
MAANDAG 23 JANUARI 2017

Sport13

West-Friesland

Hoewel de thuisclub al vroeg op
achterstand kwam, zorgden Mo At-
taibi en Adil Zouthane binnen zes
minuten voor een ruime 3-1 marge.
Het zorgde niet voor een vroegtijdi-
ge beslissing van de wedstrijd.
,,Daarvoor misten wij te veel kan-
sen. Wel hadden we de controle over
de wedstrijd’’, zei Van Dijk na afloop
over de eerste helft.
In de laatste minuut voor rust kwam
hier verandering in. De tweede gele

kaart - wegens een vermeende hand-
bal - van Zouthane lag hiervoor aan
de basis. ,,Adil ging uit zijn dak en
terecht, zo blijkt. We hebben inmid-
dels de beelden bekeken en hij
maakte geen hands. Nu moesten we
hem daardoor wel de rest van de
wedstrijd missen én het twee minu-
ten met een man minder doen’’, al-
dus Van Dijk.
In overtal lokten de bezoekers een
zesde fout uit en verdiende dus een
tienmetertrap. Doelman Dave Stet
voorkwam dat Cihan Ozcan WSV
langszij schoot. Pal na rust - toen de
twee minuten straf nog altijd door-
liep - was het alsnog raak voor de
Apeldoorners. ,,Toen was het weer
een serieuze wedstrijd’’, beaamde
Van Dijk, die zijn ploeg zag worste-
len om meer goals te maken. Na de
5-4 werd dat nog maar eens onder-
streept door Every Janzen, die een

vrije kans over het doel mikte. 
Uiteindelijk was het Karim Mossa-
oui die het gat vanaf tien meter op
twee bracht. Ondanks een vijfde
WSV-goal in de slotfase bleek het de
winnende treffer. Ondanks de nipte
zege op de nummer 9 van de rang-
lijst weigerde Van Dijk te spreken

van ’met de hakken over de sloot’.
Daarvoor vond hij het overwicht op
het duel van zijn ploeg te groot. ,,We

helpen tegenstanders alleen zelf te
gemakkelijk in de wedstrijd door
niet altijd even goed te verdedigen.’’

Hovocubo boekt thuis een moeizame zege op WSV
Vincent Schot

Zaalvoetbal ✱ ,,WSV/Shoepimp
staat in mijn ogen te laag op de rang-
lijst. Dat is gewoon een goede
ploeg’’, zei trainer Sander van Dijk
voor aanvang van de thuiswedstrijd
van Hovocubo tegen de Apeldoorn-
se formatie. Het bleek zaterdag-
avond in De Opgang. WSV bleek een
harde noot om te kraken: 6-5.

Mo Attaibi omspeelt doelman John van de Vosse en scoort de 2-1.FOTO THEO GROOT

Hovocubo
WSV 6-5
Boughalab 0-1, Attaibi 1-1,
Attaibi 2-1, Zouthane 3-1, J.
Ngarigota 3-2, Bendadi 3-3,
Van Eeuwijk 4-3, Kluiten-
berg 4-4, Attaibi (pen) 5-4,
Mossaoui 6-4, R. Ngarigota
6-5.

„We geven het hier zelf uit handen.
We lijden vanavond 28 keer balver-
lies. Dat is belachelijk en hoort niet
op dit niveau”, oordeelt de zwaar te-
leurgestelde coach Mario Bennes
hard over zijn ploeg.
De Hoppers blijft desondanks de he-
le wedstrijd goed bij en staat zelfs
een aantal keer voor. Pas in het vier-
de kwart zakt het in elkaar. „Op een
gegeven moment werd het gat zes
punten en toen brak er iets bij de
jongens in de koppies”, vervolgt
Bennes. „Het enige wat je dan nog
kan doen is ze aanwijzingen geven
en hopen dat ze het uitvoeren. Maar
dat gebeurde niet. Dan is het vech-
ten tegen de bierkaai.”
De jonge ploeg van Bennes mist in
de slotfase ervaring. „Nick Berkhout
en Imme van der Burg zijn achter in
de twintig, maar de andere spelers
zijn allemaal onder de twintig”, zegt
Bennis. „Op dit niveau is dat niet ge-
noeg. We missen nog te vaak dat
stukje basketbalintelligentie.
Punch had dat vandaag wel en zij
doen daar hun voordeel mee.”
Van der Burg is met zijn zevenen-
twintig jaar inderdaad één van de
meeste ervaren spelers van het team.
De sterke center van De Hoppers
baalt net zoals de coach ook van het
verlies. „De intensiteit was er van-
avond wel, maar we zaten niet goed
op één lijn. De frustraties kwamen
op een gegeven moment omhoog en
toen ging het steeds stroever lopen.
Het is gewoon zonde want deze
wedstrijd hadden we natuurlijk ge-

woon moeten pakken.” 
In tegenstelling tot vorig seizoen,
toen Van der Burg nog bij het

