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Exit Gerwig bij Houten

Uitspraken doen technisch manager de das om
HOUTEN • De kritiek op
scheidend hoofdtrainer
Pascal Hoogland in deze
krant en de daaruit ontstane onrust bij voetbalclub Houten kostten
technisch manager Dick
Gerwig zijn baan. De
wegen zijn per direct gescheiden. ,,Ik heb geen
spijt van mijn uitspraken.”

De honkballers van UVV hebben de eerste wedstrijd van het
drieluik met HCAW gewonnen.
De ploeg van Ferenc Jongejan
won op eigen veld met 4-1.
Daarmee blijft de hoofdklasser
uit Utrecht vijfde met twee punten achterstand op nummer vier
Pioniers. Vandaag speelt UVV
opnieuw thuis, morgen wacht
de return in Bussum. Beide
duels beginnen om 14.00 uur.

KORFBAL

Twee nieuwe
spelers Dalto

Korfbal League-club Dalto uit
Driebergen heeft voor komend
seizoen twee nieuwe spelers gestrikt. Minouk de Ruiter (20)
komt over van het tweede team
van KVS uit Scheveningen.
Maarten Groot Hulze (23) keert
terug in Driebergen. Hij speelde
afgelopen seizoen bij het Amsterdamse Blauw Wit.
BOS100

VOETBAL

Ritchie Steinmann
naar Hercules

Dick Gerwig: ,,Ik draag Houten nog steeds een warm hart toe.’’ ARCHIEFFOTO

spelersgroep al langer onvrede over
de technisch manager. Zijn uitspraken van afgelopen woensdag zorgden voor een eruptie van de vulkaan. ,,De chemie tussen Dick en de
technische staf is er niet meer,” erkende Van Slegtenhorst. ,,Wij waren
uiteraard niet blij met het stuk in de
krant. Er was geen basis meer voor
verdere samenwerking. Het is triest
dat je dan zo’n besluit moet nemen.”
Van Slegtenhorst betreurt dat het
zover moest komen, zeker omdat
Gerwig gedurende negentien seizoenen - met tussenpozen - grote verdiensten had voor Houten. ,,Als
voorzitter vind ik zijn vertrek een
groot verlies voor Houten. Als voetbalvriend vind ik het een nog groter
verlies. Jarenlang werkten we

Nico van Slegtenhorst

‘Laat duidelijk
zijn dat ik
hier niet sta
te juichen’
samen. Dick heeft bovengemiddeld
verstand van voetbal. Onze jeugdopleiding zette hij op de kaart. Laat
duidelijk zijn dat ik hier niet sta te
juichen.”
Dat geldt ook voor Gerwig. ,,Dit is
absoluut teleurstellend. Het is ontstaan uit het interview van deze
week. Ik heb geen spijt van die uit-

Schaatsinstituut lobbyt voor IJsdôme
PETER POS
UTRECHT • Wordt het Zoetermeer,

Almere of toch ‘gewoon’ Heerenveen. Schaatsminnend Nederland
kijkt reikhalzend uit naar de beslissing die de KNSB binnenkort zal
moeten nemen in deze kwestie.
Maandagavond worden in Almere,
dat de beste papieren heeft om deze
‘schaatsstrijd’ te winnen, de plannen
ontvouwt voor de bouw van een
nieuw IJsdôme. Opvallend genoeg is
Jan van de Roemer namens Schaatsinstituut Utrecht aanwezig om deze
lobby te versterken. ,,De schaatsers
uit Utrecht zijn gebaat bij meer topsportfaciliteiten in de regio,’’ stelt de
schaatstrainer uit Lage Vuursche.
,,Daarom hopen wij dat de KNSB
voor Almere kiest. Voor de regionale
talenten zou dit geweldig zijn.’’
Van de Roemer, voormalig Nederlands kampioen op de sprint, is al
bijna dertig jaar trainer. Eerst namens het gewest, maar toen de

UVV wint eerste
duel van drieluik

BOS100

STAN BOS

Woensdagochtend om zeven uur zat
Houten-voorzitter Nico van Slegtenhorst voor zijn werk in een bespreking. Op zijn telefoon kwam het ene
na het andere sms’je binnen. De
strekking van de berichten: heb je
hét al gelezen? Hét sloeg in dit geval
op de uitspraken van technisch manager Dick Gerwig die scheidend
hoofdtrainer Pascal Hoogland in
deze krant ﬁleerde. Als het aan Gerwig had gelegen, dan had Hoogland
voortijdig ontslag gekregen bij Houten.
De woorden van Gerwig sloegen
in als een bom. Enkele staﬂeden leverden hun contract in (en kwamen
daar na Gerwigs vertrek op terug),
spelers dreigden te vertrekken,
maar ook sommige sponsors en verstokte Houten-leden waren ‘not
amused’ met de uitspraken van Gerwig. Het feit dat Van Slegtenhorst
binnen 36 uur actie ondernam en de
technische staf en spelersgroep informeerde over het vertrek van Gerwig, bevestigt voor de goede verstaander het beeld dat het voor
Houten één minuut voor twaalf was.
Van Slegtenhorst kon niet met zijn
armen over elkaar blijven zitten.
Donderdag voerde de voorzitter
een gesprek met Gerwig. Voor de
buitenwacht heet het dan dat beide
partijen ‘in goed overleg uit elkaar
zijn gegaan’. Onder de oppervlakte
broeide er bij de technische staf en

