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HV KRAS/VOLENDAM
vs Oosting E&O

Teleurstellend resultaat voor Jong Body 
Results/Volendam tegen Snelwiek

Na een gelijkspel tegen WHC en een overwinning op Nieuwegein, had de 
ploeg van Nico Admiraal en Ron Tol (Parre) nog perspectief op een laatste 
periodetitel. Eerst moest alleen wel gewonnen worden van Snelwiek, een 
ploeg die de laatste weken niet erg in vorm leek te zijn. 
In de eerste helft gingen de ploegen grotendeels gelijk op. De verdediging van 
Snelwiek was stug en de Volendammers hadden moeite om over het grote mid-
denblok van de Rotterdammers te schieten. Dit zorgde ervoor dat er weinig 
doelpunten vielen in de eerste helft. Zelf had de uitploeg veel moeite om de 
schutter van Rotterdamse kant onder bedwang te houden. Dit leidde tot een 
voorsprong bij rust voor Snelwiek van 13-11. In de tweede helft wisten de Volen-
dammers gemakkelijker het net te vinden. Dit bleek echter ook het geval voor 
Snelwiek. Beide verdedigingen stonden slordig en er werden veel fouten ge-
maakt. Volendam bleef lang in de achtervolging, maar Snelwiek wist steeds een 
kleine voorsprong te houden. Jong Bodyresults/Volendam haalde niet het ni-
veau dat ze de afgelopen weken wel hadden gehaald en dit bleek na 60 minuten 
fataal te zijn. Eindstand: 31-28. Nico Admiraal: “Na een prima periode in de 
competitie, faalden we afgelopen weekend. Geen variatie, te langzaam spel en 
een verdediging die te wensen over liet, stonden symbool voor het resultaat. 
Het blijft voor mij onbegrijpelijk waarom wij niet laten zien wat we kunnen 
tijdens uitwedstrijden. Volgende week wederom een uitwedstrijd naar EHC die 
we normaliter zouden moeten kunnen winnen. Ik hoop alleen dan wel op een 
andere instelling en beleving.”

Handballers pieken in hol van de leeuw
Het riep weer wat gevoelens 
van die goeie ouwe tijd op bij 
Tom Schilder. Winnen in De 
Heuf als het er om gaat, dat 
was nooit een sinecure voor 
de handbalmannen van HV 
Kras/Volendam. Het lukte en-
kele weken geleden in het laat-
ste duel van de BeNe League, 
maar dat duel diende puur als 
opwarmer voor de eredivisie-
play-offs. In dat laatste kader 
troffen de teams elkaar zater-
dagavond in Panningen. HV 
Kras/Volendam zette in Noord-
Limburg met een 27-29 over-
winning een goede stap in de 
richting van de halve finales 
om de landstitel.
Die eerste positieve manoeuvre 
maakte de ploeg van trainer Piotr 
Konitz al in de eerste play-offwed-
strijd, al liet het toen nog de winst 
liggen bij Hurry Up en werd het in 
de slotseconde gelijk. Eén van deze 
drie topploegen zal moeten afvallen 
in de poule van vier, op weg naar de 
kruisfinales. Wat dat betreft is 
Kras/Volendam uitstekend uit de 
tweeluik van uitwedstrijden geko-
men. Ploegen zijn meestal niet hap-
pig om meteen uit te spelen, maar 
Kras/Volendam kon afgelopen 
weekeinde niet anders dan uitwij-
ken, omdat De Opperdam tot een 
turndecor was omgetoverd. 
In Panningen zat doelman Dennis 
Schellekens, vorige week uitblinker 
tegen Hurry Up, in trainingspak 

langs de kant, omdat zijn knie spelen niet 
mogelijk maakte. Tim Jonk was zijn ver-
vanger. Bevo kon compleet aan de start 
verschijnen. ,,En ze begonnen furieus”, 
zag Tom Schilder, getuige de 4-1 voor-
sprong van de Noord-Limburgers. ,,Onze 
dekking stond nog niet goed. Ik zei wel 
tegen de jongens dat we rustig moesten 
blijven. Zo’n hoog tempo zouden ze nooit 
een uur lang volhouden.”
In aanvallend opzicht kwamen Jan Josef 
en Geert Hinskens er moeilijk doorheen, 
maar de kracht van Volendam bleek dat 
andere spelers opstonden. De bezoekers 

