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H A N D B A L N I E U W S

Cafetaria Arnold Dames 1 is het jaar 
uitstekend begonnen. De eerste wed-
strijd na de korte winterstop tegen 
VOC 3 werd direct in winst omgezet. 
Het werd 25-33 voor de Volendamse 
dames.

Na twee weken rust stond zaterdag de 
wedstrijd tegen VOC op het pro-
gramma. In het begin van de wedstrijd 
was het lastig om echt uit te lopen op 
de tegenstander. Tot ver in de eerste 
helft liep de score redelijk gelijk op, 
maar daarna wist Volendam het ver-
schil te vergroten naar 13-19 met de 
rust. 
In de tweede helft kwam het verschil 
zelfs even op twaalf punten. Maar 
doordat het teamspel nog wel wat be-
ter kon en er een hoop penalty’s tegen 

werden gegeven, wist VOC weer wat 
dichterbij te kruipen. Met name Sa-
brina van der Mast en Priscilla Berg-
man wisten met individuele klasse de 
ploeg op de been te houden. Eindstand 
werd 25-33, enige commotie ontstond 
nog wel toen bleek dat de scheidsrech-
ter de stand andersom heeft ingevoerd. 
Doordat directe concurrent Zeeburg 
een puntje heeft laten liggen, is de kop-
positie verstevigd.
VOC-HV KRAS/Volendam: 25-33 (13-
19).
Scores HV KRAS/Volendam: Kelly de 
Haan, Stephanie Tuijp, Sabrina Van der 
Mast 9, Priscilla Bergman 8, Alyssa Alings 
5, Fiona Scherpenzeel 3, Carina Zwart-
hoed 3, Daniela Spruijt 2, Anouk Boots-
man 2, Renate Veerman 1, Evita Silven, 
Cathy Groote, Mandy Kwakman.

Cafetaria Arnold Dames 1 wint 
eerste wedstrijd van 2017

Jong Bodyresults/
speelt teleurstellend 
gelijk in Apeldoorn

Jong Bodysults/Volendam heeft de com-
petitie na een korte winterstop hervat 
met een gelijkspel in Apeldoorn. Tegen 
Achilles werd het 25-25.
De ploeg van Nico Admiraal en Ron Tol 
(Parre) begon sterk aan de wedstrijd met 
een sterke Bart Koper. Met korte felle 
schoten verraste hij telkens de van Achil-
les. Achilles had met hun linkeropbouw 
een gevaarlijke schutter in huis en hij 
schoot er ook een paar goed in. Jong Bo-
dyresults/Volendam liep uit naar 8-10 en 
verloor daarna door te snelle afronding, 
volledig het hoofd en binnen 10 minuten 
stond het 15-10 voor de thuisploeg met 
rust.
In de tweede helft begon Jasper Snijders 
in het midden. Het begin van de tweede 
helft was onzeker en het ging gelijk op. 
Daarna volgde een inhaalrace. Met snelle 
tegenaanvallen, die nu wel werden afge-
rond (totaal 10 open kansen gemist), 
kwam Volendam uiteindelijk 23-24 voor 
en met een man meer en met nog 2 minu-
ten te spelen, wordt verwacht dat zo’n 
wedstrijd slim uitgespeeld wordt. Helaas 
werd er onzorgvuldig met de aanval om-
gesprongen en kon Achilles langszij ko-
men. Eindstand: 25-25.
Nico Admiraal: “Heel erg jammer dat de 
inzet van tweede helft niet wordt beloond 
en het uitwedstrijd syndroom blijft ons 
achtervolgen. Volgende week Havas 
thuis, daar hebben we ook nog iets mee 
recht te zetten!”

Jeugdbingomiddag zeer geslaagd!
Afgelopen woensdag 4 januari stond in sporthal Opperdam weer de jaarlijkse 
bingomiddag op het programma! Woensdag speelden zo’n 85 kinderen en een 
paar ouders mee op de jaarlijkse bingomiddag voor de Tijgers, Mini’s, E-jeugd 
en de jongste D-jeugd van HV KRAS/Volendam. 
Het was zoals ieder jaar zeer geslaagd en heel gezellig. Bingo-burgemeester 
Siem Admiraal had voor iedereen één of meerdere prijzen zodat iedereen na 
afloop tevreden naar huis ging. Dank aan Drogisterij Gerro & Esther en bak-
kerij Van Pooij voor de leuke prijzen die zij geschonken hebben. Het was weer 
een gezellige start van het nieuwe jaar.

