
MAANDAG 20 MAART 2017

Sport13

West-Friesland

„Ongelofelijk gevoel dit. Dit was zo
een spannende wedstrijd”, zegt Joy-
ce Dupuy na afloop van de gewon-
nen finale. De ADOS-speelster zorgt
in de slotminuten van de wedstrijd
met een onverwachts schot hoogst-
persoonlijk voor het winnende
punt. „Normaal mis ik dat soort

schoten altijd maar juist nu in de fi-
nale lukt het wel. Toen ik de bal door
de korf zag gaan, wist ik dat we gin-
gen winnen. Dat was echt een mo-
ment van ontlading”, aldus Dupuy.
De wedstrijd kent vanaf begin tot
eind een razend hoog tempo. „We
zijn van Swift gewend dat ze als een
gek van start gaan”, vertelt Erwin
Nannes te midden van het feestge-
druis. „In de voorgaande wedstrij-
den zijn we daar ook best wel door
overrompeld. We wisten dus dat we
er vanaf het eerste fluitsignaal fana-
tiek en scherp op moesten zitten.”
De tactiek van ADOS komt gelijk
goed uit de verf. De Hoornse forma-
tie komt nog beter dan Swift uit de
startblokken en neemt al snel een
3-0 voorsprong. „Dat was een heel
goede fase van ons. Precies zoals we
het wilden hebben”, aldus Nannes.
Naast het hoge tempo van de wed-

strijd zorgt het fanatisme van beide
ploegen ervoor dat scheidsrechter
Nouwt een zware middag heeft in
Purmerend. „Dat hoort natuurlijk
bij zo’n finale”, zegt de uitblinkende
Nannes. „Daarin speel je op het
scherpst van de snede en ga je voor
elke bal.”
Ondanks de snelle achterstand her-
pakt Swift zich en dankzij een sterke
fase gaan de Amsterdammers zelfs

met een 8-9 voorsprong de rust in.
„Ongelofelijk. Het ging door het ho-
ge tempo in die eerste helft op en
neer. Als het bij ons ook maar even
inzakte dan was Swift daar weer met
een doelpunt”, aldus de 30-jarige
ADOS-speler. 
Na de onderbreking loopt Swift
zelfs uit tot 9-13 en is coach Erwin
Schneiders genoodzaakt om in te
grijpen. Frisse krachten in de vorm
van Chantal Hulstede en Rick Slot
geven de Hoornse ploeg nieuwe
energie en binnen een kwartier is de
achterstand omgezet in een 17-14
voorsprong. „Dit kampioenschap is
daarom ook echt een teamprestatie
geweest”, vertelt de trotse coach.
„We hebben vandaag ook weer voor
elkaar gevochten. Je doet het alle-
maal samen.”
In de slotfase lijken niet alleen de
toeschouwers te lijden onder de

spanning, maar ook de spelers in de
zaal. Slordigheden aan de kant van
ADOS zorgen ervoor dat in de laat-
ste minuten van de wedstrijd Swift
de stand alsnog gelijk trekt. Het
winnende doelpunt van Dupuy
komt dan ook als een verlossing en
na het laatste fluitsignaal worden de
feestvierende spelers bedolven on-
der de confetti. „Al die mensen die
ons hier zijn komen steunen. Zo’n
sfeer maak je niet vaak mee. En dat
het dan zo afloopt is natuurlijk echt
kicken”, vertelt Dupuy. 
Het kampioensfeest van ADOS zal
volgens Nannes van Purmerend
naar de eigen kantine worden ver-
plaatst. „We gaan zo meteen terug
naar Hoorn en daar duurt het waar-
schijnlijk tot in de kleine uurtjes.
Misschien moet ik dan ook mijn
baas maar even bellen dat ik maan-
dagochtend wat later zal beginnen.”

ADOS viert feest na het behalen van het kampioenschap in de tweede klasse FOTO ERIK RIETMAN
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Zenuwslopende finale in Purmerend ✱ Razend hoog tempo wordt ADOS bijna te veel ✱ Promotie
naar de eerste klasse een feit ✱ Swift en ADOS maken in beslissingsduel reclame voor het korfbal
Frank van der Meijden

Korfbal ✱ Luchthoorns, confetti-
kannonnen, groen-witte slingers,
een uitzinnig publiek en een fana-
tiek spelend ADOS. Het zijn deze
zondagmiddag stuk voor stuk in-
grediënten van een prachtige en
spannende finale om het kampioen-
schap van de tweede klasse. Het pu-
bliek, dat vrijwel de gehele wed-
strijd op het puntje van zijn stoel
zit, ziet ADOS vlak voor tijd het
winnende doelpunt maken en zo de
titel binnenslepen. 

ADOS
Swift 18-17
Doelpunten ADOS: Van
der Aakster 6, Nannes 3,
Peters 3, Dupuy 2, Kraijer 2,
Slot en Nootebos. 

Hoofdklasse ✱ Hollandia heeft bij
Hoogland zijn derde zege op rij ge-
boekt: 0-1. ,,Zwaarbevochten’’, om-
schreef Hollandia-trainer Charles
van Altena de overwinning. ,,Zeker
in de slotfase hebben we keihard
moeten knokken. Het werd een
vechtwedstrijd waarin we op de
been zijn gebleven. Dat is een com-
pliment waard aan de groep.’’ 
In de veertiende minuut kwam de

Hoornse hoofdklasse op 0-1. Niek
Reus stuurde met een prachtige
pass Darryl Osborne weg. Die be-
diende op zijn beurt Mark Zwager-
man, die voor de 0-1 tekende.
,,In het eerste half uur hadden we
Hoogland meer pijn kunnen doen.
We hadden controle over de wed-
strijd. We zochten echter te weinig
de diepte waardoor we niet gevaar-
lijk genoeg werden. In de slotfase

van de eerste helft hadden we juist
weer moeilijk.’’
Na rust kreeg Hollandia geen rust
meer in het spel. ,,Aanvankelijk
kwamen we ook niet echt in de
problemen, maar voetballend
brachten we niet wat we kunnen.
Dat was jammer. Maar we hebben
wel karakter getoond en geknokt
voor deze punten.’’
Bij Hollandia maakten Diego

Groen en Mike Soepboer ook mi-
nuten. ,,Twee jongens uit de On-
der 19. Ze vervingen Sven Deen en
Joey Lieshout, ook uit de Onder 19,
die geblesseerd waren. Het is ge-
weldig om te zien dat we bij Hol-
landia over zoveel talentvolle
jeugdspelers beschikken.’’ 

Hoogland-Hollandia 0-1. Zwagerman
0-1.

Derde zege op rij voor Hollandia 


