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Verliezen is nooit leuk,
maar het goede gevoel overheerst!



Woensdag 7 juni 2017 3FINALEKRANT HV KRAS/VOLENDAM
o dicht bij de 
landstitel en mis-
gegrepen, maar 
veel tranen big-
gelden er niet 

aan Volendam-kant en er 
hoefde nauwelijks te wor-
den getroost. Ongetwij-
feld omdat er tijdens het 
lange en zo slecht begon-
nen seizoen geen moment 
was gevoeld dat dat lands-
kampioenschap wel eens 
voor de achtste keer in de 
clubgeschiedenis ver-
overd zou kunnen worden. 
Pas na de thuiswinst van 
twee weken geleden werd 
tastbaar dat het kón. Toen 
benaderde Kras/Volendam 
de kampioensvorm en 
daar kwam het tijdens de 
derde en beslissende wed-
strijd in Sittard slechts in 
fases in de buurt van.

Misschien waren de meeslepende 
laatste seconden wel typerend voor 
de hoge mate van wispelturigheid 
die de ploeg van trainer Piotr Konitz 
parten zou gaan spelen. Bij 28-24 
ging Volendam alles of niets spelen, 
vooruit verdedigen en dat leverde 
snel twee goals op. Om iets verder 
te forceren probeerde Tom Schilder 
snel Lions-spelverdeler Ivar Stavast 
de bal afhandig te maken. Hij tikte 
diens ’schothand’ aan, de Limburger 
ging dankbaar naar de grond en in 
de laatste minuten van zijn zo in-
drukwekkende loopbaan werd 
Schilder wel erg gemakkelijk met 
een tijdstraf naar de kant verwezen. 
Toch richtten de bezoekers zich met 
een man minder op en maakte Dani 
Baijens zelfs de aansluitingstreffer. 
En wéér redde Dennis Schellekens 
vervolgens aan de overkant, wat 
Volendam nog drie seconden gaf 
om de gelijkmaker en verlenging te 
realiseren. Door alle commotie (de 
klok stond op 29.59 en vanuit Lim-
burgse kant wilde men iedereen 
doen geloven dat er dus nog één 
seconde was te spelen) had Volen-
dam de tijd om af te spreken wat 
precies te doen. Er was ook overleg 
in het veld en er werd langs de kant 
geroepen. Mocht Schellekens een 
van de rappe jongens inspelen en 
die zou zich ontdoen van een tegen-
stander en worden gegrepen, dan 
zou dat bijvoorbeeld door de 
nieuwe regel meteen rood en een 
penalty op kunnen leveren. Het was 
een hypothese maar tenminste wel 
een mogelijkheid. Maar toen Schel-
lekens eindelijk het spel mocht her-
vatten, probeerde de absolute uit-
blinker van de avond de bal ineens 
in het andere doelgebied te gooien, 
waar dan een Volendam-speler de 
vlieger moest voltooien. Dat sprook-
jesachtige tafereel bleek uiteraard 
utopisch en ging niet door, waar-
door de Limburgers elkaar in de ar-
men vielen en Volendam niet in het 
hol van de leeuw voor een sensatie 
zorgde.
In de eerste helft draaiden de be-
zoekers uit Volendam, bijna een uur 
lang toegezongen door het meege-
reisde publiek, een 6-4 achterstand 

om en vertoefden ze vervolgens 
steeds aan de goede kant van de 
score. Aanvallend was er continue 
beweging en dat bleek voor de Lim-
burgers lastig te verdedigen. Met-
een na rust ontstonden de eerste 
haarscheurtjes en draaide Lions het 
juist om naar 17-15. Vervolgens 
had kreeg Volendam het momen-
tum aangereikt door Luka Groff, die 
als Lions-verdediger Dani Baijens in 
het gezicht sloeg en met rood uit 
het veld werd gestuurd. Daarbij 
werd er nog een tijdstraf gegeven, 
waardoor Volendam vier minuten in 
overtal kwam. Leon van Schie 
scoorde meteen (17-16), maar ver-
volgens stokte het aan Volendam-
kant. Terwijl keeper Dennis Schelle-
kens de Limburgse schutters tot 
wanhoop dreef met een rits aan 
fantastische reddingen, werd het in 
de Volendamse aanval ronduit slor-
dig. Op dat moment bleek ook dat 
Volendam als ploeg te smal ope-
reerde. Topschutter Jaap Beemster-
boer schoot raakte paal, lat en de 
Lions-keeper en had niet het gogme 
om hoekspeler Rutger ten Velde 
aan te spelen om wat druk bij zich-