Uitslag Handballoterij 2016
Trekkingslijst behorende bij de loterij 
ten behoeve van de handbalvereniging 
KRAS/Volendam, gevestigd in de Ge-
meente Edam-Volendam. Hieronder de 
prijzen en winnende nummers:
1. Koffiemachine: Jura Impressa
    C60 Pianoblack  20634
2. Samsung TV     1357
3. I-robot Stofzuiger    4517
4. Power Blender  27076
5. Bose Soundtouch 10  12887
6. Charge 3 Speaker    4266
7. Air friteuse     1649
8. JBL Hoofdtelefoon    3897
9. Dinerbon voor 2 personen
    Brasserie Cathrien  11755
10. Driegangendiner voor 2
      personen Hotel Spaander 23846
11. Fruitmand Klaas Leek BV     447
12. Fruitmand Klaas Leek BV   1112
13. Kadobon Bowling De Zedde   9585
14. Kadobon Bowling De Zedde 15201
15. Kadobon Bowling De Zedde 23457

16. Kadobon Bowling De Zedde   4723
17. Kadobon Gerro & Esther     649
18. Kadobon Gerro & Esther 13133
19. Kadobon Slagerij Plutostraat 14012
20. Kadobon Slagerij Plutostraat   2834
21. Kadobon Slagerij Plutostraat   2661
22. Kadobon Slagerij Plutostraat   7415
23. Kadobon Slagerij Bakkertje   4630
24. Kadobon Slagerij Bakkertje 24868
25. Kadobon Slagerij Bakkertje 22206
26. Kadobon Slagerij Bakkertje 23120
27. Kadobon Slagerij Bakkertje 29468
28. Kadobon slager Runderkamp     902
29. Kadobon slager Runderkamp 27739
30. Kadobon slagerij J&J    4462
31. Kadobon slagerij J&J    2679
32. Kadobon slagerij J&J    5457
33. Kadobon slagerij J&J      870
34. Kadobon Slagerij Havenhof   4934
35. Kadobon Bakkerij Zwarthoed 29074
36. Kadobon Kees Gutter  24749
37. Kadobon Ab van Pooy    6686
38. Kadobon Ab van Pooy    5993
39. Boomstam Nieuwe Bakkerij   1056

40. Boomstam Nieuwe Bakkerij   7126
41. Boomstam Nieuwe Bakkerij 19384
42. Kadobon Ron Bloemenweelde   7015
43. Kadobon Ron Bloemenweelde 12085
44. Kadobon Ron Bloemenweelde   1423
45. Kadobon Ron Bloemenweelde   7600
46. Kadobon Ron Bloemenweelde 28805
47. Kadobon CarWash Volendam 26872
48. Kadobon CarWash Volendam   3176
49. Kadobon CarWash Volendam 26978
50. Kadobon CarWash Volendam 11276
51. Kadobon CarWash Volendam 21781
52. Kadobon Slijterij De Stient   7456
53. Kadobon Slijterij De Stient 28000
54. Kadobon De Dierentuin 28107
55. Kadobon De Dierentuin 13155
56. Autorijschool Peter Stek
      Theoriepakket + 5 uur rijles 10257
De trekking is verricht op 6 januari 
2017 door Notaris mr. R.P. Feitsma van 
Notariskantoor Feitsma & Verhagen, 
De Deimpt 6 te Volendam. Prijzen af te 
halen bij het handbalkantoor in sporthal 
de Opperdam tussen 08.30 en 16.00 uur.

