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De 23-jarige Van der Meijden kan
een flinke hoeveelheid lidmaat-
schappen bij Hoornse sportvereni-
gingen overleggen. „Ik heb geju-
dood, gevoetbald bij Always For-
ward, was lid van de Hoornse Bad-
minton Vereniging en heb zelfs
nog een tijdje op tafeltennis geze-
ten bij de Disnierats. Maar uitein-
delijk ben ik gaan rugbyen bij
Rugby Club West-Friesland en daar
heb ik vanaf de jeugd tot aan twee
seizoen geleden gespeeld”, somt hij
zijn sportieve cv op.

Schieten
Australian rules football is een
sport die zich het makkelijkst laat
omschrijven als een mix tussen
voetbal en rugby. „Het gaat er
uiteindelijk om dat je de bal door
de twee middelste palen schiet die
op de achterlijnen van het veld
staan. Dan krijg je de meeste pun-
ten. In vergelijking tot rugby schie-
ten wij de bal veel vaker. Boven-
dien mag je de bal ook vooruit
passen”, legt de voormalig speler
van RCWF uit. „In mijn tijd als
rugbyer was ik vaak fullback, ofte-
wel de laatste man. Op die positie
moest ik ook altijd de bal schieten.
En ik was de kicker die de conver-
sies en penalty’s benutte. Het

schieten van de bal vond ik altijd al
het leukste element van het spel.”
Met als zijn ervaringen in verschil-
lende sporten op zak klopte Van
der Meijden vorig jaar aan bij de
Amsterdam Devils om een keer
mee te trainen. „Ik was gelijk ver-
kocht. Het gaat snel, je bent con-
stant in beweging en de groep is
erg fanatiek. Dat laatste, daar houd
ik van. Ik heb ook niks met bier-
teams”, vertelt de inmiddels voor
zijn studie naar Amsterdam ver-

huisde West-Fries. „Ik ben gelijk
elke training komen opdagen en
ook wedstrijden gaan spelen. Door-
dat de sport zo klein is in Neder-
land spelen we bijna altijd tegen
buitenlandse teams. Vorige week
kwam een team uit Kopenhagen
nog op bezoek en de week daar-
voor een team uit Engeland. Dat
internationale aspect vind ik ook
hartstikke leuk.”
Al snel bleek Van der Meijden een
talent. „In mijn eerste seizoen

werd ik gelijk Nederlands kampi-
oen en vorig jaar werd ik geselec-
teerd voor het EK in Lissabon. Daar
wonnen we onder andere van Oos-
tenrijk, maar doordat we van Enge-
land verloren kwamen we niet in
de volgende ronde”, aldus de inter-
national.

Stunten
„In oktober is er weer een EK. Dit
keer is het in Frankrijk, in Bor-
deaux. We hopen dat we daar nu

wel kunnen stunten, maar Enge-
land en Ierland zijn wel altijd heel
erg sterk.”
Vooralsnog lijkt het er dus op dat
de geboren Horinees na lang zoe-
ken eindelijk ’zijn sport’ heeft
gevonden. „Het klopt inderdaad
dat ik in het verleden nogal vaak
van sport ben gewisseld, maar met
Australian rules football ga ik
absoluut nog heel lang door”,
aldus de enthousiaste Van der
Meijden.

Hoornaar Wouter van der Meijden schopt het tot international Australian rules football

Verslingerd aan onbekende sport
Van onze verslaggever

Amsterdam ✱ „Dit is het tweede
seizoen dat ik Australian rules
football speel. Of zoals de Austra-
liërs het noemen: footy”, vertelt
Wouter van der Meijden. „In Ne-
derland een heel kleine sport, maar
in Australië is het misschien wel de
populairste sport van allemaal. In
ieder geval de sport met de meeste
toeschouwers.” De geboren Hoor-
naar blijkt talentvol, hij schopte
het in korte tijd tot speler van het
Nederlands team.

Wouter van de Meijden (rechts) schopte het via Amsterdam Devils tot ’footy’ international. FOTO KEVIN SCOTT

Naam Goals Punten
L. Waardenburg (Sp. Andijk zat.) 25 37,5
Pronk (West Frisia) 22 33
Zuiker (SEW) 15 22,5
Schaper (Always Forward) 21 21
Moh Amar (MOC) 21 21
Veldhuisen (RKEDO) 18 18
Noordhuis (Kwiek’78) 18 18
Gorissen (Hollandia) 9 18
Klompe (FC Medemblik) 17 17 
De Bruijn (De Zouaven zat.) 17 17
Hart (HSV Sport) 17 17
Schuit (DESS) 17 17
Boekweit (Spirit’30) 11 16,5
Oud (Spirit’30) 11 16,5

Kasanwirjo (Schellinkhout) 15 15
Roozendaal (FC Medemblik) 15 15
Koomen (HOSV) 15 15
E. Davies (De Zouaven) 10 15
G. Afhakame (Spartanen) 10 15
H. Waardenburg (Sp. Andijk zat.) 10 15
Grooteman (West Frisia) 10 15 
N. Boon (Grasshoppers) 14 14
Bruynestyn (HSV Sport) 14 14

Puntentelling:
eerste klasse: goals x 2
tweede/derde klasse: goals x 1,5
vierde/vijfde klasse: goals x 1

Scherpschutters

De Amsterdammers, met Van
der Meijden in de basisforma-
tie, reikten uiteindelijk tot de
finale van het kampioenenbal.
Hierin bleek West London
Wildcats, de kampioen van En-
geland, uiteindelijk een maatje
te groot voor de Nederlands
kampioen.
Van der Meijden liet zich in de
finale vlak na rust nog wel zien
met een mooie goal voor zijn
ploeg, maar uiteindelijk bleek
het niet genoeg om zich met
zijn ploegmakkers tot het bes-
te clubteam van Europa te la-
ten kronen.