zelf weg te nemen. Geert Hinskens 
scoorde een record aan pingels (ne-
gen), maar kon als schutter niet de 
aandacht van de Limburgse defen-
sie trekken en net als de laatste we-
ken werden de mannen die dan als 
vervangers werden ingezet – Jan 
Josef en Igor Mrsulja – in no-time 
weer naar de kant gehaald omdat 
het niet liep. Ze speelden zonder 
vertrouwen en voelden te weinig 
vertrouwen.    
Bij de Limburgers was het wat dat 
betreft in de breedte stabieler en 
dat zou Volendam uiteindelijk op-
breken. Bijna werd er nog een ver-

lenging geforceerd, maar dat was 
de ploeg niet gegeven. Ze moesten 
het doen met de gedachte dat het 
een bijzondere prestatie was dat 
Kras/Volendam nog tot de laatste 
seconden meespeelde om de lands-
titel. Want zo zag het er in het begin 
van het seizoen, toen er door een 
reeks blessures nog maar zes spe-
lers op de training kwamen, niet uit. 
Toen de ploeg compleet geraakte, 
bleken de werkwijze van trainer Pi-
otr Konitz en een aantal spelers niet 
te stroken met elkaar, waardoor het 
moeilijk oogsten werd en de poten-
tie van Kras/Volendam niet volledig 
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Helaas mannen, 

volgend jaar beter.

Wij zijn trots op jullie

Z

tot wasdom kwam. Regerend 
landskampioen werd wel aan het 
wankelen gebracht, maar niet van 
de troon gestoten. Zilver bleek het 
hoogst haalbare. Onder de nieuwe 
trainer Peter Portengen gaat Volen-
dam een doorstart maken en een 
nieuwe aanvalspoging wagen om 
dat te veranderen in goud.
HV Kras/Volendam: Dennis Schelle-
kens, Marco Woltersom; Geert Hins-
kens 9, Léon van Schie 6, Dani Baijens 
5, Jaap Beemsterboer 2, Rutger ten 
Velde 2, Maurits van Buren 2, Jordy Ba-
ijens 1, Tom Schilder, Dico Coesel, Igor 
Mrsulja, Jan Josef. 
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HV KRAS/Volendam
Gefeliciteerd met zilver!

Een knappe prestatie!

et verhaal van 
Tom en mij gaat 
letterlijk terug 
tot de dag dat 

we voor het eerst het le-
venslicht zagen en mis-
schien zelfs nog tot een 
stukje daarvoor. Onze 
beide vaders en moeders 
waren destijds allemaal 
vertegenwoordigd in de 
beginjaren van de Hand-
bal Vereniging Volendam. 
Zowel onze Pa’s als onze 
Ma’s speelden samen in 
één team, te zeggen in het 
roemruchte Heren 1 en in 
het misschien nog wel be-
ruchtere Dames 1 die des-
tijds onze vereniging voor 
het eerst op de Nationale 
kaart zetten.
Daarbij bleef het echter niet met de 
synchroniciteit aangezien onze ou-
ders precies gelijk zwanger raakten 
van ons, met als resultaat dat Tom 
en ik precies op dezelfde dag gebo-
ren zijn en we zelfs (op een kwar-
tiertje na dan) op bijna exact het-
zelfde tijdstip ter wereld kwamen… 
Een heuse “brother from another 