lieten de achterstand dan ook niet groter 
worden: 13-11 bij rust.
In het laatste deel van het eerste bedrijf 
keepte Tim Jonk. Meteen na rust zou 
Marco Woltersom weer terugkeren tus-
sen de palen. In de tweede helft liet Ko-
nitz tevens zijn routinier Tom Schilder in 
aanvallend opzicht staan en op de cirkel 
plaatsnemen. Daardoor bleef – omdat er 
geen wissel hoefde plaats te hebben – ook 
het tempo in de tegenaanval hoog. 
Bevo moest defensief meer naar voren 
omdat de schutters Jaap Beemsterboer, 
Dani Baijens en de Servische internatio-

nal Igor Mrsulja wel van afstand tot sco-
ren kwamen. Bovendien ging de dynami-
sche Serviër ook enkele keren individueel 
op avontuur, als Tom Schilder een sper 
zette en het Bevo-blok bezighield. ,,Igor 
kan een snelle beweging naar voren ma-
ken en hij is natuurlijk nog onbekend bij 
de tegenstanders, dat maakt het verras-
send”, aldus Schilder.
Met Beemsterboer en Mrsulja ontketend 
en Woltersom met twee gestopte penal-
ty’s boog Volendam de achterstand om in 
een 21-24 voorsprong. Het werd span-
nend, want Bevo wist de marge weer te 
verkleinen tot één doelpunt, maar Volen-
dam bleef vervolgens aan de goede kant 
van de score. ,,Het was een goede wed-
strijd, degelijk van onze kant. Op deze 
manier zouden we zomaar eerste kunnen 
worden in de poule”, besefte Tom Schil-
der. Daarmee zou Kras/Volendam lands-
kampioen OCI/Lions, komende donderdag 
tegenstander in de kwartfinale van de be-
ker in Sittard, kunnen ontlopen in de 
kruisfinales.
Komende zaterdagavond mag E&O geen 
problemen geven. ,,Maar we moeten er 
gewoon vol in gaan”, waakt de ervaren 
speler voor onderschatting. Volgende 
week donderdagavond komt Hurry Up 
naar De Opperdam en kan een uitste-
kende uitgangspositie worden gereali-
seerd.
HV Kras/Volendam: Marco Woltersom 1, Tim 
Jonk; Jaap Beemsterboer 8, Igor Mrsulja 7, 
Dani Baijens 7, Tom Schilder 2, Rutger ten 
Velde 2, Jordy Baijens 1, Jan Josef 1, Leon 
Geus, Dico Coesel, Léon van Schie, Marc Kok, 
Geert Hinskens.
Stand kampioensgroep poule B: Hurry Up 
2-3, Kras/Volendam 2-3, Bevo 2-2, E&O 2-0.

Jaap Beemsterboer – hier in duel tegen OCI/Lions – schoot zaterdag tegen Bevo acht 
keer raak.

HV KRAS/Volendam Dames 2 ongeslagen kampioen
Op papier was het eigenlijk al een 
feit. Vorige week werden de da-
mes 2 kampioen doordat Vido (de 
huidige nummer 2) verloor. Hier-
door stonden onze dames genoeg 
punten los om kampioen te wor-
den. Maar wat is nu leuker om de 
week erop tegen Vido zelf te moe-
ten spelen en te laten zien hoe het 
moet.

Afgelopen zondag hebben onze da-
mes Vido verslagen met een 18-26 
winst. Dit keer ging het er pittig 
hard aan toe. Mede door dubieuze 
beslissingen van de scheidsrechter 
die armen trekken en kielhalen 
maar door vingers zag. Uiteindelijk 
wisten de dames in de laatste tien 
minuten het tij te keren en het ei-
gen spel te spelen. In de kleedka-
mer werd de overwinning gevierd 
onder luid gejuich en heerlijke 
champagne. Er zijn nog twee wed-
strijden te spelen en dan zit het sei-
zoen er op.

Ongeslagen kampioen worden, dat wordt 
je niet zomaar. Daarom hopen de dames 
zeker volgend jaar hoger te mogen spe-
len, zodat er nog meer uitdaging in het 

spel komt en ze zichzelf omhoog kunnen 
werken. Het afgelopen seizoen was daar-
bij eigenlijk ‘te makkelijk’ aangezien er 
vaak met tien punten of meer werd ge-

wonnen. De dames hebben zich 
dit seizoen goed ontwikkeld en 
ze zijn op elkaar ingespeeld. Ze 
zijn een echt team geworden 
waarbij iedereen haar steentje 
bijdraagt en elkaar aanmoe-
digt.  Daarbij zijn ze goed on-
dersteund door coach Monica 
Bosch en haar dochter Naomi. 
Namens de dames willen zij 
hen bedanken voor de steun en 
de positiviteit tijdens de wed-
strijden. Ook willen zij trainers 
René Scherpenzeel en Diego 
Jacobs bedanken voor de fijne 
trainingen die er toe geleid 
hebben dat onze dames met 
kop en schouders boven ieder-
een in de poule uitstaken. Mei-
den gefeliciteerd en hopelijk 
wordt het harde werken be-
loond in de vorm van promotie!

