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FC Breukelen in goede uitgangspositie voor behoud

BREUKELEN • Ook de voorlaatste
stap in de lange reeks voor klassebehoud heeft FC Breukelen met succes
gezet. Op eigen veld werd Valken'68
met 3-1 geklopt en dat is een prima
uitgangspunt voor de return van zaterdag in het Zuidhollandse Valkenburg. De bezoekers hadden veel supporters meegebracht, die met fakkels voor een fraaie entourage zorgden. Al binnen drie minuten nam de
ploeg van Willem Leushuis de leiding toen Djuric Winklaar scoorde

uit een corner van Tom Kalhuis.
Zonder de licht geblesseerden Stefan Hoogvliet en Jacky Castelijns
overklaste FC Breukelen de tweedeklasser volledig. Het niet benutten
van de legio kansen door Deen van
Embricqs, Djuric Winklaar en Dave
Rijkaard en een foutje in de defensie
zorgden ervoor dat de thuisclub
slechts met een 2-1 voorsprong de
rust in ging. Ook na de thee was FC
Breukelen superieur aan de bezoekers. Het centrale duo Rick de

Lange en Jurriaan van Well bleef
achterin heer en meester waardoor
de bezoekers nauwelijks in de buurt
van doelman Roland Wiegmans
kwamen. Er was in de 73e minuut
een penalty voor nodig om tot scoren te komen en het klasseverschil
in treffers uit te drukken. Jim Blom
schoot de bal tegen de hand van een
verdediger, waarna Dave Rijkaard
vanaf elf meter de eindstand op 3-1
kon brengen. ,,Jammer dat we het
op eigen veld niet deﬁnitief afge-

maakt hebben,” reageerde trainer
Willem Leushuis. ,,Maar we gaan
met een goed uitgangspunt volgende week aan ons laatste kunstje
beginnen. We zijn zo ver gekomen,
dat we het nu niet meer uit handen
mogen geven. Van onderschating zal
geen sprake zijn. De jongens zijn er
op gebrand, om het seizoen positief
af te sluiten.’’

FC Breukelen - Valken 3-1 (2-1).
Djuric Winklaar 1-0, Eddy Vorm 2-0, Dave
Rijkaard 3-1(pen).

Hoofdklasse brug te ver

Eersteklasser VVIJ gewogen en te licht bevonden
IJSSELSTEIN • Eersteklasser VVIJ verzuimde gisteren in de return tegen
DHC historie te schrijven
door op eigen veld op 0-0
te blijven steken. Geen
plek dus in de hoofdklasse, maar in IJsselstein zit niemand in zak
en as.

STAN BOS

De teleurstelling was er, maar de
realiteitszin ontbrak niet. VVIJ
kwam simpelweg wat tekort om het
hoofdklasser DHC lastig genoeg te
maken. De maaltijd was goed geprepareerd, maar de peper ontbrak bij
de ploeg uit IJsselstein. De 0-0 was
na de 3-2 nederlaag in Delft op
tweede pinksterdag niet genoeg om
geschiedenis te schrijven. Dat doet
even pijn op sportpark Groenvliet,
want een promotie had betekend
dat VVIJ voor het eerst in de historie in de hoofdklasse zou voetballen.
Daarvoor ontbrak in de aanvalslinie
de scherpte en het geluk.
VVIJ wilde sowieso niet in de
DHC-fuik lopen. Trainer Herman
Wallenburg droeg zijn ploeg op gedoseerd te spelen en niet blind de
aanval te kiezen. Sommigen hadden
die woorden wel erg letterlijk in hun
oren geknoopt. VVIJ stichtte nauwelijks gevaar, met uitzondering van
een speldenprikje. In zo'n beslissende wedstrijd moet het ook meezitten, maar VVIJ kon de bal niet
lang genoeg in de ploeg houden,
was slordig in de passing en kreeg
bij elk twijfelgeval een vrije trap

Herman Wallenburg

‘Toch was het
voor ons een
mooi seizoen’

HOCKEY

Phoenix kansloos
in play-offs

„We waren gewoon niet opgewassen tegen de strafcorners
van Alkmaar”, aldus speler Laurens Ashouwers van Phoenix na
de oorwassing (2-7) in de playoffs voor een plek in de overgangsklasse. De ploeg uit Zeist
had in de eerste helft niets in te
brengen tegen het offensief van
Alkmaar (0-4). In de tweede
helft deelde Phoenix een plaagstootje uit via de stick Din van
den Berg. Daarna liep Alkmaar
uit naar 1-7. Ashouwer bracht de
marge terug naar 2-7. Zaterdag
is de return.
KLAVER100