mother”. Dat kwartiertje was ik 
overigens eerder, ik heb in onze 
bijna 36 jaar vriendschap altijd be-
weerd dat dat door mijn toen al be-
tere voetenwerk kwam dat ik eer-
der de uitgang vond... Later zou 
Tom echter wel bewijzen dat dat in 
ieder geval NIET de reden is ge-
weest. In onze sportieve beginjaren 
was Tom zo en zo absoluut de meer 
getalenteerde en atletische van ons 
beiden toen onze ouders, niet ge-
heel onverwacht, besloten ons ook 
op te nemen binnen de handbalfa-
milie. Waar Tom toen al furore 
maakte op het veld als keeper en 
speler was ik meer bezig met of ie-
dereen het langs de kant wel naar 
z’n zin had, of er geen dierlijke ver-
stekelingen toevallig over het veld 
liepen en of de fauna naast het veld 
er wel goed bij lag. Na een paar jaar 
begon ik dan toch echter ook lang-
zaam in te zien dat een bal in doel 
gooien ook wel z’n charmes had en 
kroop ik door de jaren heen toch 
langzaam naar het niveau toe dat 
Tom al die tijd met een absolute 
vanzelfsprekendheid en groots ge-
mak al aan de dag had gelegd. Zo 
begonnen we samen aan onze 
avonturen in de Nationale handbal-
wereld en doorliepen we zowel de 

selecties binnen de vereniging als 
de Nationale selecties. Beiden debu-
teerden we op onze 16e in de He-
ren 1, beiden scoorden we twee 
gekoesterde doelpuntjes bij ons de-
buut. Beiden haalden we uiteindelijk 
de Nationale ploeg, alhoewel ik eer-
lijkheidshalve wel een beetje roet in 
het eten heb gegooid wat betreft 
het aantal interlands van Tom door 
‘m destijds een hersenschudding te 
gooien waar hij een hele kwalifica-
tie zoet mee was… Maar, even 
goede vrienden. 

Ons grootste avontuur was toch 
wel het langzaam maar zeker toe-
werken naar onze eerste Neder-
lands kampioenschap... We hadden 
veel en hard gewerkt, tegenslagen 
overwonnen, met name in de vorm 
van die verschrikkelijke cafébrand, 
om uiteindelijk met die schaal sa-
men op de bus te staan tijdens dat 
fantastische feest van ons eerste 
kampioenschap!

Dat zou uiteindelijk het begin zijn 
van een fantastische en gouden tijd, 
waarbij ik zelf er een paar jaar tus-
senuit naar het buitenland zou 
gaan, maar Tom naast diverse be-
kers en internationale prijzen maar 

liefst nog 7 landstitels zou gaan 
winnen. De laatste jaren van deze 
gouden tijd heb ik het genoegen 
gehad om nog een aantal van deze 
titels samen met Tom te winnen. Sa-
men waren we met name verant-
woordelijk voor het middenblok in 
de verdediging waarbij we precies 
wisten wie wat ging doen. Tom 
ging altijd ver om de dreiging vanuit 
de opbouw op te vangen. Snel en 
sterk op z’n benen was dat gesne-
den koek voor ‘m… Ik loste dat ver-
haal erachter met de cirkel wel op. 
Er was ook nooit geen ruzie of dis-
cussie omdat als er wat fout ging 
we precies van elkaar wisten 
waarom en wie even lag te slapen, 
één blik was dan genoeg. Tom was 
een strijder in het veld, er waren 
weleens trainingsweken waarbij ik 
me afvroeg of het ooit goed ging 
komen aangezien hij dan weer nul 
zin had en, naar eigen zeggen, van 
z’n kleine teen tot z’n linkeroor ka-
pot was, maar in het veld nam hij 
altijd z’n verantwoording. En hoe… 