Dames 2 kunnen juichen na het behalen van het on-
geslagen kampioenschap.

Meisjes E2 maatje te 
groot voor VOS
Op een mooie zonnige zondagmor-
gen in maart stond om 9.00 uur in 
Nieuw-Vennep de wedstrijd tegen 
VOS op het programma. Zonder de 
nog steeds geblesseerde Nyla Loch 
maar voor haar in de plaats maar 
liefst twee toppers uit de E3 te we-
ten Linda Kemper en Jenthe Kaars 
in de gelederen gingen we toch wel 
wat zenuwachtig van start. 
Thuis was het maar 7-6 geworden en 
VOS had vijf jongens in de ploeg dus 
dat is toch wel even spannend. Geluk-
kig bleek al snel dat de meiden wisten 
wat de missie was om op kampioens-
koers te blijven, namelijk winnen! On-
der aanvoering van Joëlle de Does kon-
den we eigenlijk vrij snel al rustig 
gaan ademhalen. Via 2 doelpunten en 3 
assists van haar hand werd het via 
Roos Haverkort (2) en Nadine Bond (1) 
al snel 0-5. Daarna scoorde Linda Kem-
per de 0-6 en was het Joëlle de Does 
met drie doelpunten op rij die aan alle 
twijfels een einde maakte zodat Volen-
dam heel eenvoudig uitliep naar 0-9. 
Verdedigend werd er heel goed werk 
verricht door Anne Steur, Jenthe 
Kaars en Esmee Machielsen die totaal 
geen angst toonden tegenover de jon-
gens van VOS. Hun doelpogingen wer-
den nipt gestopt door de keepster maar 
het zal niet lang meer duren dat ook zij 
hun aandeel gaan krijgen in de aanval. 
Keepster Fay Kes straalde zoveel ver-
trouwen uit dat de jongens van schrik 
al hun doelpogingen gestopt zagen 
worden. De 0-10 van Jennie Kemper 
zorgde ervoor dat we tevreden aan de 
thee konden. In de tweede helft was 
het taak verzorgd te gaan spelen maar 
dit lukte niet helemaal, een paar slor-
digheidjes zorgden ervoor dat er in de 
aanval een paar keer slordig balverlies 
werd geleden maar de meeste foutjes 
werden gelijk daarna weer vakkundig 
hersteld. Na de 0-11 van Roos Haver-
kort werd het harde werken van Jen-
the Kaars beloond met een mooi doel-

punt: 0-12. Fay Kes werd na dit doelpunt voor 
de eerste keer gepasseerd want voor de rest 
waren alle ballen haar prooi. Aanvallend ging 
het inmiddels weer beter en denderde de 
trein door, via Roos Haverkort, Joëlle de 
Does en Nadine Bond speelden de meiden de 
wedstrijd goed uit en werd de eindstand op 
2-18 bepaald. De concurrenten maakten we-
derom geen misstap en zo blijft het enorm 
spannend en wordt de kampioensschaal 
waarschijnlijk pas na de laatste, de 14e wed-
strijd uitgereikt. Volgende week de topper 
tegen de nummer 3 van de ranglijst Meervo-
gels, dit was in de uitwedstrijd maar 8-10 in 
Volendam's voordeel.
Stand:
Volendam     11-20  Meervogels  12-17
DSS                13-20 Graftdijk      12-16
Meisjes A1/ Kees Tol-Verf-Glas&Behang 
wint overtuigend van Niedorp A1
Onze dames begonnen de wedstrijd zondag-
middag fanatiek. De scores vielen over en 
weer, maar toch was het steeds Niedorp dat 
de voorsprong met 1 of 2 doelpunten wist te 
pakken. Keepster Emma Steur wist een pe-
nalty te stoppen en ook de rebound was voor 
haar. Daarop besloot de scheidsrechter dan 
nog maar een penalty te geven, welke helaas 
wel in het net belandde. In de verdediging 
werd heel hard gewerkt, waarbij de nodige 
2-minutenstraffen, gele kaarten en nog meer 
penalty’s werden gegeven. July Kemper en 
Marit Tol waren in de aanval goed op schot, 
zodat we Niedorp toch goed konden blijven 
bijhouden. De dames bleven vechten voor elk 
puntje, zodat ook door Lisa Kwakman en 
Anouk Tuijp gescoord kon worden, mede 
door het harde werken van Frances Schilder 
op de cirkel. De twee punten achterstand kon 
nét voor de rust worden ingelopen, zodat wij 
met de gelijke stand van 12-12 gingen rusten. 
Na de rust stond de verdediging als een huis. 
Ook bij Ilse Smit en Tara Koning was er op de 
hoeken geen doorkomen aan voor Niedorp. 
Beide keepsters, Emma Steur en Stephanie 
van Empel, wisten ieder nog een penalty te 
stoppen, zodat KRAS/Volendam dan ook wist 
uit te lopen naar de stand van 14-19 met mooie 
scores van Kelly Sijmonsbergen en Romy An-
tunes. De laatste minuten kreeg July Kemper 
nogmaals een 2-minutenstraf, zodat Niedorp 
nog heel even iets terug kon doen tot de stand 