HONKBAL

Wesley Dijs. ARCHIEFFOTO

KNSB daar geen budget meer voor
had, ging Van de Roemer door met
een eigen groep schaatsers. Talenten
als Wesly Dijs, die pas de stap naar
Jong Oranje maakte, Bas de Vries
en Bilthovenaar Niels Deelen leren
onder zijn hoede de kneepjes van
het vak. ,,Wij werken samen met het
Leidse Rijn College en hebben afspraken met de ijsbaan in Utrecht
dat we voor en na schooltijd kunnen

trainen. We zouden graag nog meer
uren maken, maar de baan in
Utrecht is vaak vol. Daarom is het
IJsdôme ook geen bedreiging voor
Utrecht,’’ vindt Van de Roemer. ,,Almere is ook een veel logischer locatie dan Heerenveen. Uit deze regio
komen de meeste schaatstalenten.’’
Het argument dat Heerenveen
vanwege sentimentele redenen zijn
status moet houden, veegt Van de
Roemer meteen van tafel. ,,In mijn
tijd had je grote wedstrijden in Alkmaar, Assen, Deventer en Den Haag.
Pas toen Heerenveen een dak over
de baan kreeg, gingen alle grote
wedstrijden daarheen. Maar dat is
iets van de laatste twintig jaar, dus
die historie is in mijn ogen betrekkelijk.’’
Van de Roemer is maandagavond
met een aantal talenten aanwezig in
Almere, maar die dag zal er eerst
nog getraind worden. En dat gebeurt, juist, in Heerenveen.

spraken, ook achteraf niet. Vanuit
mijn functie vind ik dat ik mijn mening mag geven,” aldus Gerwig.
,,Vanuit de historie gezien begrijp ik
dat de club rust wil, maar de degradatie naar de derde klasse zit mij
heel hoog. Ik hoop ook oprecht dat
het komend seizoen met de nieuwe
hoofdtrainer Herman Wallenburg
lukt weer te promoveren. Ik gun
Houten echt het allerbeste. Het verenigingsbelang staat voorop.”
Gerwig steekt de hand ook in
eigen boezem. ,,Houten kan naar
mijn idee op een veel hoger niveau
spelen. Misschien is het mijn manco
dat ik dat te graag wilde. In potentie
geloof ik dat deze club veel hoger
kan. Ik draag Houten namelijk nog
steeds een warm hart toe.”

NK carrousel
in Houten
HOUTEN • Manege Zilﬁa’s
Hoeve aan de Fortweg in
Houten staat morgen in het
teken van het NK carrousel.
Twintig groepen nemen deel.
In de B-poule komt een groep
van zestien ruiters van Zilﬁa’s
Hoeve in actie.
Een carrouselgroep bestaat
uit twaalf of zestien ruiters
die in een geordende colonne
naast elkaar een aantal basisdressuurﬁguren uitvoeren. De
door de groep samengestelde
manoeuvres worden gereden
op passende muziek. Begonnen wordt om 08.30 uur met
de groepen in de B-poule met
onder meer die van de Zilﬁa’s
Hoeve. De prijsuitreiking is
om 13.15 uur. Om 13.45 uur
komen de groepen van de Apoule in actie. De prijsuitreiking is om 18.30 uur.

Ritchie Steinmann (19) speelt
komend seizoen bij zondaghoofdklasser Hercules uit
Utrecht. De doelverdediger, die
eerder voor Houten uitkwam,
komt over van zaterdaghoofdklasser DOVO uit Veenendaal.
Daar verloor Steinmann dit seizoen de concurrentiestrijd.
BOS100

VOLLEYBAL

Van Gendt zet er
een punt achter

Dirk-Jan van Gendt (38) heeft
een punt gezet achter zijn topsportcarrière. Van Gendt begon
zijn loopbaan bij Ovoco in Oss,
speelde voor drie Nederlandse
eredivisieclubs waaronder Vrevok uit Nieuwegein en was ook
in het buitenland bij drie clubs
actief. Hij besloot zijn loopbaan
bij Antwerpen met de derde
plaats op de ranglijst.
WESTER101

VOETBAL

Promotie Saestum
zonder te spelen

Het eerste vrouwenteam van
Saestum (zondag) is zonder te
spelen gepromoveerd naar de
hoofdklasse. De beslissingswedstrijd op neutraal terrein moest
nog gespeeld worden, maar tegenstander Glanerburg heeft
zich teruggetrokken. Saestum
heeft nu twee teams op het
hoogste niveau.
AD100

WATERPOLO

GZC DONK trekt
Yperlaan aan

Voormalig jeugdinternational
Jorrit Yperlaan speelt volgend
seizoen voor GZC DONK. De 19jarige speler van het gedegradeerde Brandenburg uit Bilthoven verkast naar de topclub in
Gouda waar volgend seizoen
Arno Havenga de scepter zwaait
als trainer.
AD100

