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Drie punten eraf bij Vianen
Zaterdagvierdeklasser Vianen heeft van
de tuchtcommissie
een geldboete en drie
punten in mindering
gekregen. De club kon
afgelopen zaterdag geen
elftal op de been brengen voor de uitwedstrijd
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bij Hercules. Vianen
heeft nu nul punten en is
laatste in de vierde
klasse F. Vanmiddag
speelt de ploeg van Martijn Heerkens, aangevuld
met enkele spelers uit
lagere elftallen, thuis
tegen VVJ.

GUY TEN KATE, RESERVEDOELMAN VAN UTRECHTSE ZONDAGTOPKLASSER,

Guy ten Kate
op zijn werkplek in de
cockpit van
een Boeing van
de KLM. De reservekeeper
van Hercules is
second ofﬁcer,
twee plaatsen
onder de rang
van gezagvoerder. Ooit wil
Ten Kate zelf
op de stoel van
de ‘captain’ zitten. ,,Ik heb
nog nooit een
vlieger horen
zeggen dat hij
geen gezagvoerder wil
worden.’’
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HANDBAL

Rick Louw blijft
bij Nieuwegein
Rick Louw staat ook volgend
seizoen aan het roer van de
handballers van Nieuwegein.
Onder Louw, die zelf ook jaren
voor de club uitkwam, promoveerde Nieuwegein afgelopen
zondag naar de eerste divisie.
Zowel Louw als voorzitter Willem de Fiouw zijn blij met het
voortzetten van de samenwerking. Louw: ,,Als ambitieuze
jonge trainer kies ik er voor om
deze klus te vervolgen en op een
hoger niveau ervaring op te
doen. Het werk is nog niet af bij
Nieuwegein.’’
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VOETBAL

Erwin van der Klis
naar SCH’44
Zondagtweedeklasser SCH’44
uit Harmelen heeft zich voor komend seizoen versterkt met
Erwin van der Klis. De voetballer uit Oudewater komt over van
De Meern. Voorheen was Van
der Klis ook actief voor Montfoort en Jodan Boys.
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VOETBAL

DOVO ontvangt
FC Breukelen
Zaterdaghoofdklasser DOVO
speelt vandaag een oefenwedstrijd. Tegenstander is zaterdageersteklasser FC Breukelen

(14.30 uur). Zaterdagderdeklasser IJFC oefent vanmiddag
tegen zaterdageersteklasser
Geinoord (14.30 uur). IJFC staat
derde in de derde klasse D, twee
punten achter koploper CJVV.
Geinoord is zesde in de eerste
klasse A. Het gat met nummer
drie Roda’46 is drie punten.
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5
punten
achterstand heeft zondagvierdeklasser ’t Goy
op Odijk. ’t Goy is laatste
met acht punten, Odijk
staat één plaats hoger
en heeft er dertien. Morgen treffen ze elkaar.

BASKETBAL

Siem Willems in
All Rookies Team
Oud-UBALL-basketballer Siem
Willems is door coaches, spelers
en journalisten verkozen in het
All Rookies Team van de Dutch
Basketball League, de nationale
eredivisie. De uit Nieuwegein afkomstige forward speelde van
2010 tot 2014 voor de UBALL
Academy en komt dit seizoen
uit voor Leiden. Willems heeft
zich met Leiden geplaatst voor
de play-offs, de strijd om het Nederlands kampioenschap.
REUVER100

