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40 SPORT

door Gert Kramer

APELDOORN – Voor de scha-
kers van Accres Apeldoorn
is de deceptie bijna com-

pleet. De ploeg van speler/captain
Stefan Kuipers verloor zaterdag
met 3,5-6,5 van En Passant, dat
daarmee de titel in de Meesterklas-
se opeiste. Apeldoorn rest niets an-
ders dan hopen op een wonder.

Kuipers en co staan in de Meester-
klasse met drie punten op de ne-
gende en voorlaatste plaats, een
klassering die degradatie naar de
eerste klasse inhoudt. Het op de
‘veilige’ achtste plaats staande BSG

heeft een punt meer. Apeldoorn
speelt op de laatste competitiedag
- zaterdag 10 mei - tegen nummer
twee LSG, terwijl BSG het dan op-
neemt tegen het reeds gedegra-
deerde ESG Dr. Max Euwe. Kui-
pers: ,,Alleen een wonder kan ons
nog redden. Dan moet BSG verlie-
zen van ESG en wij winnen van
LSG. De kans dat dit scenario uit-
komt, is zeer klein. Ik houd - he-
laas - ernstig rekening met degra-
datie.’’ Kuipers wist als enige Apel-
doorn-speler zijn partij te winnen,
hij klopte Richard Vedder. Artur
Joessoepov (tegen Anish Giri) en
Roeland Pruijssers (tegen Erwin
L’Ami) remiseerden verdienstelijk.

door Jan Pieter Borgmeijer

ZWOLLE - Of dit een beetje
overeen kwam met de am-
bitie van Draisma Dyna-

mo? Dat was de vraag van de Zwol-
se ceremoniemeester aan Jarik Nie-
beek, direct nadat Landstede het
derde finaleduel om de landstitel
met 3-0 in zijn voordeel had be-
slist. ,,Nee”, was het enige juiste
antwoord uit het hart van de boom-
lange middenman. Natuurlijk niet.

Je had misschien toch anders kun-
nen vermoeden. Bij de club leefde
bovenal de hoop na twee redelijk
kansloze nederlagen er met een
zege op de vroege zaterdagavond
in Zwolle in ieder geval een vier-
de wedstrijd uit te slepen. Ook
het uitvak hoog in de Zwolse
sporthal straalde niet heel veel
vertrouwen meer uit. De meege-
reisde en enigszins luidruchtige
aanhang van een week eerder was
gereduceerd tot een kleine hon-
derd keurig klappende suppor-
ters.
Op het veld woekerde het vuur
van de strijdlust gelukkig nog al-
tijd. ,,We wisten dat we er nog
een keer vol in moesten vliegen.
Het was onze laatste kans. Maar je
weet ook dat het heel moeilijk
wordt”, sprak Niebeek. Tot 9-9 in

de eerste set kon Dynamo goed
mee met de regerend landskam-
pioen, maar toen groeide er een
gaatje (van 12-9 via 18-15 naar
22-18). Waar Landstede niets op-
schoot met een snelle wissel van
Stijn Held voor Jake Wiens, gaf
Jord Brethouwer in plaats van Nie-
beek ook Jorg Radstake niet waar
hij op hoopte. Niebeek: ,,Het was
identiek aan vorige week zater-
dag. We haalden ons niveau niet.
We konden niet genoeg service-
druk bieden en dat heb je wel no-
dig tegen een ploeg als deze.”
Met verbeten koppies werkte Dy-
namo het eerste setpoint weg dat
Roland Rademaker voor de thuis-
ploeg listig over de netrand had
gedrukt. Johan Oosting oogde
niet alsof hij daar veel druk van
voelde. De diagonaal van Landste-
de ramde een snoeiharde service
het vijandelijke vak in. De bal
kwam nog wel terug, maar werd
zonder pardon door Bas Swinkels
op de grond getimmerd. Toen
Oosting vervolgens meters uit ser-

