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ANDERS BEKEKEN

‘Haaldiedroluitjebroek’
KIJKJE BIJ VOORBEREIDING HOCKEYERS VOORDAAN TEGEN KAMPONG

GROENEKAN • Voordaancoach Peter Kalfsterman
liet onze verslaggever toe
bij de teambespreking
van zijn ploeg ter voorbereiding op de derby tegen
buurman Kampong (1-7).

Sfeer komt
overeen
Mark Borgers keek nog het
moeilijkst na de afstrafﬁng
van Kampong. De assistenttrainer van Voordaan werkt
als hoofd jeugdopleiding bij
Kampong. ,,Bij Voordaan en
Kampong is er wel een sfeer
die overeenkomt,’’ vertelt Borgers over zijn werkzaamheden
voor beide clubs. ,,Doe maar
normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is ook de sfeer
waarin ik goed kan werken.’’
Als opleider weet hij waar het
verschil zit tussen talenten die
afhaken en het wel redden.
Hij wijst naar het hoofd. ,,Het
draait allemaal om wilskracht
en doorzettingsvermogen.
Daarmee red je het altijd.
Daarmee kun je de hoofdklasse halen.’’
De jongens van Voordaan, die
via een omweg op het hoogste
niveau acteren, zijn het vast
roerend met hem eens.

SANDER COLLEWIJN
Een Porsche en een Jaguar pronken
bij het laatste huis aan de rechterkant, voordat je op de smalle Lindenlaan richting hockeyclub Voordaan rijdt. Dit is meestal het voorportaal van een kakkineuze hockeyclub. Als je dan de auto in de modder van het weiland hebt geparkeerd, weet je dat het Groenekanse
Bos je op iets anders gaat trakteren
dan rollende r's en dubbele namen.
De teambespreking is niet in de
kleedkamer en al helemaal niet
meer in de bestuurskamer. ,,Dat
vond het bestuur niet zo leuk, al die
bidons met water die omvallen, dus
nu zitten we hier boven,’’ vertelt assistent-coach Bastiaan Bunnik over
de gedwongen verhuizing. Nu doet
Voordaan de wedstrijdbespreking
in een nogal eenzame ruimte in de
nok van het clubhuis. De spelers
wachten een paar minuten op
Maarten (Nyst, red.), terwijl coach
Peter Kalfsterman aankondigt dat
de krant achterin meeluistert.
,,Goed. Kampong. Jongens, jullie
hebben allemaal Celtic tegen Barcelona gezien,’’ trapt Kalfsterman de
wedstrijd af. ,,Barcelona heeft dus
van dat stel houthakkers verloren
(2-1 winst voor Celtic in de Champions League. 16,4 procent balbezit,
red.). Die gasten hebben negentig
minuten lang lopen bijten en de tegenstander volledig ontregeld. Dat
kunnen wij dus ook tegen Kampong.’’
Adempauze. ,,Het is toch het mooiste compliment dat die jongens van
Kampong de hele week op een
zandveld hebben getraind. Dat betekent dat ze rekening met ons hou-

Voordaan-coach Peter Kalfsterman spreekt zijn spelers toe. FOTO JEROEN JUMELET

den. Ja, jongens, wij worden niet
meer onderschat na dat geintje
tegen OZ.’’
Tot slot: ,,Gasten, de helft van onze
selectie heeft het bij Kampong niet
gered dus jullie mogen wel wat
laten zien. Aan het begin van de
wedstrijd zetten wij de trend. Ik wil
dat iedereen voor een zes speelt en
ik wil een paar uitblinkers.’’
Na acht minuten hockeyen is het
0-3. Nog maar 62 minuten te spelen. Barcelona, in het rood vandaag,
betovert. Theorie en praktijk blijken
ook bij volksclub Celtic uiteen te
lopen. Bij rust is de 0-4 nog mooi
meegenomen. Dit wordt vuurwerk
in de kleedkamer.
Kalfsterman. ,,Gasten. Haal nou
eens die drol uit je broek. Er is geen

Peter Kalfsterman

‘Jullie hebben
Celtic tegen
Barcelona
zien spelen’
greintje lef, jullie staan als een stel
angsthazen op het veld te kijken
hoe goed die jongens zijn. Jullie
laten je nog makkelijker slachten
dan een lammetje op Ramadan. De
zon schijnt, dit zijn de wedstrijden
waar je zo hard voor geknokt hebt.
Je moet de mensen aan de kant
laten zien dat het hier kan spoken

in het Groenekanse Bos. Dan wordt
het 10-0. Nou en? Je moet het voor
jezelf laten zien. Jullie laten Wytse
(Engelsman, red.) helemaal lek
schieten en jullie komen niet voor
hem op?’’
Hans Claassen redt de eer als hij
de reservekeeper van Kampong
passeert. Eindstand: 1-7. Spoken
doet het vandaag niet op het semiwaterveld waar toch behoorlijk veel
zand ligt. Hockeysticks slijten hier
sneller. De bal rolt trager. Een moderne techniek als choppen (bal liften, red.) is onmogelijk. Dit zou het
domein van Voordaan moeten zijn,
het heilige drijfzand waar Oranje
Zwart in verdronk.
Kalfsterman: ,,Laten we dit gewoon snel achter ons laten.’’ En dat