HOCKEY

Voordaan klopt
Schaerweijde

De hockeysters van Schaerweijde zijn er op eigen veld niet
in geslaagd het eerste play-off
duel te winnen. In de streekderby tegen Voordaan moest de
Zeister formatie op het laatste
moment capituleren: 3-4. Voordaan bleef tot het laatste moment aanvallend spelen en zag
dit beloond met de winnende
treffer. Schaerweijde moet zaterdag in Groenekan op retour om
een beslissende wedstrijd zondag af te dwingen. Alleen zo kan
promotie naar de overgangsklasse bereikt worden.
SOEST100

KORFBAL

Van de Sande
kiest voor SKF

Kevin van Baarlen aan de bal namens VVIJ, Peter Woest kijkt toe. FOTO RICARDO SMIT

tegen, in plaats van mee.
DHC speelde in IJsselstein weliswaar niet groots, maar wel met veel
meer gogme. Meesters waren ze in
het beïnvloeden van de scheidsrechter, die in het eerste kwartier voor
twee lichte vergrijpen erg vlot was
met gele kaarten voor de VVIJ'ers
Nick de Bruijn en Lars Verlinden.
VVIJ moest voortdurend op haar
hoede zijn voor de scherpe counters
van DHC, dat overigens net als de
thuisploeg in aanvallend opzicht
weinig klaar maakte. Al had VVIJ na
rust ook zomaar twee keer kunnen
scoren, maar Kevin van Baarlen en
Peter van Kippersluis misten twee
opgelegde kansen.
Net als vorige week verkeerden de
broers Van Baarlen niet in grootse
vorm. Voorin oogde het te makkelijk
en nonchalant. Toch wordt het mislopen van de hoofdklasse in IJssel-

NACOMPETITIE

0 0
VVIJ - DHC

stein niet als een schande ervaren.
VVIJ is gewogen en te licht bevonden. ,,Eigenlijk gaven we het vorige
week weg,’’ vond aanvoerder Frank
van Kippersluis. ,,We begonnen te
afwachtend, wilden geen open huis
houden. Naarmate de wedstrijd vorderde, wilden we meer druk zetten,
maar dat is eigenlijk niet goed gelukt. Toch was het een mooi seizoen.’’
Zo keek trainer Herman Wallenburg er ook tegenaan. ,,Het is een

cliché waar de jongens nu niets aan
hebben, maar het was een goed seizoen. Daar moeten we van genieten,’’ aldus de coach. Bovendien
waren de hamburgers gisteren op
Groenvliet weer gaar, was het bier
niet om aan te slepen en staan er
komend seizoen weer derby's op de
rol tegen Hercules, De Meern en
Magreb'90. Dat is in IJsselstein ook
heel wat waard.

Scheidsrechter: Frank Franssen. Rode
kaart: Barry de Poorter (DHC, 2x geel).
Gele kaarten: Nick de Bruijn, Lars Verlinden, Kevin van Baarlen (VVIJ), Kevin den
Os, Joren Tromp (DHC). Toeschouwers:
1200.
VVIJ: Jeffrey Wolff; Melvin van Eck (70.
Bob de Vries), Frank van Kippersluis, Lars
Verlinden, Patrick van Rooij; Peter van
Kippersluis, Nick de Bruijn, Peter Woest;
Miquel Ballo, Kevin van Baarlen, Jimmy
van Baarlen.

Korfbalster Sietske van de
Sande speelt komend seizoen
voor hoofdklasser SKF. De 27-jarige speelster is nu nog actief
voor Korfbal League-club Dalto
uit Driebergen. Daar raakte ze
tijdens het seizoen haar plaats
kwijt aan Barbara Brouwer. De
club uit Veenendaal is blij met
de komst van Van de Sande.
,,Met Sietske halen wij iemand
binnen die op het gebied van
passing, inzicht en scorendvermogen voor weinig vrouwen in
Nederland onder doet,’’ aldus
bestuurslid technische zaken
Bob de Jong.
BOS100

WIELRENNEN

Derek Ivey wint
Limburgs Mooiste

Volharding-renner Derrek Ivey
heeft de Limburgs Mooiste op
zijn naam gezet. De Canadese
eliterenner ﬁnishte in Bocholtz
solo nadat hij 10 kilometer voor
de meet uit de kopgroep, met
daarin zijn ploegmaat Bob van
den Hengel, was weggesprongen. Ivey werd de avond voor
vertrek als vervangende renner
opgeroepen.
BAKKER106