veerde, verscheen de ‘1-0’ toch op
de scoreborden. Toen op 24-18 in
de tweede set de servicedruk van
Swinkels in een Zwols killerblok
werd gesmoord, diende een vroe-
ge beslissing van de titelstrijd jaar-
gang 2013/2014 zich aan. Met een
dubbele wissel bracht Dyna-
mo-coach Radstake Freek Michel
voor Oosting en Brethouwer voor
Frank Lubberts. Dynamo bleef
met een achterstand van twee
punten lang in het spoor van
Landstede, maar het lukte steeds
net niet de aansluiting te force-
ren. Michel had even nodig om
zijn ritme te vinden. Op 24-17
was de strijd die nooit echt groots
en meeslepend werd, gestreden.
De ceremoniemeester vroeg een
applaus voor de runner-up die
een ‘zo roerig seizoen’ kende.
,,We komen inderdaad van heel
ver”, zei Radstake. ,,Ik ben er trots
op dat dit team de knop toch
heeft kunnen omzetten. In de
play-offs hebben we zelfs nog op
het randje van uitschakeling ge-
staan. We moesten er vier op rij
winnen. Wat dat betreft is het be-
halen van de finale al een presta-
tie op zich. We gaan het nu heb-
ben over hoe we komend seizoen
gaan invullen. Maar het is wel de
bedoeling dat we dan in ieder ge-
val weer voor de titel gaan.”

APELDOORN – De basket-
ballers van WSV hebben
het seizoen in de rayon

eerste klasse A besloten op een ma-
nier die een kampioen waardig is.
De Apeldoornse ploeg won zater-
dag in eigen hal ruim van hekken-
sluiter Tower Jumpers 2. Het werd
92-54 voor de ploeg van
speler/coach Remy den Bleijker.
De vrouwenploeg van WSV de-
gradeert met lege handen uit de
rayon hoofdklasse. De Apeldoorn-
sen besloten het seizoen eveneens
in eigen huis en moesten in het
laatste competitieduel buigen voor
Eurosped 2: 27-75. WSV haalde dit
seizoen geen enkel punt.

APELDOORN – De tafelten-
nissers van De Veluwe be-
leefden in de derde divisie

A een prima zaterdag. De
Apeldoornse ploeg won met 6-4
bij hekkensluiter Assen en hoorde
bovendien dat koploper Klimaat-
groep Stars 2 had gelijkgespeeld te-
gen Zwolle 2 (5-5). ,,We kunnen
in eigen huis kampioen worden’’,
verheugde De Veluwe-speler Thao
Mai zich al op de wedstrijd van za-
terdag tegen US 2. ,,We staan nu sa-
men met Stars 2 op kop. Wij zijn
in het voordeel, gezien de onder-
linge resultaten tegen Stars 2. Al-
leen als Stars 2 het zaterdag beter
doet dan wij, lopen we de titel
mis. Het wordt een superspannen-
de ontknoping.’’

door Christiaan Buitenhuis

APELDOORN - Historisch.
Met dat woord gaat de eer-
ste landstitel van Alterno

de boeken in. De Apeldoornse vol-
leybalsters sloegen vorig jaar al
toe in de beker, de ultieme slag
werd zaterdagavond geslagen. In
een tot de nok toe gevulde Alter-
nohal werd Sliedrecht Sport de
laatste tik uitgedeeld. Met de 3-1
zege (de derde overwinning op
een rij) was het kampioenschap
een feit.
,,Dit is onbeschrijfelijk’’, stamelde
Ali Moghaddasian, de winnende
coach. ,,Met onze bescheiden mid-
delen hebben we het geflikt. En
we hebben het verdiend ook. We
zijn in de beslissende fase van de
competitie het meest constant ge-
weest.’’ In aanloop naar die laatste
fase ging Sliedrecht Sport tot vijf
keer toe met de winst strijken te-
gen de Apeldoornse ploeg, maar
in het verdere verloop stelde Alter-
no orde op zaken.
En hoe. Na de spectaculaire zege
woensdag in Sliedrecht (0-3),
moest het voor eigen publiek afge-
maakt worden. Ruim 2,5 uur voor
de eerste service meldden de eer-
ste supporters zich al op de tribu-
ne. ,,Ze zaten er al toen wij om
kwart over zes de hal binnenkwa-
men’’, glunderde passer/loper Ka-
thy Bonsen. De 21-jarige Bonsen
was er vorig seizoen ook al bij
toen de Apeldoornsen de macht
grepen in het bekertoernooi. Het
betekende de opmaat naar ‘seri-
eus genomen worden in volleybal-
land’. De club heeft het juk ‘gezel-
ligheid’ van zich afgeworpen. Bon-
sen: ,,De club stond als één blok
achter ons en we hebben het in
het veld waargemaakt. Aan het be-
gin van het seizoen hebben we
het kampioenschap als doel uitge-
sproken en het is ons gelukt.’’

