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„We wisten natuurlijk al lang dat dit
een heel zwaar seizoen zou wor-
den”, vertelt Dennis Lens. De 39-ja-
rige routinier stopte vorig jaar met
badmintonnen, maar is terugge-
keerd om HBV te helpen in de hand-
havingspoule. „Het is heel belang-
rijk voor de club dat het in de eredi-
visie blijft”, vervolgt Lens. „Het
moet natuurlijk aantrekkelijk blij-
ven voor goede spelers om hier te
komen spelen. En het niveau tussen
de eredivisie en eerste divisie is aar-
dig groot.”
Het vorig jaar gepromoveerde HBV
heeft in tegenstelling tot veel andere
ploegen uit de eredivisie een minder
grote groep sterke spelers om uit te
putten. „Ons tweede team speelt bij-
voorbeeld nu in de derde divisie”,
vertelt Lens. „Dat betekent dat als er
iemand wegvalt uit het eerste team
het heel moeilijk is om deze te ver-
vangen door een andere sterke spe-
ler. Andere clubs hebben juist de
luxe dat het tweede team vaak ook
hoog speelt. Dan heb je een veel bre-
dere basis.”
Een lichtpuntje vandaag aan
Hoornse zijde is de vijftienjarige

Chloë Mayer. De naar eigen zeggen
jongste speelster van de eredivisie
maakt ondanks een nederlaag in
haar eerste singlepartij van de dag
veel indruk. „Ik heb in niet één wed-
strijd iets te verliezen, ik ben ook
nooit zenuwachtig”, vertelt Mayer.
„Mijn oudere tegenstandsters moe-
ten eigenlijk juist denken: Ik moet
van dit kleine meisje winnen.”
Haar tweede partij van de dag is de
gemengd dubbel samen met team-
genoot en coach Lens. „Vorig jaar
zou ik misschien naar een andere
club gaan, maar ik ben toch geble-

ven omdat Dennis onze coach zou
worden. Dat vond ik misschien wel
belangrijker dan in de eredivisie
spelen”, vertelt Mayer. „Bovendien
leer ik nog elke dag van hem dus het
is een goede keuze geweest.” Samen
winnen Mayer en Lens hun ge-
mengd dubbel en brengen de stand
in de wedstrijd terug tot 3-4. Door-
dat Dave Veerman en Feng Groot-
huijse ook de tweede gemengd dub-
bel winnen wordt het gelijkspel bin-
nengesleept. 
Of HBV volgend jaar nog met de-
zelfde spelers aan de start van het

seizoen verschijnt is nog maar de
vraag. „Veel hangt af van eventuele
degradatie”, zegt Lens. „Als we ons
handhaven krijgen we er waar-
schijnlijk wel een nieuwe goede spe-
ler bij.” Ook Mayer weet nog niet of
ze volgend jaar bij HBV blijft. „Als
er andere clubs komen met aanbie-
dingen moet je altijd luisteren,
maar meer kan ik er nog niet over
zeggen”, zegt de tiener. Maar voor-
dat het zo ver is moeten Mayer, Lens
en hun teamgenoten er in de reste-
rende vier wedstrijden alles aan
doen om degradatie af te wenden. 

Hoornse badmintonners zetten alles op alles in strijd tegen degradatie

HBV snakt naar punten
Frank van der Meijden

Badminton ✱ Er heerst een gespan-
nen sfeer in sporthal Nieuwe Steen.
De badmintonners van Hoornse BV
vechten deze zondagmiddag voor
één van de laatste strohalmen om
degradatie uit de eredivisie te voor-
komen. De club moet in de resteren-
de wedstrijden snel punten op de
concurrentie gaan goedmaken an-
ders is een laatste plaats in de hand-
havingspoule onafwendbaar. Maar
ondanks veel strijd lukt het de
Hoornse formatie ook nu niet om
een wedstrijddag winnend af te
sluiten. Tegen het Amstelveense
Van Zijderveld wordt het 4-4.

