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HOCKEY
HOOFDKLASSE

JeugdigSCHC
hardonderuit
Iets meer dan twintig minuten
kon het jonge en gerenoveerde
mannenteam van SCHC stand-
houden tegen de blauwe ma-
chine van Pinoké. Daarna werd
de Bilthovense ploeg in rap
tempo overlopen door hun ge-
routineerde tegenstanders, waar
Lucas Judge met drie treffers de
grote man was. Bij een 4-0
stand scoorde de Nieuw-Zee-
landse international Hugo Inglis
de eretreffer voor SCHC, die
hun tegenstanders naar 6-1 zag
uitlopen. Zondag treft SCHC in
de altijd beladen derby play-off-
kandidaat en buurman Kam-
pong.
Pinoké - SCHC 6-1 (3-0).
22. Lucas Judge 1-0, 33.Justin Reid-
Ross 2-0 (sc), 34. Dennis vanWar-
merdam3-0, 36. Lucas Judge 4-0,
39. Hugo Inglis 4-1, 47. Justin Reid-
Ross 5-1 (sc), 68. Lucas Judge 6-1. COLLEW100

HOCKEY
HOOFDKLASSE

Schaerweijde
nogpuntloos
Voor de tweede week op rij ver-
loor Schaerweijde met één doel-
punt verschil van een Brabantse
ploeg. Vorige week won Den
Bosch in Zeist met 3-4, gisteren
verloor Schaerweijde in Eindho-
ven met 3-2 van Oranje Zwart.
Aanvaller Daan Lemmens, over-
gekomen van Kampong, maakte
in de eerste helft zijn eerste tref-
fer in Zeister dienst. Samen met
landskampioen Amsterdam en
streekgenoten SCHC en Voor-
daan staat Schaerweijde, dat
vorig seizoen juist de eerste
helft van de competitie veel
punten pakte, na twee duels nog
puntloos onderaan.
OZ - Schaerweijde 3-2 (1-1).
21. Paul Maas 1-0, 28. Daan Lem-
mens 1-1, 37. Sander Baart 2-1, Rob
Reckers 3-1, 66. Steven Tromp3-2.OLLEW100

HOCKEY
OVERGANGSKLASSE

Druiven zuur
voorPhoenix
De nederlaag was klein en
daarom waren de druiven extra
zuur voor de hockeyers van
Phoenix. De nieuwkomer in de
overgangsklasse verloor het
‘driepuntenduel’ tegen Were Di
in Tilburg met 3-2. Door het ver-
lies blijft de Zeister ploeg met
twee punten steken op een laat-
ste plek in de voorcompetitie.
Zondag wacht een zware kluif.
Dan komt Hurley op bezoek.
Were Di - Phoenix 3-2 (2-1).
10. TimSchouten 0-1, 42. Gertjan As-
houwer 3-2. SOEST100

HOCKEY
OVERGANGSKLASSE

Voordaanboekt
eerste zege
De hockeysters van Voordaan
hebben hun eerste overwinning
van het seizoen geboekt. In Nij-
megen werd Union met 2-4 ver-
slagen. Deze drie punten waren
meer dan welkom voor de Groe-
nekanse formatie om afstand te
nemen van de laatste plek in de
overgangsklasse. Voordaan heeft
nu vier punten uit vier duels en
blijft hiermee Union – dat
slechts één punt heeft – voor.
Het gat met de andere vier ploe-
gen in poule D is klein.SOEST100

Hockeyers Voordaan doen zichzelf tekort tegen HGC
HOCKEY HOOFDKLASSE • De fel-
begeerde punten lagen voor het op-
rapen. Maar de hockeyers van Voor-
daan grepen en grepen en tastten
uiteindelijk toch op pijnlijke wijze
mis. De eerste thuiswedstrijd van
de promovendus in de hoofdklasse
tegen HGC ging daardoor met 3-4
verloren.
,,We waren in grote delen van het

duel de bovenliggende partij,’’ sprak
coach Peter Kalfsterman geheel
naar waarheid, maar wel bitter te-
leurgesteld. ,,Ik kan mijn ploeg een
compliment geven, ik ben ongeloof-
lijk trots op die gasten. Ik koop daar

op dit moment alleen niks voor.’’
Na twee wedstrijden is Voordaan de
hekkensluiter in de hoogste klasse.
Maar tegen HGC had de Groene-
kanse ploeg een beter lot verdiend.
Uit een beginoffensief had het meer