Ook aanvoerster Carlijn Ghijs-
sen-Jans (26) was na het laatste
punt van de uitblinkende Linda
te Molder door het dolle heen. ,,Ik
ben al twee keer eerder kampioen
geworden met een andere ploeg,
maar toen waren we de uitgespro-
ken favoriet. Dat was dit jaar niet
het geval, dus dat maakt dit kam-
pioenschap wel heel erg mooi. En
vandaag heb ik eigenlijk ook geen
moment het gevoel gehad dat we
zouden verliezen.’’
Dat gevoel kon er bij de jonge aan-
valster Celeste Plak ook al niet in.

We wisten dat we er vol
in moesten vliegen. Het
was onze laatste kans
Dynamo-speler Jarik Niebeek

Volleybalsters van
Alterno slaan in
eigen, bomvolle hal
hun ultieme slag in
play-offs tegen
Sliedrecxht Sport.

Dynamo druipt kansloos af

“

VOLLEYBAL

Vrouwen: eredivisie, finale play-offs
(best-of-5): Alterno - Sliedrecht Sport 3-1
(25-17, 25-14, 14-25, 25-19). Alterno kam-
pioen (3-0 winst).
Alterno: Stindt; Ghijssen-Jans, Sommer; Plak,
Bonsen; Te Molder; Blomenkamp.
Mannen: eredivisie, finale play-offs
(best-of-5): Landstede - Draisma Dynamo
3-0 (25-22, 25-18, 25-17). Landstede kam-
pioen (3-0 winst).

WATERPOLO

Mannen, eerste klasse: ZVV– EZ&PC 12-9
(3-1, 4-5, 8-8). Scores ZVV: Jos Jonker 3,
Sjoerd van Laar 3, Martijn Kuiper 3, Henri
Kluin, Martijn Schook, Peter Schumacher.
Derde klasse C: Aquapoldro – Proteus 13-4
(5-0, 7-0, 9-1). Scores Aquapoldro: Michel
Janssen 4, Jelle Kropman 2, Gerwin Bijl 2, Mar-
tijn van den Ende 2, Wouter Uittenhout, Mat-
thijs Knol, Friso Gjaltema.
Vrouwen, eerste klasse : Aquapoldro – Livo
2 10-6 (2-1, 4-3, 8-5). Scores Aquapoldro: Lin-
da Makkink 3, Astrid Simons 2, Tessa Wolves
2, Shanika de Graaf 2, Melinda Steltman.
Derde klasse: Nunspeet – ZVV 15-3 (6-0,
8-0, 13-2). Scores ZVV: Karin Pelgrim 2,
Cynthia Veenbergen.

Basketballers
WSV besluiten
seizoen in stijl

De Veluwe ligt
op titelkoers

‘Groen’ is

Alleen wonder kan
schakers Accres redden

SPORTUITSLAGEN

� Redbad Strikwerda liet zich zaterdag andermaal kronen als succescoach: de Apeldoorner pakte zijn vijfde landstitel
in acht seizoenen. Na drie bij Dynamo was er nu de tweede met Landstede. Met 5 bekers en 5 Supercups staat zijn
totaal aan hoofdprijzen nu op 15. En dat in slechts acht jaar als hoofdcoach, bij twee clubs... foto Frans Paalman
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door Gemme Burger

APELDOORN – De
waterpoloërs van Aquapol-
dro uit Apeldoorn hebben

in hun laatste wedstrijd de tweede
plaats in de derde klasse veiligge-
steld met een klinkende overwin-
ning. Proteus uit Twello werd met
maar liefst 13-4 verslagen.