De vijftienjarige Chloë Mayer liet in haar beide partijen zien waarom zij zo’n groot talent is FOTO HENK DE WEERD

Schaken ✱ Het traditionele Open
Rapidkampioenschap van Enkhui-
zen is zaterdag niet door gegaan. De
organiserende vereniging KTV zette
hier daags van te voren een streep
door vanwege het lage aantal deel-
nemers.
,,We hadden pas 26 aanmeldingen,
waarvan ook nog eens de helft van
de eigen vereniging”, zei KTV-voor-
zitter Marco Groot over dit drasti-
sche besluit. ,,Bovendien verwacht-
ten we door het winterse weer nog
enkele afzeggingen op zaterdagoch-
tend.”
Groot heeft wel een idee waarom de
belangstelling dit jaar, in tegenstel-
ling tot voorgaande edities, zo te-
genviel. ,,De Waagtoren uit Alkmaar
besloot in december om op zondag 8
januari een toernooi te houden.
Amateurs hebben geen tijd voor
twee toernooien in een weekend.”

Streep door
rapidtoernooi Korfbal ✱ ADOS heeft zaterdag

een 14-20 overwinning behaald te-
gen Midlandia. De korfballers uit
Hoorn domineerden volgens
coach Erwin Schneiders de wed-
strijd en pakten dan ook een ver-
diende overwinning.
Door een gebrek aan doelpunten
uit het vak met Erwin Nannes en
Pascal Kraijer besloot Schneiders
in de winterstop om zijn heren van
vak te laten wisselen. ,,We hadden
dinsdag al een oefenwedstrijd in
de nieuwe opstelling gespeeld en
dat ging goed. Ook tegen Midlan-
dia liep het uitstekend.’’
Na een moeizaam begin, waarin de
hekkensluiter ADOS nog even bij-
hield, namen de bezoekers de wed-
strijd snel in handen. Bij rust
stond het team van Schneiders op
een 7-9 voorsprong. ,,We stonden
vooral verdedigend heel goed te
spelen. Goed verdedigen is tegen-

woordig de manier om wedstrij-
den te winnen.’’
De korfballers van DTS behaalden
zaterdag in eigen huis een mon-
sterscore tegen Amsterdam. De
ploeg uit Enkhuizen verpulverde
de hoofdstedelingen met 25-13.
De hoofdstedelingen lieten deze
competitie veel wisselende uitsla-
gen zien. De ene week wist de
ploeg een goede overwinning te
pakken, de week erop gaven zij
niet thuis. Toch was er voldoende
vertrouwen bij DTS dat er gewon-
nen zou worden.
Vanaf de eerste minuut toonde
DTS weinig genade met Amster-
dam. Binnen een mum van tijd
stond er een 2-0 voorsprong op het
scorebord. Nagenoeg iedere twee-
de bal was voor de thuisclub. Am-
sterdam werd daar zichtbaar moe-
deloos van en de bezoekers keken
bij rust al tegen een 13-5 achter-

stand aan.
In de tweede helft kwam de span-
ning niet meer terug in de wed-
strijd. Hoewel Amsterdam beter
ging verdedigen kon het DTS niet
afstoppen. Het team van coach
Erik de Vries bleef scoren en pakte
daarmee een 25-13 overwinning.
Door de winst is DTS gestegen
naar de vierde plaats in de derde
klasse.
Sporting Andijk moest zijn meer-
dere erkennen in Thor. Op bezoek
in Harmelen werd het 17-7.

Midlandia-ADOS 14-20.
Doelpunten ADOS: Slot 7, Kraijer 3,
Peters 3, Van der Aakster 2, Haarms
2, Brandhoff, Dupuy en Notebos.
DTS-Amsterdam 35-13.
Doelpunten DTS: Keesman 7, Van
Dijk 4, Groot 3, Schenk 3, Havik 2,
Scholten 2, Hoeflaak 2 en Mantel 2.
Thor-Sporting Andijk 17-7.