treffers kunnen peuren, nu viel de
openingsgoal van Rik van Doesburg
pas in de 22ste minuut. Slechts
dankzij een benutte strafcorner van
Richard Petterick hield HGC tot de
rust gelijke tred.
In de tweede helft waren de ploe-

gen aan elkaar gewaagd. Barry
Middleton bracht de gasten op 1-2,
Voordaan antwoordde met een
prachtige strafcornervariant, met
als eindstation Rik van Doesburg.
Maar nog geen minuut later vloog
een hard schot via de stick van ver-
dediger Adriaan Stolk in het eigen
doel. Eén minuut voor het einde

was HGC’er Tom Hiebendaal de af-
maker van een flitsende aanval.
,,We hebben een dijk van een cor-
ner,’’ weet Kalfsterman. ,,Daar doen
we al twee jaar hele goede zaken
mee. We kunnen alleen nog wat
scherper in de cirkel worden, wat
handiger in het versieren van cor-
ners en we moeten soms dwars
door iemand heen willen slaan.’’
Voordaan - HGC 3-4 (1-1).
22. Rik van Doesburg 1-0, 31. Richard
Petterick (sc) 1-1, 55. BarryMiddleton 1-
2, 66. Rik van Doesburg (sc) 2-2, 67.
Adriaan Stolk (ed) 2-3, 69. TomHieben-
daal 2-4, 70. Hans Claassen (sc) 3-4.

Rik van Does-
burg scoorde
twee keer
voor voor-
daan.

HOCKEY HOOFDKLASSE • Bij een
1-2 achterstand leken de Utrechtse
hockeysters van Kampong er op
eigen veld even in te geloven tegen
het sterkere Amsterdam. Maar toen
enkele kleine kansen op de gelijk-
maker niet werden benut gooide het
geroutineerde Amsterdammet de 3-
1 het duel op slot. Aanvaller Else-
miek Groen mocht compleet vrij-
staand de treffer binnentikken. ,,Wij
zetten in de tweede helft iets meer
druk,” aldus coach Stijn van Roosen-
daal, die jeugdspeelster Kim van

Leeuwen liet debuteren in de hoofd-
klasse en Duits international Julia
Müller haar tweede doelpunt in
Utrechtse dienst zag maken. Voor
keeper Floortje Engels betekende de
wedstrijd een weerzien met haar
oude teamgenoten. De international
speelde sinds 2005 voor Amsterdam
en stapte deze zomer over naar
Kampong.
Kampong - Amsterdam 1-3 (1-2).
9. Julia Müller 1-0 (sc), 14. Eva de Goede
1-1 (sc), 20.Kelly Jonker 1-2, 48. Elsemiek
Groen 1-3.

Kampong kan geen vuist maken
HOCKEY HOOFDKLASSE • Twee
doelpunten van Duits international
Maike Stöckel en één van jeugdin-
ternational Roos Drost hielpen play-
off-kandidaat SCHC tegen Pinoké
aan de eerste zege dit seizoen. De
twee nieuwkomers waren daarmee
meteen belangrijk voor hun ploeg,
die de eerste wedstrijd teleurstel-
lend gelijkspeelde tegen Oranje
Zwart. Ook Claire Verhage en Car-
lien Dirkse van den Heuvel scoor-
den voor de Bilthovense formatie in
de 3-5 overwinning. Caia van Maas-

akker trof twee keer de lat met haar
strafcorner. Janneke Schopman was
blij dat haar ploeg deze wedstrijd
aanvallendmeer indrukmaakte dan
in de bloedeloze 0-0 tegen Oranje
Zwart. SCHC mist nog steeds haar
geblesseerde Argentijnse sterspeler
Soledad Garcia.
Pinoké - SCHC 3-5 (2-4).
3. Claire Verhage 0-1, 6. Roos Drost 0-2,
11. Maike Stöckel 0-3 (sc), 15. Charlotte
Vega 1-3, 20. Rebecca Herbert 2-3, 29.
MaikeStöckel 2-4, 43. CharlotteVega3-
4, 50. CarlienDirkse vandenHeuvel 3-5.