Aquapoldro-trainer Ritsert Flim
zag hoe zijn ploeg domineerde.
Flim: ,,We speelden geweldig! Pro-
teus was onze directe concurrent
en we stonden na twee partjes al
7-0 voor. Het was grandioos van
onze kant!’’
Ook de vrouwenploeg van Aqua-
poldro deed goede zaken. De
Apeldoornse waterpolosters speel-

den hun voorlaatste wedstrijd en
bleven gevrijwaard van degradatie.
Aquapoldro won met 10-6 van Li-
vo 2 uit Lichtenvoorde. Aquapol-
dro-trainer Steven van Andel:
,,We hebben dit seizoen te vaak
punten op het laatste moment ver-
speeld. Deze overwinning komt
net op tijd. Nu kunnen we met
een gerust hart komend weekein-
dee de laatste wedstrijd spelen.’’
Het vrouwenteam van ZVV had
het een stuk lastiger. De Vaassense
waterpolosters verloren met 15-3
van Nunspeet. Aanvoerster Gea
Sneller had wel een verklaring
voor de ruime nederlaag. ,,Nun-
speet kon tegen ons promotie vei-
ligstellen en het publiek had zich
daarop ingesteld. Bij binnenkomst
in de sporthal zagen we een afgela-

den tribune voor Nunspeet. Dan
weet je dat je een tot op het bot ge-
motiveerde tegenstander tegen-
over je krijgt.’’
De waterpoloërs van ZVV won-
nen hun laatste wedstrijd enigs-
zins verrassend met 12-9 van
EZ&PC uit Elst. ZVV had als hek-
kensluiter van de eerste klasse
geen ander doel dan het seizoen
met een positief gevoel af te slui-
ten. Degradatie is al wekenlang
een feit. Des te knapper was de ze-
ge tegen middenmoter EZ&PC.
ZVV-aanvoerder Jos Jonker klonk
zeer opgetogen. ,,Onze coach Mark
Harleman vertrekt na dit seizoen,
dus dit was zijn laatste wedstrijd.
Fantastisch dat we het zo hebben
afgesloten. We verlaten de eerste
klasse met opgeheven hoofd.’’

door Christiaan Buitenhuis

APELDOORN - Wie gaat,
wie blijft, wie komt? Hoe
staat Alterno er na de zo-

mer voor? Het zijn allemaal vragen
zonder concreet antwoord. Natuur-
lijk, de Apeldoornse ploeg zal ver-
moedelijk ook komend seizoen Eu-
ropa in gaan. Maar het is een groot
raadsel welke speelsters op het
wedstrijdformulier zullen staan.

Het grootste talent aan Apel-
doornse zijde, Celeste Plak, hulde
zich in nevelen. ,,Daar kan ik nog
helemaal niks over zeggen’’, aldus
de international met een vette en
veelzeggende glimlach. De 18-jari-
ge Plak zou eigenlijk een flinke
sportieve stap moeten maken om
zich blijvend in de kijker van de
bondscoach te spelen. Maar wat
zijn de kansen als de speelsters lo-
yaal aan elkaar blijven?
,,Dan kan deze ploeg, zonder gek-
heid, nog veel meer laten zien
dan dit’’, bezwoer coach Ali Mog-
haddasian. ,,We hebben emotio-
neel gezien en op volleybalgebied
al veel stappen gemaakt, maar de-
ze ploeg kan nóg beter.’’ De coach
weet overigens zelf ook nog niet
waar zijn toekomst ligt. ,,Nee, er
is nog niets bekend. We hebben
met elkaar afgesproken dat we
eerst dit seizoen netjes willen af-
ronden en dat we daarna wel
weer verder zien.’’ Identieke woor-
den waren er van Lisette Stindt
(‘Ik ben daar nog helemaal niet
mee bezig’) en aanvoerster Car-
lijn Ghijssen-Jans (‘Ik ga zeker
door met volleyballen en ik weet
nog niet waar, maar het zou ge-
woon hier kunnen zijn’).
Met vallen en opstaan werden de
volleybalsters van Alterno de bes-
ten van het land. Wat onder lei-
ding van Gert Veldhuizen in 2005
begon met een ‘gelukkige’ promo-
tie naar de eredivisie, werd vorig
seizoen beklonken met de beker-
zege. Van een gezelligheidsvereni-
ging naar een prestatieclub met
de beste jeugdopleiding en nu
dus de landstitel. ,,Maar wat we
zijn gebleven, is een warme
club’’, aldus Alterno-voorzitter
Leo Dadema. ,,Prachtig toch? Ik
ben zo trots als een pauw.’’