van 16-19. In de laatste seconde scoorde Ma-
rit Tol voor de laatste keer, zodat de punten 
mee naar Volendam konden met een eind-
stand van 17-21.

DSS te sterk voor de meisjes 
van de D2
Weer een wedstrijd tegen een compleet 
jongensteam van DSS. In theorie is het 
een gelijkwaardige wedstrijd, maar in de 
praktijk blijkt toch meestal dat jongens 
fysiek sterker zijn. In de eerste helft hiel-
den onze Volendamse meisjes het nog 
goed bij. Ellen Kras scoorde zeer over-
tuigend de 1-0. De harde schoten van DSS 
waren onhoudbaar en er volgden twee 
doelpunten voor DSS: 1-2. 
Het was weer Ellen Kras die de gelijkmaker 
scoorde 2-2. Na een 2-4 achterstand werd 
Lara Koning goed gevonden op de cirkel en 
ook Jenita Wagenaar en Ellen Kras wisten de 
verdediging van DSS te slim af te zijn, waar-
door Volendam op voorsprong kwam: 5-4. De 
doelpunten vielen om en om. Het was Da-
nielle Steur, die tot 2x aan toe goed voor haar 
eigen kans ging waardoor we weer op gelijke 
hoogte kwamen: 7-7. Na een tegendoelpunt 
kwam Marin Kaars goed in beweging en zij 
scoorde de 8-8. Maar DSS bleef ook goed 
doorgaan en scoorde twee keer met een kei-
hard schot in de kruising. Via Nadine Veer-
man kwam Marin Kaars weer tot een doel-
punt. Twee tegendoelpunten werden gevolgd 
door een prachtig doelpunt van Cari Lansen. 
Ook Karen Tol werd goed vrijgespeeld en 
kwam tot 2 doelpunten. Manon Schilder 
kwam na een mooie schijnbeweging goed vrij 
(11-13) en met een stand van 11-14 was het 
rust. De tweede helft was Lara Koning de 
keepster en Diane Buijs scoorde vanaf de op-
bouw gelijk de 12-14. Ellen Kras scoorde de 
13-15 en toen was DSS ons even te snel af. Het 
fysieke verschil speelde Volendam parten en 
in een paar minuten tijd keken de dames te-
gen een 13-19 achterstand aan. Volendam 
wist weer een beetje terug te komen met 
mooie doelpunten van Marin Kaars, Jenita 
Wagenaar en Ellen KRAS/Volendam en ook 
Diane Buijs wist nog een mooi doelpunt te 
scoren, maar de achterstand was te groot om 
nog gelijk te komen. Eindstand 19-26. Een 
compliment voor onze scheidsrechters Chloe 

Oud en Mike Visser, die bijzonder goed geflo-
ten hebben!