Kampong blijft presteren ondanks blessuregolf
SANDER COLLEWIJN
UTRECHT • Floortje Plokker, Maud

van der Kamp, Xan de Waard, Kiki
van Wijk en Mirte Jansen ontbraken
zondag in Amstelveen, waar Kampong met 1-1 gelijkspeelde tegen
Hurley. De Utrechtse hockeysters
blijven met een waslijst aan blessures toch goed meedoen in de hoofdklasse. ,,Ondanks de wisselende samenstelling hebben we toch elke
week een competitieve groep,’’ is
coach Stijn van Roosendaal blij met
de resultaten.
Als Kampong zondag één punt
haalt, evenaart het voor de winterstop met achttien punten het aantal
van vorig seizoen, warmee de
Utrechtse ploeg het vege lijf in de
competitie redde. Zondag is plaats
vier de inzet tegen Laren. ,,We hebben niet gepraat over play-offs als
doelstelling, we bekijken het per
wedstrijd. De wedstrijd tegen Laren

wordt pittig, maar ik zie wel kansen.
Ik ben heel tevreden dat we ondanks alle blessures nog goed blijven hockeyen.’’
Afgelopen week voegden vleugelspeelsters Xan de Waard en Floortje
Plokker zich bij de ziekenboeg.
Daardoor beschikte Van Roosendaal
tegen Hurley maar over zeven speelsters voor zes posities op het middenveld en de voorhoede. Meer
smaken zijn er even niet bij Van
Roosendaal, die jeugdspeelsters Frederique Evers en Kim van Leeuwen
speelminuten liet maken. Aanvaller
Mirte Jansen heeft een gescheurde
knieband en kan in december waarschijnlijk met het tweede team
meetrainen. Verdediger Maud van
der Kamp heeft al weken last van
een kaakbreuk en een hersenschudding. Zij wordt na de winterstop
terug verwacht. Kiki van Wijk brak
twee maanden geleden haar vinger

Floortje Plokker.

in een oefenwedstrijd tegen Amsterdam en is langzaam weer met bal en
stick aan het trainen. Xan de Waard
verrekte vorige week tegen MOP
haar kniebanden en is zeker nog
twee weken uitgeschakeld. Floortje

Plokker heeft een snee in haar vinger en drie hechtingen en Van Roosendaal hoopt dat ze zondag weer
speelminuten kan maken. Het is
pure pech voor Kampong, dat met
drie duels voor de winterstop met
Laren en Amsterdam nog twee tegenstanders van formaat treft. Toch
slaapt de oefenmeester al een stuk
beter dan vorig seizoen, toen degradatie op de loer lag: ,,Ik ben blij dat
we na het tijdperk Marieke Dijkstra
en Belle van Meer, die toch lang de
dienst uitmaakten bij Kampong,
weer een team hebben waar we op
kunnen voortborduren en structureel in de top-6 kan meedraaien.
Het doet mij vooral goed om te zien
dat veel speelsters na het teleurstellende seizoen erg bezig zijn om van
'net-niet' 'net-wel' te maken. Waar
ze vorig jaar verstoppertje speelden,
laten ze zich nu zien en stropen ze
de mouwen op.’’

was dat? Nee, het team gaat nog
maar weer eens voor de zoveelste
keer op de foto. De enige die boos
kijkt is de keeper. Spelers bedanken
het publiek. De E-junior Dieter die
ook bij de bespreking mocht zitten
wordt nog even aangehaald na de
wedstrijd. Het lag niet aan hem.
Vandaag waren de bescheiden jongens geen houthakkers, maar
vooral bewonderaars van het spel
van Kampong. Vanavond feestje op
de club. Kannetje bier. Of twee.
Morgen weer studeren of werken.
Spoken doet het wel een andere
keer in het Groenekanse Bos. En
anders? Anders ﬁetsen de jongens
ook nog wel met een glimlach over
die herfstige Lindenlaan naar de
club. Als je geen pretenties hebt,
kun je ook niet verliezen.

ATLETIEK

Leeflang verrast
in Wintercup
De grootste verrassing bij de eerste
wedstrijd van de Wintercup in
Baarn (een serie van drie veldlopen)
was de tweede plaats van Stefan
Leeﬂang van het organiserende BAV
op de 10 kilometer. Vincent Mensen
van Leiden Atletiek was op het
hoofdnummer een klasse apart. Hij
won met een grote voorsprong in
34.06 min. Een knappe tijd op het
toch wel zware parcours. Spannender was de strijd om de tweede
plaats. Stefan Leeﬂang moest ﬂink
strijd leveren met Bart Wassenberg
van het Utrechtse Hellas. Leeﬂang
was de snelste met 36.12. Wassenberg liet 36.29 voor zich noteren.
Bij de vrouwen won Lindsay Poesiat-Van Marrewijn (Olympus '70) in
39.55. Angeli Blankers (GAC) volgde
op grote achterstand als tweede.