ADOS pakt winst bij hekkensluiter

Handbal ✱ Commandeur/VVW
is na een 33-37 zege op Maedilon/
VZV klaar voor de kraker van vol-
gende week. In Wervershoof
wacht dan het duel met mede-
koploper Berdos en dus is coach
Fred Stuurman blij dat zijn ploeg
vertrouwen heeft getankt tegen
de ploeg uit ’t Veld. 
,,Berdos speelde dit weekend te-
gen een laagvlieger terwijl wij
met VZV de nummer vijf van de
ranglijst troffen”, steekt de trai-
ner van de geelzwarten van wal.
,,We kenden een slow start en
kwamen na een kwartier pas voor
het eerst op voorsprong. Het
stond toen 8-9. We drukten door
tot 9-12 en gingen rusten met een
15-18 stand. In de tweede helft
hebben we VZV wel op afstand
kunnen houden, maar scoorden
zij wel te makkelijk van afstand.
Daar ligt ook de kracht van Ber-
dos en dus was dit een goede les.”
De vrouwen van Commandeur/
VVW gingen op bezoek bij Vido
met 28-24 ten onder. Een terechte
nederlaag, volgens hoekspeelster
Jorien van der Gragt. ,,We hebben
vorige week tijdens de training
veel aandacht besteed aan de dek-
king en het feit dat we in de eerste
helft tegen Vido slechts 12 tegen-
doelpunten hoefden te incasse-
ren, zegt dat we het goed gedaan
hebben. We scoorden er zelf al-
leen maar tien en dat was dan ook
meteen ons grote probleem.” 
Hoewel de achterstand bij rust
slechts twee punten bedroeg, be-
tekende de 13-10 wel de nekslag
voor VVW. ,,Die klap kwamen we
simpelweg niet meer te boven.
Zonde natuurlijk, al doet het mij
wel goed dat we voor elkaar zijn
blijven knokken.”
De handbalsters van Westfries-
land SEW 3 begonnen de hervat-
ting van de competitie wel met
een zege. Op bezoek bij US in Am-
sterdam boekten de vrouwen van
coach Michel Mol een 16-18 zege.
,,En dat kwam vooral door een
heel sterk eerste kwartier”, begint
de winnende trainer. ,,We hadden
toen al een 2-7 voorsprong te pak-
ken en die hebben we niet meer
uit handen gegeven. Vlak voor
rust verslapten wij wel en lieten
we US terugkomen tot 7-8. Ge-
lukkig waren we na de onderbre-
king weer bij de les en hebben we
continu de leiding gehad.” 

Hoofdklasse
Maedilon/VZV-Commandeur/VVW
33-37. Doelpunten VVW: Groot 11,
Van der Starre 7, Jong 5, Dekker 5,
Koopman 5, Schouten 3, Ligthart.
Tweede divisie vrouwen
Vido-Commandeur/VVW 28-24.
Doelpunten VVW: Kaarsemaker 6,
Van der Gragt 5, Kaagman 4, Buis 3,
Spigt 2, Roozendaal 2, Van Veldhui-
zen, Sijm.
Hoofdklasse vrouwen
US-Westfriesland SEW 3 16-18.
Doelpunten WF SEW: A. Schouten
5, M. Schouten 4, Groen 4, Ooms 3,
Spijkerman, Mol.

Handballers
VVW klaar
voor de kraker

gewerkt en ons tevens aan het game-
plan gehouden. Dat heeft de over-
winning gebracht’’, loofde hij zijn
ploeg.
Nadat Venlo op een 2-0 voorsprong
kwam, ontliepen de ploegen elkaar
in de eerste helft weinig. Met een 12-
12 stand zochten zij de kleedkamer
op.
SEW begon vervolgens slecht aan de
tweede helft. De ploeg kwam al snel
op een 15-12 achterstand. ,,Daarna

,,Een overwinning om blij van te
worden’’, sprak SEW-coach Ronald
van de Kamp na afloop. ,,We hebben
twee keer dertig minuten keihard

kwamen we in een rommelige fase
van de wedstrijd. Over en weer wa-
ren er wat foutjes en veel tijdstraf-
fen. Daar gingen wij uiteindelijk
iets beter mee om dan zij, waardoor
wij terug in de wedstrijd kwamen’.’’
De beslissende slag sloeg SEW bij
een 18-18 tussenstand toen Venlo te-
gen een tijdstraf aanliep, liepen de
Nibbikkers uit naar 18-20. Venlo
kreeg het niet meer voor elkaar dat
gat te dichten. Door de overwinning

nestelt SEW zich op de zesde plaats,
de plek die recht geeft op het spelen
in de kampioenspoule. ,,Dit is een
hele belangrijke stap. Er zijn nog vijf
wedstrijden te gaan, waarvan wij in
zeker drie duels kans hebben. We
doen echt volop mee.’’

Handbal Venlo-WF SEW 21-25.
Doelpunten SEW: Holster 7, Hooiveld
6, Wenker 3, Bos 3, Wit 2, Oostveen 2,
Swagerman, Zeldenthuis.

SEW boekt een overwinning om blij van te worden
Handbal ✱ De handbalsters van
Westfriesland SEW hebben zater-
dag uitstekende zaken gedaan in de
strijd om plek zes in de eindrang-
schikking van de reguliere competi-
tie. Op bezoek bij Handbal Venlo
won de ploeg uit Nibbixwoud met
21-25.