Nieuwkomers belangrijk voor SCHC

,,Wauw, we staan gewoon 7-3 voor
tegen Amsterdam,’’ vertelt de 25-ja-
rige Caspers over zijn gedachten
toen hij plaatsnam in de dug-out
aan het einde van de wedstrijd. De
weg om een topteam te bouwen in
Utrecht was lang en hobbelig. ,,We
zijn van ver gekomen. 7-3. Ongelo-
felijk, we hebben zo vaak en zo veel
klotewedstrijden op dit veld ge-
speeld. Dat het allemaal ‘net niet’
was. En nu staan we in een zo’n lek-
ker team te hockeyen.’’
Caspers was met twee treffers be-

langrijk voor zijn ploeg, maar de
hoofdrol in de 7-4 afstraffing van de
landskampioen was voor de terug-
gekeerde Roderick Weusthof. Hij lo-
genstrafte iedereen die mocht den-
ken dat de oud-international rustig
zijn hockeypensioen uitzit bij Kam-
pong. Met twee rake strafcorners en
een velddoelpunt staat de Utrechter
alweer op vijf doelpunten na twee
wedstrijden. In het hockeytheater
aan de Laan van Maarschalker-
weerd liet ook die andere grote

nieuwe naam, international Rob-
bert Kemperman, zien dat Kam-
pong nu echt een team is dat niet
alleen de play-offs kan halen, maar
ook voor de landstitel kan spelen.
Lustig combineerde Kemperman
met zijn maatje Sander de Wijn en
deed waarvoor hij was aangekocht:
gevaarlijk zijn met versnellingen
vanaf het middenveld. Slachtoffer
van de Utrechtse dadendrang was
keeper Derek van Essen, die twee
seizoenen in Utrecht speelde en af-
gelopen zomer de transfer maakte
naar de landskampioen. Hij maakte
een ongelukkige indruk en dat kon
ook niet anders toen hij na zeven
minuten al twee doelpunten in zijn
doel zag belanden. Verdedigen deed
de landskampioen niet in Utrecht

en dat was het grote verschil met
Kampong, dat defensief wel scherp
was en aanvallend de toeschouwers
betoverde.
De 2-0 van Caspers na een ver-

snelling van Kemperman, de solo
van De Wijn naar de 3-0, die Taeke
Taekema voorbij liep alsof hij er
niet stond, de machtige backhand
van Kemperman voor de 6-2: het
waren voorbeelden van hockeyple-
zier van een verzameling topkwali-
teit spelers die ze lang niet hadden
gezien in Utrecht. ,,Voor de wed-
strijd zeiden we tegen elkaar dat we
een standaard wilden neerzetten,’’
aldus Caspers. ,,Dat betekent voor
ons goed verdedigen en elkaar erop
wijzen als je dat niet doet. Daar ligt
voor ons de uitdaging, want het lek-

ker aanvallen zit toch wel in ons
team. Of wij nu druk voelen met de
versterkingen? Nee, we halen ge-
woon veel plezier uit het spelen met
elkaar. En ploegen als Bloemendaal
en Amsterdam hebben meer erva-
ring met het spelen om de titel.’’
De aanvoerder blijft bescheiden,

maar de ruime en overtuigende
overwinning op Amsterdam bete-
kent het begin van een nieuw tijd-
perk in Utrecht.
Kampong - Amsterdam 7-4 (4-2).
2. RoderickWeusthof 1-0 (sc), 6. Quirijn
Caspers 2-0, 21. Sander deWijn 3-0, 22.
Billy Bakker 3-1, 28. Mirco Pruyser 3-2,
31. Roderick Weusthof 4-2 (sc), 38. Ro-
derick Weusthof 5-2. 47. Robbert Kem-
perman 6-2, 49. Mirco Pruyser 6-3, 50.
Quirijn Caspers 7-3, Santi Freixa 7-4.

LandskampioenAmsterdammet 7-4 afgedroogd

Galleryplay Kampong
UTRECHT • De armen om-
hoog en de handen naar
de hemel wijzend be-
leefde aanvoerder Quirijn
Caspers, als achtjarige
ooit begonnen aan de
Laan van Maarschalker-
weerd, puur hockeygeluk
en bevrijding toen hij met
zijn tweede treffer voor
de 7-3 zorgde tegen
landskampioen Amster-
dam. Het versterkte Kam-
pong kan na de galavoor-
stelling niet meer om het
predicaat ‘titelkandidaat’
heen.

SANDER COLLEWIJN

Kampong-aanvoerder Quirijn Caspers viert feest na zijn tweede treffer. FOTO RUUDVOEST