Los van dat hij in de dekking zeker 
z’n mannetje stond, waren het 
vooral z’n aanvallende kwaliteiten 
waar ikzelf ook niet moe van kon 
genieten. Volgens mij lag de basis 

van Tom’s unieke talent in een bijna 
bovenmenselijke kwaliteit, namelijk 
z’n reflexen. Ik vermeldde net al dat 
hij vroeger ook veel in doel werd 
gezet, dit was vanwege diezelfde 
kwaliteit. Toen al leek hij in vergelij-
king met de rest van ons tuig veel 
sneller te kunnen reageren op een 
bal, en werd hij dan ook vaak tussen 
de palen gezet om de dag nog te 
redden alhoewel hij speler was. Ge-
lukkig besloot hij met de jaren uit-
eindelijk uit die cirkel te blijven en in 
plaats daarvan eraan te blijven kle-
ven als één van de beste cirkello-
pers die Nederland gekend heeft. 
Hij had gewoon iedere bal die je 
hem aanspeelde, of die nou op z’n 
voeten kwam of een meter naast 
‘m, tussen drie man of iemands be-
nen… Het maakte niet uit want je 
wist dat hij ‘m zou hebben. Zijn sa-
menspel met een Dick Tuip, Jasper 
Snijders of Niels Reijgersberg waren 
dan ook van tijd tot tijd heerlijke ta-
ferelen om te zien en zeker niet on-
belangrijk, essentiële assen waarop 
menig prijs is behaald.

Niet geheel onverwacht was er in 
z’n topjaren ook voor Tom zeker in-
teresse uit het buitenland, uiteinde-
lijk besloot hij huis en haard niet te 

Joey Duin over Tom Schilder: 
‘Brother from another mother’
H
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verlaten, Volendam 
trouw te blijven en 
zoals reeds gezegd 
daarmee een niet 
zo’n klein steentje 
heeft bijgedragen 
aan de behaalde 
successen. Ik ben 
echter altijd van me-
ning geweest dat 
wanneer hij het bui-
tenlandse avontuur 
wel had aangegaan, 
in mijn ogen Tom 
één van de enige 
spelers had geweest 
die all the way had 
kunnen gaan en mis-
schien wel een we-
reldtopper had kun-
nen worden…
Nu is dan ook uitein-
delijk voor deze Vo-
lendammer Handba-
licoon het moment 
gekomen dat het 
doek definitief gaat 
vallen… Maar Tom, 
je mag trots zijn op 
een fantastische car-
rière en de rol die je 
daarmee binnen de 
verenging hebt ver-
vuld. Je kan met op-
geheven hoofd je 
schoentjes naast die 
van mij zetten!
Groet, Joe

Het doek is gevallen voor handbalicoon Tom Schilder.
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Wij zijn trots op de prestaties van HV KRAS/Volendam!

Geweldige prestatie! 

Veel succes dit seizoen 

namens alle medewerkers van nemassdeboer

We 
rekenden
op winst
Helaas. Maar we zijn toch heel 
trots op HV Kras/Volendam

Hein Koning
ADMINISTRATIE EN BELASTINGADVIES

ARNOLD
Volendam
Since 2002

Cafetaria

De weg omhoog is 

duidelijk weer ingezet, 

op naar volgend jaar.

e voorbereiding 
van de selectie 
KRAS/Volendam 
start op 7 augus-

tus met de nieuwe trainer 
Peter Portengen. In de 
tweede week van augus-
tus zal de selectie op trai-
ningsstage gaan ter voor-
bereiding op het seizoen.  
In het weekend 9-10 september 
van de Volendamse kermis zal ook 

de eerste competitiewedstrijd 
plaatsvinden in de BENE-League. 
Het seizoen begint met de Supercup 
op 26-27 augustus waarin OCI-Li-
ons speelt tegen Fiqas/Aalsmeer. 
Veel wijzigingen qua verenigingen 
zullen er volgend seizoen niet zijn. 
Alle Nederlandse ploegen die dit 
seizoen in de BENE-League speel-
den zullen volgend seizoen ook 
weer uitkomen in de BENE-League. 
Er heeft zich één wijziging voorge-
daan; het Belgische Merksem is ge-

degradeerd en daarvoor in de 
plaats is Neerpelt gekomen.
De selectie van KRAS/Volendam zal 
er volgend seizoen wel iets anders 
uitzien. Te beginnen met Piotr Kio-
nitz die dit seizoen verrassend de 
finales heeft gehaald gaat de club 
verlaten. Peter Portengen en Jerry 
van Koppenhagen zijn de opvolgers 
van Piotr. Ook hebben Marco Wol-
tersom en Tom Schilder aangege-
ven te stoppen met handbal. Gerrie 
Eijlers is nu actief voor de Duitse 