Piotr Konitz: harde hand en warme knuffel

,,Ik was profhandballer in Polen en 
speelde in het nationale team (85 
caps, red.). Als topsporter had je 
destijds in Polen heel veel privile-
ges, maar daar stond tegenover dat 
de regering had bepaald dat je Po-
len niet mocht verlaten voor je der-
tigste. Het heeft twee kanten: voor 
het land is het goed, de competitie 
werd sterk gehouden omdat spelers 
niet uit konden vliegen. Maar aan 
de andere kant zat de politiek teveel 
in de sport verweven. We werden 
eigenlijk een beetje dom gehouden: 
we mochten geen buitenlandse taal 
leren, als je met je club of het 
Poolse team naar het buitenland 
ging, dan reisden er altijd mensen 
mee die je niet kende. Mensen die 
zorgden dat je in één rechte lijn van 
de sporthal naar het hotel ging. Het 
echte communisme. Het ging om 
sport en discipline. Alles ging op 
commando, je moest gehoorzamen. 
Het was ‘meneer de trainer’. Een to-
taal andere mentaliteit dan nu, 
maar daar groeide je mee op, dus je 
wist niet beter. Eén blik van de trai-
ner en je stond gestrekt in de hou-
ding.”
,,Mijn vader stierf toen hij 39 was, 
ik was toen vijftien jaar en de oud-
ste van drie jongens. Ik werd nood-
gedwongen en te vroeg volwassen, 
want mijn moeder moest hard wer-
ken en was weinig thuis, dus ik 
moest het thuis runnen. Daardoor 
zijn we wel heel hecht als broer op-
gegroeid. In de jaren daarvoor was 
discipline ook in onze opvoeding 
een belangrijk woord, die opvoe-
ding was totaal.”    
,,Als je dertig werd, had je kenne-
lijk een staat van dienst opgebouwd 
– bijvoorbeeld meer dan tachtig in-
terlands, de Olympische Spelen of 
een WK meegemaakt – en dan 
mocht je de stap naar het buiten-
land maken als beloning voor alles 
wat je voor Polen had gedaan. Dan 
kreeg je ook hulp van het Ministe-
rie van Sport.”

Bonnensysteem
,,Ik ben vroeg uit huis uitgegaan, 
vanwege mijn studie aan de Sport-
academie. Op een gegeven moment 
werd ik verkocht aan een club aan 
de andere kant van Polen, 400 kilo-
meter van mijn geboortestad. Ik 
verdiende daar in zeven jaar tijd 
heel veel geld, maar ik kon niks ko-
pen. De schappen in de winkels wa-
ren leeg, er was een bonnensy-
steem. Ik kwam als profhandballer 
echter niks te kort. In het buiten-
land kon ik extra dingen kopen, ook 
voor de kinderen.”
,,Vervolgen was er de kans om weg 
te gaan, toen ik dertig was. Er was 
een enorm koersverschil in valuta. 
In Polen kon ik met tweehonderd 
guldens in de maand salaris leven 
als een koning. Hier in Nederland 
kon ik bij eredivisieclub Tachos 
vijftienhonderd guldens in de 
maand verdienen. Dus toen mij ge-
vraagd werd daar te gaan spelen, 
dacht ik: twee seizoenen spelen, 
veel sparen en dan kon ik eenmaal 
terug in Polen een mooi huis ko-
pen.”
,,Met onze Poolse club waren we op 
tournee voor het spelen van demon-
stratiewedstrijden in Duitsland, 
België, in Nederland in Goes en een 
wedstrijdje tegen Tachos. Daar 
werd ik na afloop gevraagd door de 

voorzitter van Tachos. Toen werd alles in 
gang gezet en zo stond ik niet veel later in 
Nederland, zonder de taal machtig te zijn. 
Naast het handbal werkte ik wat uurtjes 
bij het autoschadebedrijf van de voorzit-
ter.”
In het eerste seizoen werd hij uitgeroepen 
tot de beste handballer van Nederland. 
,,Ik ben Tachos altijd trouw gebleven en 
werd na het beëindigen van mijn carrière 
meteen de trainer geworden, voor vijftien 
seizoenen.” In één van zijn laatste jaren 
haalde hij de finale om de landstitel, te-
gen Kras/Volendam, dat destijds in 2005 
in Waalwijk voor het eerst landskampioen 
werd. ,,Volendam was toen niet te klop-
pen, maar had ook een brede selectie en 
wij moesten enkele dagen voor de beslis-
sende derde wedstrijd met onze krappe 
selectie de bekerfinale spelen. Dat was te 
kort op elkaar.”
Zoon Bartek Konitz was toen de sterspe-
ler en zou een jaar later naar het buiten-
land gaan. Vader Piotr voorspelde hem 
toen al een grote toekomst en dat kwam 
uit, want Konitz junior zou de laatste ja-
ren onder meer voor de Poolse (- en we-
reld)grootmachten Vive Kielce en Wisla 
Plock uitkomen. 
Vader Piotr verkaste ondertussen naar 
Bevo, waar hij ook de finale om de lands-
titel speelde, maar in het derde seizoen 
speelde de combinatie van een drukke 
baan, veel reistijd en het trainerschap 
hem parten. ,,Voor een uitzendbureau be-
geleidde ik Poolse mensen als ze deze 
kant opkwamen. Ik nam teveel hooi op 
mijn vork, waardoor ik mezelf gedwon-
gen zag om even uit het handbal te stap-
pen.”    