Dames Senioren 3 verliest 
van koploper ZAPP, maar 
speelt beste partij seizoen
De uitwedstrijd werd verloren, maar 
zondag hadden de dames goede moed om 
koploper ZAPP zonder punten naar huis 
te sturen. De eerste paar minuten werden 
de dames wakker geschud door keiharde 
schoten van de tegenstander. 
Direct keken zij tegen een achterstand van 
0-1 aan gevolgd door een mooi doelpunt van 
Mandy Karregat. De verdediging stond niet 
goed en voor de dames het wisten wees het 
scorebord de 1-4 achterstand aan. Heel lang-
zaam kregen de dames vat op het spel. Vale-
rie Scherpenzeel scoorde een strafworp en 
een snelle break-out van Natasja Beemster-
boer zette de 3-5 op het scorebord. Na een 3-6 
stand was het Mandy Karregat, die eerst zelf 
scoorde en Natasja Beemsterboer een break-
out aanspeelde: 5-6. Het spel werd sneller en 
de verdediging liep beter. ZAPP wist toch de 
5-7 te scoren. Valerie Scherpenzeel werd 
goed gelanceerd en de achterstand werd 
weer iets kleiner 6-7. Weer een doelpunt van 
ZAPP. Yalou de Boer werd goed aangespeeld 
op de cirkel en scoorde de 7-8 maar helaas 
weer uit de concentratie en een tegendoel-
punt van ZAPP 7-9. Een strafworp genomen 
door Valerie Scherpenzeel bracht de stand op 
8-9 en Marissa Mühren scoorde het laatste 
doelpunt van de eerste helft: 9-10. De tweede 
helft begon met een doelpunt voor ZAPP. Vo-
lendam veranderde de dekking in een 4-2 op-
stelling, waardoor ZAPP haar opbouwer min-
der goed kon vinden. Voor Volendam was de 
nieuwe dekking even wennen, maar de dames 
stonden keihard te werken en wat was het een 
leuke wedstrijd om te zien. ZAPP had echt 
moeite om de verdediging  te passeren en bo-

vendien werden er vele mooie doelpunten ge-
scoord door snelle break-outs en mooi opge-
zette aanvallen.
Doelpuntenmakers 2e helft: Valerie Scher-
penzeel (4x), Mandy Karregat (1x), Yalou de 

Boer (3x), Natasja Beemsterboer (3x) 
en Marissa Muhren (1x). Met slechts 3 
punten verschil werd verloren van de 
koploper 26-29.

Het was even omschakelen voor de mei-
den van HV KRAS/Volendam. Na het 
kampioenschap te hebben behaald vorige 
week zondag tegen VZV, stond nu Scha-
gen op het programma. Een team dat zo 
goed als puntloos onderaan staat. On-
danks dat er gespeeld werd in de nieuwe 
(kleine)  zaal was er toch ook deze week 
weer trouw publiek aanwezig om de da-
mes aan te moedigen. Onder toeziend oog 
van de hoofdsponsor gingen de meiden 
van start.
Het begin van de wedstrijd verliep stroef, er 
werd niet geconcentreerd genoeg gespeeld 
waardoor het scoren op zich liet wachten. Het 
spel van de tegenstander was traag en in 
plaats van dat af te straffen, ging Volendam 
te lang mee in het tempo. Na vier minuten 
kwam het eerste doelpunt op het scorebord 
door Sabrina van der Mast, snel opgevolgd 
door treffers van Priscilla Bergman en 
Alyssa Alings. Binnen 10 minuten wist Alyssa 
daarna nog vijf keer te scoren. Na nog twee 
doelpunten van Renate Veerman en Cathy 
Groote stond Volendam na 18 minuten met 9 
punten voor. Schagen wist echter door slor-
digheden aan Volendamse kant terug te ko-
men tot een verschil van zes punten. De rust-
stand werd 15-9.
De tweede helft werd beter gestart door Vo-
lendam. Na de eerste twee doelpunten na rust 

wist Schagen lange tijd niet meer te 
scoren en liepen de dames verder uit. 
Het spel werd sneller en Evita Silven 
werd een aantal keer goed gevonden in 
de break. Ook Cathy Groote werd goed 
gelanceerd en kon haar harde schot af-
vuren op het doel van de tegenstander. 
Het spel van de tegenstander werd 
door offensief verdedigend werk ont-
regeld en Schagen wist hierdoor een 
kwartier niet tot scoren te komen. Vo-
lendam wisselde geregeld door waar-
door alle speelsters aan spelen toekwa-
men. Uiteindelijke werd de wedstrijd 
beëindigd met een ruime zege, eind-
stand 34-21.
Vanaf nu zijn voor de dames alle pijlen 
gericht op het promotietoernooi dat 23 
april zal plaatsvinden in Houten. De 
meiden zijn gretig om goed te preste-
ren op dat toernooi en zullen hard blij-
ven trainen. De komende wedstrijden 
zal worden geprobeerd om het spel te 
perfectioneren. Volendam kan daarbij 
alle steun gebruiken bij de komende 
wedstrijden! 
Volgende week zondag speelt Ca-
fetaria Arnold Dames 1 thuis tegen 
KSV, om 13:05 in Opperdam oud.
HV KRAS/V’dam-Schagen: 34-21 (15-
9).

Cafetaria Arnold Dames 1 wint ruim na stroeve start