Devils tweede 
van Europa
Van der Meijden speelde afge-
lopen weekend met de Amster-
dam Devils een groot interna-
tionaal toernooi op het Natio-
naal Rugby Centrum in de
hoofdstad. De kampioenen
van zestien Europese landen
waren naar Nederland afge-
reisd voor de jaarlijkse Cham-
pions League. 

In het Brabantse Oploo stond Neef-
jes aan de start van een criterium
over zeventig kilometer. De rege-
rend Nederlands kampioen bij de
eliterensters zonder contract wilde
zelf al eerder weer wedstrijdmeters
maken. ,,Dat werd tegengehouden
door mijn therapeuten. Terecht ook
want hoewel ik dacht er al klaar voor
te zijn, kon het toen echt nog niet’’,

erkent zij nu haar eigen ongelijk.
Voor het rondje om en door Oploo
kreeg de renster van West-Frisia wel
groen licht. ,,Vanwege de botjes die
ik gebroken had in mijn hand kan ik
nog niet met mijn handen in de beu-
gels rijden en na een uurtje voelde ik
mijn rug wel, maar het ging redelijk
goed’’, blikt zij terug op de wed-
strijd waarin zij heel even solo aan
kop ging en die zij uiteindelijk keu-
rig als negende afsloot.
Voor emoties zorgde haar rentree
niet bij de Wervershoofse. Dat ge-
voel verwacht zij pas bij haar eerste
zege. En dat die er gaat komen, is
voor haar een zekerheidje. ,,Ik train
weer sinds december. Van de winter
heb ik nog wel eens getwijfeld of ik
ooit weer wedstrijden zou rijden.
Dat waren namelijk eerst vijf minu-
ten en daarna tien. Het ging echter
steeds een beetje beter en duurde

langer. Hoewel ik nog steeds niet zo-
veel of intensief train als voorheen
begint het sinds februari weer er-
gens op te lijken. Ik voel mij steeds
weer een beetje meer wielrenster.’’
Haar eerste wedstrijd sinds haar
crash wakkerde dit gevoel alleen
maar verder aan. Neefjes moet het
gesprek met de medici en haar trai-
ner nog aan, maar denkt een dag na
de koers alweer aan meer wedstrij-
den. ,,Pas over anderhalf jaar zal
blijken of ik blijvend last hou van
mijn blessures, maar tot die tijd
neem ik dit tijdens de koers voor
lief. Zolang ik het maar niet forceer.
Oploo voelde tijdens - en ook nu na
de race - goed dus de komende we-
ken hoop ik nog een paar koersen te
rijden. Het zou natuurlijk mooi zijn
als ik straks in Enkhuizen aan de
start zou staan van de Oranjeron-
de.’’

Neefjes weer terug op de fiets
Vincent Schot

Wervershoof ✱ Bij een frontale aan-
rijding door een vrachtwagen in de
Belgische Ardennen brak wielren-
ster Tessa Neefjes in augustus vorig
jaar haar rug, schouder en hand.
Hoewel de revalidatie van de Wer-
vershoofse nog zeker anderhalf jaar
in beslag neemt, maakte zij zondag
haar rentree in het peloton. ,,Ik voel
mij steeds weer een beetje meer
wielrenster.’’

Andijk ✱ In sportcentrum De Draai-
kolk in Den Helder heeft Sjaak Stel-
tenpool de regiofinale bandstoten
tweede klasse klein gewonnen. De
biljarter van BV De Carambole uit
Andijk behaalde 12 matchpunten en
een moyenne van 3,05.
Het was spannend in de eindstrijd
in Den Helder want ook Horna-bil-
jarter Martin van der Hudding deed
lang mee om het kampioenschap.
Hij verloor op de slotdag echter
tweemaal. 
Steltenpool won in de slotpartij van
Chris Zuurbier op twee caramboles.
Hij plaatst zich met deze overwin-
ning voor het Nederlands kampi-
oenschap. Dit wordt op 19, 20 en 21
mei gespeeld in Leusden.
Martin van der Hudding werd uit-
eindelijk derde met een moyenne
van 3,06.

Steltenpool naar
NK bandstoten

Hoorn ✱ Bondscoach Max Tjaden
heeft Barry de Wit toegevoegd aan
de nationale zaalvoetbalploeg die
donderdag naar Georgië vertrekt.
Oranje gaat daar proberen een ticket
voor het EK van volgend jaar in Slo-
venië te bemachtigen, dan wel om
een startbewijs voor de play-offs van
dit toernooi te verdienen.
De goalie van Veerhuys werd sinds
de aanstelling van Tjaden een aantal
keer opgeroepen voor trainingssta-
ges, maar toch kwam zijn uitverkie-
zing als een verrassing. ,,Ook voor
mij’’, lacht De Wit. ,,Ik ben zaterdag-
ochtend pas aan de selectie toege-
voegd omdat de bondscoach met
drie keepers naar het kwalificatie-
toernooi wil. Een mooie verras-
sing!’’
Oranje speelt van 8 tot 11 april tegen
Georgië, Italië en Wit-Rusland.

De Wit met Oranje
naar Georgië


