren is erg jammer, maar geen mo-
kerslag.” Met Kim de Haan, San-
dra Duprée, Niels Veenstra en
Niels Lambregts mocht coach
Frank Verkoeijen afgelopen zo-
mer vier nieuwe spelers verwelko-
men, maar dat woog niet op tegen
het verlies van de eerdergenoem-
de 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 te-
rug. Het tweede team heeft daar
ook last van gehad, die zijn ook ge-
degradeerd. Vorig seizoen viel het
kwartje telkens de goede kant op,
dit keer hebben we veel pech. Ge-

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 Hel-
monder geen verrassing dat zijn
team een moeizaam seizoen tege-
moet zou gaan. „Het was natuur-
lijk bekend dat er verschuivingen
zouden komen. Maar dat we nu
degraderen, vind ik pijnlijk. Voor-
al omdat ik vorig jaar best wilde
promoveren naar de eerste divi-
sie. Dan loop je waarschijnlijk te-
gen flinke nederlagen aan, maar
ben je het jaar daarna wel weer ac-
tief in de tweede divisie en ben je
een brok ervaring rijker. Nu moe-
ten we een niveau lager beginnen
en is het nog maar afwachten hoe
het team er volgend seizoen uit-
ziet.” Ondanks de recente tegen-
slagen blijft Verkoeijen ook na dit
seizoen actief bij BC Geldrop. „Ik
ben net begonnen met mijn trai-
nerscursus en ik zit hier goed op
mijn plek. De degradatie is even
slikken, maar we gaan met frisse
moed door.”

door Linda Derksen
e-mail: l.derksen@ed.nl

ROTTERDAM – Topclubs kijken
vaak wat meewarig tegen zaal-
hockey aan. Die hoogmoed komt
Oranje Zwart dit jaar duur te
staan. De mannenploeg gaf zich
bij voorbaat al gewonnen omdat
het voor de play-outs niet vol-
doende spelers op de been kon
brengen om het vege lijf te red-
den. En de vrouwen konden het
gisteren in het Rotterdamse Top-
sportcentrum niet bolwerken in
een poule met Union (2-1-neder-
laag), Groningen (2-2) en Voor-
daan (2-1-zege). De vaandelteams
van de Eindhovense grootmacht
ontbreken zodoende volgend jaar
in de hoofdklasse.
„Al in de eerste wedstrijd hebben
wij het onszelf veel te moeilijk ge-
maakt doordat we telkens met

een man minder stonden. Maar
uiteindelijk waren we over heel
het seizoen niet goed genoeg. Dat
zit ’em in de details, want we kun-
nen allemaal supergoed hock-
eyen”, aldus OZ-speelster Daph-

ne van der Velden. Daar zit hem
precies de kneep.
Zaalhockey is verworden tot een
specialisme dat een meer serieuze
aanpak vereist. Door de nieuwe
spelvorm, met nog maar vijf in

plaats van zes spelers tussen de
balken, komt het ook steeds ver-
der af te staan van de olympische
veldvariant. Van der Velden: „Er
wordt meer verdedigend en op de
counter gespeeld. Iedereen lijkt

het af te kraken, maar ik vind zaal-
hockey juist heel leuk voor de af-
wisseling.”
OZ uitte bij monde van Harry
van Hout van de Stichting Top-
hockey kritiek op het programma.

Iedereen lijkt het
af te kraken, maar
ik vind zaalhockey
juist heel leuk voor
de afwisseling
Daphne van der Velden

Badmintonvereniging uit
Geldrop glijdt af naar de der-
de divisie. Vorig seizoen
lonkte nog promotie

Vaandelteams
Oranje Zwart
volgend jaar
niet actief in
de hoofdklasse.
Vrouwen onmachtig
bij play-outs in
Rotterdam.