Bundesligaclub GWD Minden en 
verruilt deze zomer zijn club voor 
KRAS/Volendam. De 36-jarige inter-
national brengt veel ervaring met 
zich mee. Ook Tim Claessens, het 
jonge talent van Lions op de cirkel, 
verruilt zijn club om te komen hand-
ballen voor KRAS/Volendam. Ook 
Marnix Roos vervolgt zijn carrière 
aan de Dijk. Hij komt over van Hel-
las.
De jonge talenten die al bij Volen-
dam handballen zoals Jordy Baijens, 

zijn jongere broertje Dani Baijens en 
Rutger ten Velde hebben hun con-
tract bijgetekend. De vaste routi-
niers Jaap Beemsterboer, Jan Josef, 
Dennis Schellekens en Geert Hins-
kens zijn volgend jaar nog te be-
wonderen bij KRAS/Volendam. Ook 
Igor Mursulja, Leon Geus en Marc 
Kok hebben aangegeven te blijven, 
evenals Maurits van Buren. Hij was 
helaas pas tijdens de finale te be-
wonderen door een kruisbandbles-
sure.

Voorbereiding nieuwe seizoen 
start op 7 augustus
D

a vier jaar is het moment dan daar. Het moment waarvan ik 
wist dat zou komen. Na vier jaar onder jou gespeeld te heb-
ben is het de beurt aan een van je vrienden. 

Allereerst wil ik je bedanken voor alle jaren, voor alle mooie en minder mooie momenten. Van 
debuteren in de heren 1 bij Haro tot het mogen spelen voor vierduizend toeschouwers in 
Frankrijk. 

Maar vooral voor het geloof dat je altijd in mij hebt gehad. Helaas is het ons niet gelukt om 
Nederlands kampioen te worden, maar we mogen trots zijn op deze prestatie. Ik wens je veel 
succes met je volgende club als deze er komt en zo niet geniet dan van je welverdiende pen-
sioen. 

N

Jordy Baijens over Piotr Konitz: ‘Bedankt voor 
alle mooie jaren bij Haro en KRAS/Volendam’

Trainer Piotr Konitz vertrekt bij handbal KRAS/Volendam. Foto Reza.



Woensdag 7 juni 2017 7FINALEKRANT HV KRAS/VOLENDAM

Wij zijn trots 
op de prestaties van 
HV KRAS/Volendam

VOLGEND JAAR BETER! HV KRAS/VOLENDAM!

en klein stukje 
schrijven over 
Marco Woltersom, 
dat is nog eens een 
uitdaging. Ik kan 

natuurlijk uren doorgaan 
over Marco, maar ik zal me 
dan toch maar beperken 
tot Marco en handbalver-
eniging Kras/Volendam. 
De overstap naar Volendam is wat 
mij betreft de beste beslissing die 
Marco ooit heeft gemaakt, want, 
tja, anders had ik hem natuurlijk he-
lemaal nooit leren kennen. En daar-
bij vind ik Volendam sowieso de 
leukste handbalvereniging van Ne-
derland.
Maar nu dus wat leuke anekdotes 
over Marco en handbal. Nou om te 
beginnen had Marco altijd enorm 
veel zin om naar training te gaan. 
Het enthousiasme sprong er vanaf! 
En ondanks dat er soms ook wat 
lichte ergernissen waren, kwam hij 
toch altijd (of misschien soms) rede-
lijk voldaan weer terug. Vooral het 
laatste jaar kwam hij regelmatig ’s 
nachts thuis van een wedstrijd met 
de mededeling dat hij toch wel echt 
de allerbeste was. En voor het geval 
ik het de ochtend erna vergeten 
was, herinnerde hij mij daar zo’n 
elke vijf minuten weer aan.
Wat Marco wel altijd jammer heeft 