door Gert Kramer

APELDOORN – De drieban-
ders van A1 Biljarts beslui-
ten het seizoen 2013/

2014 in de eredivisie op een acht-
ste plaats. ,,Dat is een klassering
die we wel een beetje hadden ver-
wacht’’, aldus speler en captain Ad-
dy Wienk.

A1 Biljarts kwam afgelopen week-
einde tweemaal in actie. Zaterdag
wonnen Wienk en co in het Bra-
bantse dorp Herpen eenvoudig
met 7-1 bij degradant Aardexpress.
A1 Biljarts besloot het seizoen gis-
teren met een thuiswedstrijd te-

gen playoffs-deelnemer Pressplate
Infra. De Apeldoornse ploeg ver-
loor tamelijk kansloos met 2-6 van
de nummer drie in de eindrang-
schikking en trad aan zonder
Wienk (privéverplichtingen), die
werd vervangen door Henk ten
Berk de Boer. Wienk: ,,Henk krijgt
af en toe speeltijd, dat is ‘m van
harte gegund. Maar de eredivisie is
voor hem iets te hoog gegrepen en
dat weet-ie zelf ook wel.’’ Ten
Berk de Boer verloor gisteren kans-
loos van Raymon Groot (22-45 in
50 beurten). De enige A1-drieban-
der die gisteren won, was Rai-
mond Burgman (50-30 tegen Ro-
land Forthomme).

,,Bij het inslaan voelde ik al dat
het goed zou komen. Ik merkte
het aan mezelf, maar ook toen ik
naar de andere kant van het net
keek. Ik had een goed gevoel.’’
En met dat gevoel kwam het hele-
maal goed. De Apeldoornse ploeg
speelde tot aan ‘n 5-0 voorsprong
in de derde set soeverein om daar-
na flink weg te zakken. Toch was
er bij Plak geen sprake van pa-
niek. ,,We hebben de voetjes weer
op de grond gezet en zijn rustig
gebleven. Dat heeft ons gered.’’

De opponent was verre van rus-
tig. Trainer/coach Appie Krijnsen
en diens assistent Erik Zietse gin-
gen het gevecht met de arbitrage
aan en lieten hun speelsters in de
steek. Iets waar het trainertrio
van Alterno - Moghaddassian, Al-
bert Cristina en Suus Zijl - verre
van bleef.
De hoofdcoach prees daarbij de
hand van Cristina. ,,Die gozer is
geweldig. Albert ísgewoon volley-
bal. Dat is de beste omschrijving.
Hij heeft kennis en ervaring. Hij

heeft er al die tijd bij ons op geha-
merd dat we van Sliedrecht zou-
den kunnen winnen. Ook na vijf
nederlagen. Dat heeft ons gehol-
pen, al is dit natuurlijk bovenal
een enorme teamprestatie. Met
veel dank aan onze supporters.
We zijn een bescheiden club,
maar we zijn al jaren achtereen
aan het groeien en dit jaar waren
we het meest constant van alle-
maal. En dan is dit het gevolg.
Wij hebben op het juiste mo-
ment gepiekt.’’

Dit is echt onbe-
schrijfelijk. Met
onze bescheiden
middelen hebben
we het geflikt
Coach Ali Moghaddasian

� Alterno gaat collectief uit zijn dak kort na de prijsuitreiking naar aanleiding van de playoffs-zege op Sliedrecht Sport. foto Kevin Hagens
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eindelijk kampioen

Aquapoldro verplettert Proteus

Toekomst
Alterno
vooralsnog
ongewis

A1 Biljarts eindigt op
een ‘verwachte’ plek