“

�

Competitie blijft in deze vorm
ZAALHOCKEY

BC Geldrop: noodgedwongen pas op de plaats

� Daphne van der Velden (wit shirt) won met Oranje Zwart de laatste wedstrijd van Voordaan (2-1). Dat was niet voldoende om bij de beste twee in de poule

� Hans de Greef, voorzitter van BC
Geldrop.
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De basketbalsters van Almonte
hebben zaterdag zoals ver-
wacht gewonnen van BV
Hoofddorp. De Eindhovense
nummer twee van de promo-
tiedivisie versloeg de nummer
negen uit met 48-65. Almonte
heeft de tweede plek steviger
in handen aangezien De Groe-
ne Uilen verloor van koploper
U.S. (55-53). Het verschil is vier
punten, maar De Groene Uilen
heeft nog een duel tegoed.
De vrouwen van Tantalus ver-
loren opnieuw. BC Bumpers

was met 68-53 te sterk voor de
Eindhovense hekkensluiter.
De basketballers van Tantalus
daarentegen staan nog altijd bo-
venaan in de tweede divisie A. Ze
wonnen van nummer drie Den
Dungk met 72-65. In diezelfde
klasse gingen zowel BC Bladel,
BC Eindhoven als Almonte onder-
uit. Almonte liep tegen een fikse
nederlaag aan. EVBV Octopus
was met 49-97 te sterk. BC Eind-
hoven verloor van EBBC (70-56)
en BC Bladel moest het afleggen
tegen BC Bumpers: 66-78.

Valt er volgens u bij uw club
een mooi verhaal te maken?

Laat het ons weten via
sportredactie@ed.nl

Vrouwen Almonte na winst
iets steviger op tweede plaats

De handbalsters van PSV heb-
ben het duel in de midden-
moot met Go Connect
IT/Fortissimo niet naar hun
hand kunnen zetten. De ploeg
van Marc van de Walle verloor
met 30-20 en liet zo de kans lig-
gen om een plaatsje te stijgen
in de eerste divisie. Nummer
vijf Fortissimo liep door de
winst uit en staat drie punten
voor op PSV, dat de zesde plek
bezet. Het gat met de top drie
is zes punten.
De mannen van PSV kwamen

dit weekend niet in actie in de
hoofdklasse C. Bergeijk verloor
opnieuw; voor de zesde keer op
rij. Nu was Zwart Wit te sterk
(28-20). Bergeijk staat tiende,
twee punten boven hekkensluiter
Handbal Venlo-2.
Op datzelfde niveau bij de vrou-
wen deed VHC wat verwacht
werd: winnen van hekkensluiter
Rapiditas. In Valkenswaard werd
het 26-17. VHC blijft derde, op
drie punten van nummer twee
BFC dat een wedstrijd meer speel-
de.

De volleyballers van Nuvoc ro-
ken een stunt in de tweede di-
visie D, maar zagen het uitduel
met koploper WIK/Univé toch
nog nipt aan hun neus voorbij
gaan: 3-2.
De nummer elf uit Veldhoven
kwam met 2-1 voor en in de
vierde set ging het gelijk op.
Na een spannende strijd maak-
te WIK dan toch 2-2 middels
30-28. In de beslissende vijfde
set werd het 15-9 voor de thuis-
ploeg.
In de derde divisie B kwam
koploper Hajraa niet in actie.
Ledûb ging hard onderuit te-
gen Jokers VC (0-4) en blijft ze-
vende op de ranglijst.
De volleybalsters van Ledûb
voegden maar weer eens een
zege toe aan de uitstekende
reeks waaraan ze bezig zijn. Te-
gen Havoc was de winst echter
moeizaam (3-2) waardoor VC

Velden, dat met 0-4 won van ODI,
de derde plek op de ranglijst van
de tweede divisie D overnam. De
ploeg uit de Beerzen staat zodoen-
de laatste.