gevonden is dat hij 
nooit de kampioen-
schappen en de 
overwinning met 
Volendam heeft 
meegemaakt. En ik 
hem maar lekker 
maken met hoe 
leuk de kampioen-
sfeestjes altijd wel 
niet waren. Geluk-
kig heeft hij nog 
een laatste kans en 
het zou wel erg 
leuk zijn om zijn 
handbalcarrière af 
te sluiten met een 
eerste plaats.
Tot slot ben ik 
enorm trots op 
Marco dat hij naast 
die enorme hoe-
veelheid trainings-
uren er toch nog in 
slaagde om een 
fulltime baan te 
hebben en daar ook 
nog eens heel goed 
wist te presteren en 
door te groeien! 
En niet aan hem 
doorvertellen, maar 
stiekem vond ik 
hem soms ook wel 
echt de beste.

E
Ageeth Bond: ‘Overgang naar KRAS/Volendam 
beste beslissing ooit van Marco Woltersom’

Doelman Marco Woltersom.
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HV Kras/Volendam 
bedankt haar supporters
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Volendam 
bedankt haar supporters



Woensdag 7 juni 201710 FINALEKRANT HV KRAS/VOLENDAM

Auf Wiedersehen Bundesliga
en staande ovatie 
van het 2500 kop-
pen tellende GWD 
Minden-publiek 

was zijn deel tijdens zijn 
laatste thuiswedstrijd. Zo-
als naast de familie ook de 
aanwezigheid van vrien-
den en andere handbal-
minnende Volendammers 
een opmaat vormde naar 
het echte handbalafscheid 
van Gerrie Eijlers (37) in de 
Duitse Bundesliga, de 
beste competitie ter we-
reld. Op 30 juni doet hij de-
finitief de Duitse deur ach-
ter zich dicht. ,,Dan pas 
komt het echte besef. Nu 
is nog veel te regelen en 
staan de wedstrijden nog 
op de voorgrond. Als we 
straks echt wegrijden rich-
ting Volendam met een 
aanhanger met troep, dan 
komt-ie binnen…” 
,,Toen we hem in de zomer van 
2004 wegbrachten naar Solingen, 
huilden ze allemaal, zijn moeder, 
zijn vriendin”, zegt vader Rob Eijlers 
als het gezelschap in Minden is ge-
arriveerd en buiten in het zonnetje 
naast de Kampa Halle geniet van 

een Duitse gewoonte bij sportwed-
strijden: Bratwurst. 
Ook Marco Beers is meegegaan in 
het initiatief van een andere oud-
speler, Dirk Tuip, om Eijlers bij zijn 
laatste thuiswedstrijd te aanschou-
wen. Vlak voor de warming-up pra-
ten Beers, die in de Bundesliga voor 

Gummersbach en Wilhelmshavener 
speelde, met elkaar. ,,Toch heel 
mooi dat Marco hier nu is, want 
zo’n zestien jaar geleden bezocht ik 
hem als speler in Duitsland, tijdens 
een wedstrijd van Gummersbach in 
de Keulen Arena, voor 18.000 toe-
schouwers.”

Drie jaar later dus zou Eijlers het 
spoor van Beers, die toen precies de 
omgekeerde weg aflegde, volgen. 
Niet wetende dat hij zou uitgroeien 
tot één van de betere keepers van 
de wereld. Via Solingen ging het 
naar Tusem Essen, Balingen en vijf 
jaar Magdeburg. Na één seizoen bij 

GWD Minden verlengde hij voor 
nóg twee seizoenen. Ook al werd 
Frank Carstens de trainer, de man 
door wie hij Magdeburg verliet.