Utrechtse Cangeroes speelde en één
van de jongste van zijn team was,
hoort hij nu bij de oudste van zijn

team. „Dat was even nieuw voor mij
en het is ook wel lastig om in zo’n
jong team te spelen. Het is dan
moeilijker om snel op elkaar inge-
speeld te raken”, vertelt de center.
„Maar ik ben naar De Hoppers geko-
men omdat het mij heel mooi leek
om in een team te spelen dat nog
veel kon leren. En we leren en groei-
en ook veel, maar het komt er ge-
woon steeds niet uit.”
Met nog negen wedstrijden te gaan
heeft de Hoornse formatie een gat
van acht punten te overbruggen
naar de veilige tiende plek. Er moet
daarom snel gewonnen gaan wor-
den, weet ook coach Bennes. ,,We
moeten er minimaal nog vier win-
nen, maar het wordt elke week
moeilijker want we moeten ook nog
eens tegen de hele top zes.” Deson-
danks houdt de coach vertrouwen in
zijn ploeg. „Als je de jongens ziet
trainen dan denk ik altijd dat het
goed gaat komen, maar soms verge-
ten ze gewoon wat we op de training
doen. Het komt er gewoon steeds
niet uit, maar het zit er zeker in.”
Bennes, die zelf een lange en glans-
rijke carrière heeft gehad, is nog
nooit gedegradeerd. „Zoals het er
nu naar uitziet gaat dat inderdaad
een primeur worden. Alhoewel,
geen vrolijke primeur natuurlijk”,
grapt hij. „Maar het vreet wel aan
mij dat ik het niet voor elkaar krijg
om deze jongens wedstrijden te la-
ten winnen. En uiteindelijk is dat
toch mijn verantwoordelijkheid.”
Volgende week reist De Hoppers af
naar Groningen om daar tegen De
Groene Uilen opnieuw te trachten
de eerste overwinning van het sei-
zoen te behalen. 

Negatieve primeur dreigt

Imme van der Burg (15) scoort voor De Hoppers. FOTO THEO GROOT

Frank van der Meijden

Basketbal ✱ De basketballers van
De Hoppers maken het zichzelf niet
gemakkelijk. Zaterdagavond lijkt
het er lang op dat de Hoornse ploeg
tegen het Delftse Punch aan het
langste eind gaat trekken, maar in
het laatste kwart laat het de zege als-
nog glippen. En dus wacht de ploeg
nog altijd op de eerste overwinning
van het seizoen.

Hoppers 
Punch 53-63

Waterpolo ✱ De waterpoloërs
van ZV Hoorn hadden dit week-
end een complete offday. Het re-
sultaat was een 3-7 verlies in ei-
gen bad tegen naaste concurrent
DJK-ZAR.
Door het resultaat zakt de Hoorn-
se ploeg naar de tiende plaats van
de ranglijst. Met acht punten
heeft het er evenveel als KZC uit
Beverwijk. De Houtrib uit Lely-
stad staat puntloos onderaan. De
Amsterdamse tegenstander van
dit weekend profiteerde optimaal
en staat nu negende met dertien
punten.
Nadat Edwin Vlaar de 2-3 maakte
leek de thuisclub nog even de
aansluiting te gaan vinden bij
DJK-ZAR. ,,Dat we er zeven tegen
kregen was niet slecht, maar aan-
vallend hebben we zelf denk ik
wel een stuk of tien echt grote
kansen gemist'', aldus een balen-
de speler Bruun Beenker. Pas in
de laatste minuut bracht Niels
Duijn de eindstand op het score-
bord.

De Flinters
maakt het
spannend
Badminton ✱ Voor de badmin-
tonners van Aevum De Flinters is
het einde van de competitie in
zicht. De tweededivisionist uit
Grootebroek heeft in de slotron-
de wel nog alles om voor te spe-
len. Door de 7-1 nederlaag van dit
weekend dreigt degradatie im-
mers nog.
Zaterdag nam De Flinters het op
tegen Duinwijck 3, reeds kampi-
oen. Vorige keer werden er nog
drie punten gepakt tegen deze
ploeg, maar nu slaagde alleen het
mixduo Jeroen van Moorst en
Monique Slaman hierin.

ZV Hoorn heeft
offday op een
slecht moment

„De intensiteit was er wel, maar we
maakten veel te vaak de verkeerde
keuzes. Bovendien schoten we ook
niet zuiver”, vertelt speler Rick Slot.
ADOS stond bij rust al met 4-9 ach-
ter en kon in de tweede helft het gat
niet meer dichten. „Individueel de-

den wij zeker niet voor hen onder
vandaag, maar als team hebben we
gefaald”, vervolgt Slot. „In de laatste
vijftien minuten scoren we dan nog
wel zeven keer, maar eigenlijk was
het toen al te laat. Een echte kampi-
oenskandidaat mag dit eigenlijk
niet gebeuren.”
Door het verlies verlaat ADOS weer
de eerste plaats in de tweede klasse.
Volgende week speelt het team van
coach Erwin Schneiders wederom

een belangrijke wedstrijd. In Delft
moet er dan gewonnen worden van
DKC wil het niet voortijdig afhaken
in de titelstrijd.
De korfballers van DTS hadden za-
terdag geen schijn van kans tegen
DTG. De ploeg uit Enkhuizen ver-
loor in Balk met 24-11.
Eerder dit seizoen had DTS thuis
ook al een ruime nederlaag moeten
slikken en in Friesland was dat niet
anders. Hoewel het team naar eigen

zeggen aardig stond te verdedigen,
gooide DTG de een na de andere bal
door de korf.
Door het verlies blijft DTS op de vijf-
de plaats in de derde klasse staan.

ADOS-Dubbel Zes 13-16.
Doelpunten ADOS: Van der Aakster 6,
Al 4, Peters 2, Dupuy.
DTG-DTS 24-11.
Doelpunten DTS: Keesman 4, Mantel
3, Schenk 3 en Havik.

ADOS krijgt thuis tik uitgedeeld van Dubbel Zes
Korfbal ✱ ADOS heeft zichzelf zon-
dagmiddag een slechte dienst bewe-
zen. De Hoornse formatie verloor de
belangrijke thuiswedstrijd tegen ti-
telconcurrent Dubbel Zes met 13-16. 