Nuvoc kan niet stunten
tegen koploper WIK/Univé Middenmoter Burgmans-Bil-

jarts.nl leed in de eerste divisie
driebanden een 6-2 nederlaag
bij nummer vier Garage Ver-
brugge Hyundai in Sluiskil.
Halverwege waren de teams
nog in evenwicht; René Peters
verloor van Berry Dallinga en
Roger Roefs won met 42-45
van Patrick Vasseur. Na de pau-
ze waren de verschillen aan-
zienlijk. Johan Roijers speelde
weliswaar een gemiddelde van
1.107 maar opponent Steven
van Acker behaalde 1.607 en
een serie van negen. Uwe
Arndt bleek kansloos tegen het
moyenne van 1.363 van Bart
Ceulemans.

Met de overwinning bij Oranje
Wit (17-20) deden de korfbal-
lers van DSC goede zaken in de
hoofdklasse B. De Eindhovense
ploeg van Richard van Vloten
steeg van de vijfde naar de vier-
de plek, ook omdat concurrent
DeetosSnel verloor. DSC nader-
de Oranje Wit bovendien tot
een punt.
In de overgangsklasse C won
Rust Roest zaterdag voor de
vijfde keer op rij. In Eindhoven
versloeg de ploeg van Erik
Luyk en Kees Slot hekkenslui-
ter Excelsior met 23-13. Rust
Roest staat derde, een punt ach-
ter Tweemaal Zes en vijf op
koploper TOP.

De ijshockeyers van Dolphin
Kemphanen uit Eindhoven heb-
ben zaterdag in de eigen hal de
competitiewedstrijd tegen Re-
play HIJC Herentals gewon-
nen. De Eindhovenaren zege-
vierden met 5-4 na penal-
ty-shots. Na de reguliere speel-
tijd en de verlenging was de
stand 4-4.
Kemphanen-verdediger Don
Nichols zorgde in de penal-
ty-serie voor de beslissing. On-
danks de overwinning blijft
Kemphanen voorlopig hekken-
sluiter in de eredivisie.

Het duel in de middenmoot
van de eerste klasse A viel in
het voordeel uit van de
waterpoloërs van PSV. De num-
mer zeven won met 11-9 van
nummer acht VZC-E&P waar-
door het verschil tussen die
twee nu drie punten is.
Na het onverwachte gelijkspel
vorige week wonnen de vrou-
wen van PSV weer. In eigen
huis werd het 6-5 tegen Water-
polo Den Haag. PSV is koplo-
per in de eerste klasse A.

Mannen en vrouwen
PSV winnen nipt

Voormalig PSV-keeper Marco van
der Lee is de nieuwe trainer van
eersteklasser DZT’62. Van der Lee,
die als doelverdediger op hoofd-
klasseniveau actief was, is de op-
volger van Johan Damen, die vori-
ge maand afscheid nam als
DZT-coach.
De aanwezigheid van Van der Lee
aan de badrand inspireerde zijn
nieuwe pupillen tot een knappe
prestatie. Subtopper Brandenburg
werd onder zijn toeziend oog met
16-9 verslagen.

Marco van der Lee
nieuwe trainer DZT’62

Handbalsters PSV blijven
wisselvallig en verliezen weer

EINDHOVEN – De korfbalsters van
Rosolo en DDW zijn twee punten
ingelopen op de felbegeerde vier-
de plek van de topklasse dames-
korfbal. Tickets voor de play-offs
komen dichterbij.

Nummer vijf Rosolo versloeg laag-
vlieger De Horst (13-19). Doordat
concurrent De Korfrakkers (vier-
de), verloor van koploper Be
Quick, is het verschil met de Reu-
selsen geslonken tot een punt. De
16-jarige Neele Roijakers debuteer-
de gisteren in de ploeg van coach
Teun Slot. Ook DDW maakt nog
kans op een plaats bij de beste
vier. Het team van coach Niek van
Kruijsdijk was veel sterker dan
VVO (22-10). De ploeg staat met
nog twee duels te gaan 6e, op
twee punten van Korfrakkers.
Voor het Hapertse VVO viel het
doek. De ploeg is officieel gedegra-