‘Spelers zijn hier 
verwend geraakt’

Na twee handballoze seizoenen ging hij in 
op het verzoek van HARO Rotterdam om 
in de eerste divisie met een ultrajonge 
ploeg aan de slag te gaan. Daar boekte Ko-
nitz ook successen en werkte onder meer 
met Dani Baijens, die momenteel onder 
zijn leiding een uitstekende ontwikkeling 
doormaakt.”
HARO wilde graag met hem verder. 
,,Maar toen belde Volendam en kwamen 
Joost Ooms en Piet Kes met hun verhaal. 
Ik wilde nog één keer proberen met de top 
van Nederland mee te draaien. Maar ik 
had niet verwacht dat mij zou overkomen 
wat hier is gebeurd. In de voorbereiding 
ging het prima, maar plotseling draaide ik 
me om en zat de bank vol met gebles-
seerde mensen.”
,,Ik ben naderhand gebotst met de menta-
liteit van de spelers. Dat heeft te maken 
met iemands karakter en hoe ze de laatste 
jaren hier zijn opgegroeid. Daarom heb ik 
hard moeten optreden en dat vonden ze 
niet leuk. Maar je ziet nu na een paar 
maanden dat het begint te draaien.”
,,Ik heb aangegeven bij het bestuur dat de 
spelers te verwend zijn. Ze zijn gewend 
bepaalde dingen te krijgen en daardoor 
geneigd minder hard te werken. Alles is 
hier buiten het veld  perfect geregeld, 
maar je moet ook zorgen dat wat op het 
veld staat, goed is. Volendam had een ge-
neratie spelers die de club jarenlang kam-
pioen maakte. Ik denk niet dat het in die 
jaren uitmaakte welke trainer voor de 
groep stond. Die generatie is weg en wat 
aankomt, is een beetje verwend, ze zijn 
niet gewend om te knokken en ze verlie-
zen als er weerstand komt.”
,,Ik heb mezelf verdiept in de laatste ja-
ren en met mensen gesproken. En vroeg 

me af hoe het kon dat Volendam zoals af-
gelopen seizoen zulke grote nederlagen 
leed. Mijn aanpak is anders, dus dat roept 
weerstand op bij spelers. ‘Te hard wer-
ken, teveel lopen’, krijg ik te horen. Dan 
word ik keihard. Want ík bepaal wat hier 
gebeurt op het veld en als daar niet aan 
wordt voldaan, dan stel ik consequenties. 
Waarbij ik hoopte dat de spelers snel zou-
den gaan begrijpen waar ik heen wilde. 
Want door omstandigheden van zoveel ge-
blesseerde spelers wisten we al snel dat 
we geen Final Four in de BeNe League 
zouden halen, dus moesten we die tijd ook 
gebruiken om aan het team duidelijk te 
maken wat er moest gebeuren, ook in de 
hoofden van de spelers. Want wij kunnen 
straks in de strijd om de landstitel en be-
ker echt nog prijzen pakken. Alleen moe-
ten alle neuzen dezelfde kant op en moe-
ten ze ook begrijpen waarom ze iets 
moeten doen.”

Wrijving
,,Het probleem van dit seizoen is dat we 
bijna elke wedstrijd met 5-1 achter ko-
men, maar dat we wel in elke wedstrijd de 
tweede helft winnen. Waarom? De laatste 
thuiswedstrijd tegen Hurry Up deden we 
dat wel en werd er als het ware een con-
cert gegeven. Dat moeten we vasthou-
den.”
,,Ik besef heel goed dat er iets veranderde 
na onze eerste weken voorbereiding. Toen  
ging het goed, maar plotseling viel een 
rijtje basisspelers weg, waardoor jonge 
of nieuwe spelers, die de tijd moesten 
krijgen om er in te groeien, die tijd niet 
kregen maar meteen aan de bak moes-
ten.”
,,Vervolgens zijn er ook wat wrijvingen 
ontstaan.” Leon Geus en Jaap Beemster-
boer werden gedisciplineerd geschorst en 
moesten met het tweede spelen. ,,Ik heb 
ze ook uitgelegd waarom. Er moest iets 
gebeuren: deze spelers hebben honger 
naar prijzen, maar zoals het het afgelopen 
jaar ging, dat werkt niet. Het moest an-
ders. “
,,Ik heb geen enkele wedstrijd gespeeld 
met dezelfde dekking. Ik ben blij dat Tom 
Schilder ons wilde helpen en ik hoop dat 
hij dat de rest van het seizoen wil blijven 

doen. Hij geeft rust aan de verdediging. 
We hebben gezien, dat als wij een beetje 
completer zijn, we hele goede resultaten 
kunnen neerzetten.”  
Er is reeds gesproken over de toekomst, 
tussen trainer en bestuur. ,,Ik wil wel ver-
der, maar de vraag is wat het bestuur wil. 
We willen in ieder geval toe naar een con-
structie waarin oudere jongens en talen-
ten elkaar versterken. Gerrie Eijlers 
komt terug en misschien geldt dat voor 
meer dertigers. De afgelopen weken 
heeft hier een 22-jarige Serviër, midop-
bouwer, stage gelopen en als je zo’n spe-
ler vastlegt, dan moet je dat voor drie jaar 
doen en proberen Dani Baijens ook langer 
hier houden. Dan bouw je aan je ruggen-
graat van je team.”  
,,Ik wil ook jongens van Jong Volendam 
door laten stromen. Zoals Marc Kok al re-
gelmatig invalt en jongens als Mike Peer-
deman en Rick Zwarthoed moeten ook het 
signaal krijgen dat we plannen met ze 
hebben en weten wat ze nog moeten doen 
om er bij te blijven.”

‘Je hoort ze denken: 
die ouwe lul met die 
oude methodes; maar 

die werken wel’
In de gesprekken geeft Konitz duidelijk 
zijn grenzen aan. ,,Ik heb mijn methode, 
dus als het bestuur tegen mij gaat zeggen 
dat er meer camera’s moeten worden op-
gehangen in de zaal, dan pas ik. Ik ben ook 
geen plannenschrijver en vind ook dat ik 
vooral de man ben die moet zorgen dat er 
op het veld sprake van ontwikkeling is, 
door keihard te werken. Ik ben ook geen 
technisch manager, die via een netwerk 
van managers en makelaars spelers naar 

Volendam haalt. Ik ben een trainer die op 
de vloer heeft bewezen dat mijn methode 
werkt en in die zaal kan ik nieuwe spelers 
beoordelen.”
,,We kunnen alle randvoorwaarden per-
fectioneren, maar alles begint op de vloer. 
De bloem moet van binnenuit gaan bloeien 
en niet van buitenaf. Inmiddels begint het 
netwerk van de club door toedoen van een 
aantal clubmensen te groeien en dat is 
een goede ontwikkeling.”
,,Er ontstaat hechtheid in de organisatie. 
Toen ik kwam, merkte ik dat er eilandjes 
waren. Nu werken de mensen van de fy-
sieke training en looptraining samen, kan 
ik zien wat de vorderingen van de spelers 
in dat opzicht zijn en ook met de trainers 
van het tweede team en A-junioren heb ik 
overleg. Dat is ook mijn taak, om dat bij 
elkaar te brengen en dat gaat na enkele 
maanden steeds beter.”
,,Maar ik wil graag finales halen. En dat 
kan. Maar als ik met de zweep kom, dat 
vinden ze niet fijn. Maar het is niet dat ik 
alleen maar dingen opleg. Ik neem de tijd 
om te praten met spelers, alles uit te leg-
gen. Het karakter van een mens verande-
ren, is bijna onmogelijk. Maar als je 
merkt dat jouw filosofie werkt, denk je 
dat dat de juiste is en wil je dat spelers 
meegaan. Maar ik krijg hier tegengas van 
spelers. Terwijl ze zelf aan hebben gege-
ven dat ze op zoek waren naar een ander 
type trainer. Maar handbal bestaat niet 