deerd uit de topklasse. Het doel
was handhaving, maar al gauw
werd duidelijk dat de formatie te-
kort kwam. Coach Peter van
Montfort spreekt echter niet van
een al te grote teleurstelling.
„Voor alle meiden is de ervaring
die opgedaan is het belangrijkste.
De oudere meiden hadden nog
nooit op dit niveau gespeeld en
stoppen nu op hun hoogtepunt.”
En dat zijn er nogal wat. Hilde La-
vrijsen, Inge Lavrijsen, Hanneke
Hendrikx en Sanne van Huijkel-
om nemen afscheid van het eer-
ste team waardoor er ruimte
komt voor (nog meer) jeugdspe-
lers. „Enkele jonge speelsters de-
den dit jaar al een mooie ervaring
op. Met een nog jonger team gaan
we in de hoofdklasse voor handha-
ving”, aldus Van Montfort die ook
volgend seizoen hoofdcoach in
Hapert blijft.

Driebanders van
Burgmans onderuit

DSC stijgt plek, sterke
reeks voor Rust Roest

Dolphin Kemphanen
verslaat Herentals

De zaalcompetitie wordt afgeraf-
feld en dat zonder rekening te
houden met de internationale ka-
lender. Neem dan Duitsland, daar
nemen ze deze discipline wel se-
rieus. De helft van de zaalselectie

speelde deze winterstop ook de
Champions Trophy. De Oranje-in-
ternationals zitten nu samen in
een zonnig oord, de buitenlan-
ders doen niet mee en ook de
Hockey India League lokt toppers
weg uit de Nederlandse sporthal-
len. Dat in combinatie met de re-
gel dat alleen spelers die mini-
maal zes duels hebben gespeeld
mogen worden opgesteld tijdens
de nacompetitie, maakt het voor
clubs als OZ lastig om representa-
tief voor de dag te komen.
Op het WK zaalhockey deze
week in Leipzig treedt daarom
het ‘andere’ Oranje aan met speel-
sters als Alexandra Heerbaart van
de nieuwe zaallandskampioen
Kampong, de zusjes Daphne en
Denise Admiraal (HDM) en keep-
ster Adinda Alberts-Boeren (Hou-
ten). Die van OZ trainen dan al
weer buiten. Het is de vraag of ze
dan nog balen van het zaal-echec.
„De zaal staat niet op hetzelfde
platform als het veld. Los daarvan
hadden wij ons graag gehand-
haafd in de hoofdklasse”, aldus
Kai de Jager, coach van vrouwen.
Misschien wordt het eens tijd
voor het kindje om, à la het zaal-
voetbal, in Nederland op eigen be-
nen te gaan staan. Met, om maar
een dwarsstraat te noemen, apar-
te zaalclubs en spelers die ook
voor een ander zaal- dan veld-
team mogen uitkomen, zal de
sport niet meer zo snel onder
moeders rokken geschoven wor-
den. Professioneler, voor wie wil.
De hockeybond lijkt vooralsnog
doof voor zulke geluiden. Compe-
titieleider Guido Davio herhaalde
gisteren dat de terugtrekking met
de bijbehorende Eindhovense kri-
tiek voor kennisgeving is aangeno-
men. „OZ krijgt een boete en
wordt ten minste één klasse terug-
gezet. Op 9 februari wordt een be-
sluit genomen over de indeling
voor volgend seizoen.”
Het OZ-kamp liet daarop weten
de forse reisafstanden en het vroe-
ge aanvangstijdstip (gisteren ne-
gen uur ’s ochtends) volgende
winter niet te zullen missen.

W A T E R P O L O

� Jacques Koppers (Nuvoc)

H A N D B A L

B A S K E T B A L

V O L L E Y B A L B I L J A R T E N

worstelen

� Kees Slot (Rust Roest)

K O R F B A L

DDW en Rosolo naderen
top 4, VVO degradeert

te eindigen. foto Robert Vos/VI Images
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