alleen maar uit leuke trainingen.”
,,Het is dus best moeilijk om over te 
brengen aan de groep wat ze moe-
ten doen. Ik geef duidelijke rechte 
lijnen aan, maar ben wel keihard in 
de opvatting dat ze die moeten vol-
gen. En ondertussen pak ik die spe-
ler bij me en zeg: zie je dat het 
werkt en zie je ook waarom? Je 
hoort ze wel eens denken: die ouwe 
lul met die oude methodes; maar die 
werken wel. Dat beginnen ze nu zelf 
te merken. Als wij compleet waren 
geweest vanaf het begin, hadden we 
Final Four gespeeld. We hebben in 
ieder geval complimenten geoogst 
met wat we nu hebben bereikt met 
de mensen die we wél tot onze be-
schikking hadden.” 
,,Als ik hier doorga, dan benader ik 
de medische staf om hun opinie te 
geven over spelers, richting vol-
gend jaar. Ik wist bij mijn aantre-
den niet dat bepaalde spelers een 
blessuregeschiedenis hadden en wil 
niet het risico lopen dat een speler 
bij wat flinke belasting weer ge-
blesseerd raakt. Hoe hard die con-
sequentie ook kan zijn voor be-
paalde spelers. Het kunnen dan als 
mensen fantastische jongens zijn, 
maar als het om de wedstrijd gaat, 
dan ben je voor mij een handbalpro-
duct. Dan moet je een goed wer-
kende machine zijn die keihard 
werkt, verdedigt en doelpunten 
maakt. Ik kan daarbij in een wed-
strijd op je schelden, maar een spe-
ler ook een knuffel geven. En ik 
bouw daarvoor wel een goed con-
tact op met de speler. Als iemand 
niet speelt, leg ik altijd uit waarom.”
,,Mocht ik hier volgend seizoen trai-
ner zijn, dan moeten de huidige spe-
lers mij voor zich winnen in de ko-
mende maanden. En er is nooit 
sprake van verloren tijd, want als 
zij hun best doen maar hun toe-
komst niet hier ligt, dan vallen ze 
toch op bij een andere club.” 
In maart begint de eredivisie en wil 
hij oogsten. ,,Het worden twee pou-
les van vier. Het blijkt dat de inde-
ling al is gemaakt en als we op deze 
positie staan, ontlopen wij Hurry 
Up en Bevo in de poule en krijgen 
Lions in de poule. Spelers gaven aan 
dat ze dat prima vonden, maar ik 
wil dat we de komende vijf wed-
strijden in de BeNe League alles 
geven en dan zien we wel waar we 
eindigen. We moeten en hoeven niet 
bang te zijn voor Hurry Up en 
Bevo.” Maurits van Buren en Jan 
Josef hebben inmiddels de training 
hervat. Diego Jacobs heeft nog een 
lange weg te gaan en de Oekraïner 
Eduard Klyuyko gaat op stage in 
Denemarken.
Toch even terug naar Polen. Naar 
zoon Bartek. ,,Vorig seizoen kreeg 
hij kans Champions League te spe-
len bij zijn Poolse club en werd hij 
voor het EK gevraagd voor het 
Poolse nationale team. Zijn schou-
der was niet goed, maar hij wilde zó 
graag. Na het EK was alles kapot. 
Daar ging zijn Olympische droom. 
Inmiddels is de operatie bijna een 
jaar geleden en hij kan nog steeds 
niet schieten op doel. Ik hoop dat 
het verbetert. Anders kan hij hier 
nog een paar jaartjes van waarde 
zijn.”

Hij was hier al lang en breed ingeburgerd toen de stroom 
van Poolse arbeiders naar ons land op gang kwam. Piotr Ko-
nitz. Groeide op in een cultuur van communisme. ,,De gren-
zen waren dicht. Je moest niet teveel zelf denken, maar de 
opdrachten volgen die je kreeg. Of je het er mee eens was, 
of niet”, omschrijft hij het keurslijf waarin hij en zijn land-
genoten voor de val van de Berlijnse Muur gegoten zaten. 
Als eerste Poolse burger zette hij vervolgens voet op Ne-
derlandse grond, om niet meer terug te keren. Als trainer 
vermengde hij invloeden van beide culturen, maar zoals hij 
zelf zegt, het karakter van een mens verander je nauwelijks. 
Dus ook niet de Poolse harde kant daarvan. Het leidde in de 
afgelopen maanden tot enkele botsingen, maar moet in de ko-
mende maanden ook uitmonden in finales.   