‘Je kunt niet elke speler 
hetzelfde behandelen, 
we zijn geen machines’

,,Ik had onder hem niet het plezier 
dat ik heb als ik bij het Nederlands 
team ben. Een trainer moet met ie-
dereen anders om kunnen gaan. Je 
moet mij vrijlaten in de keuzes die ik 
maak,  in en buiten het doel. Ik moet 
voor een wedstrijd ‘branden’, daar 
heb ik vooraf geen acht trainingen 
voor nodig. Een trainer moet zien en 
weten hoe dat moet, want een wat 
oudere speler kan goed zelf bepa-
len wat hij nodig heeft. Ik weet ook 
wel dat trainers met twintig man te 
maken hebben. Maar we zijn geen 
machines, je kunt niet iedereen het-
zelfde behandelen.”  
,,Ik wilde spelen toen ik 17 was, was 
het er niet mee eens dat Jacco Zoe-
tebier en Ruud van den Broeck de 
voorkeur kregen. Ik was geen pretje 
voor trainer Jaap Tol. Door de jaren 
heen leer je wat er nodig is, daarom 
worden keepers als ze ouder zijn 
beter. Keepen is psychologie. Een 
speler wil ergens schieten en jij wilt 

E

Gerrie Eijlers keert na dertien seizoenen in de beste competitie ter wereld terug
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de bal stoppen en dus probeer je ze 
te dwingen in een hoek te schie-
ten.”   
Recentelijk botste hij nog even met 
Carstens. ,,We waren veilig en hand-
haafden onszelf in de 1.Bundesliga 
en voor sommige jongens was het 
klaar, althans er werd de avond 
voor de wedstrijd tegen Magde-
burg gedronken. Dat is niet de be-
doeling van topsport. Ik wil altijd 
winnen en helemaal tegen Magde-
burg wil ik iets extra’s laten zien.” 
Minden verloor dik en Eijlers vrat 
zich op. ,,We hebben veel haantjes 
in het team, dat werkt niet en de 
trainer liet teveel begaan. Ik had 
niets meer te verliezen, dus ik heb 
het gezegd tegen de betreffende 
spelers en trainer. Kijk, ik houd ook 
niet van trainen, maar in de wed-
strijden sta ik er.”
Dat is in zijn laatste thuisduel voor 
Minden – waarbij z’n vrienden Nico 
Admiraal en Ronald Zwarthoed het 
spandoek ‘Gerrie weer verrom’ op-
hangen – tegen Füchse Berlin, dat 
nog strijd om een plaats in de 
Champions League, niet anders. De 
focus is superscherp bij Eijlers, die 
met name vanuit de hoek weinig 
doorlaat, zodat de thuisploeg mede 
door zijn reddingen met een 15-12 
voorsprong rust.
Die is vervolgens binnen vier minu-
ten verkwanseld (15-17), ondanks 
een katachtige safe van Eijlers. Die 
botst met de Berlijnse cirkelspeler 
en er vervolgens stevig in gaat als 
die het aandurft weer de cirkel in te 
vallen. ,,Hij sprong tegen me op bij 

die eerste keer, dus dan 
ga ik er daarna ook in. 
Alleen was het niet de 
bedoeling dat zijn duim 
uit de kom zou gaan…”
De cirkelspeler moet zich 
laten vervangen, zoals 
eerder de linkeropbou-
wer van Füchse met een 
hoofdwond is uitgeval-
len. Het is keiharde 
sport, maar er heerst net 
zoveel onderling res-
pect.” Omdat Minden 
het verdedigend niet 
trekt, is Eijlers ook meer-
dere malen kansloos en 
tien minuten voor tijd wordt hij bij 
een 22-25 stand ingewisseld voor 
Kim Sonne. Het haalt niks uit, want 
Minden verliest met 26-29.
Van een achttal spelers wordt af-
scheid genomen, maar als Eijlers 
naar voren wordt geroepen, ver-
sterkt het geluid van het applaus. 
Dochter Sophie en zoon Daan mo-
gen ook op het podium.  

‘Als ik straks terugrijd 
met een aanhanger 

met troep, 
dan komt-ie binnen’

Daarna deelt hij nog wat handteke-
ningen uit, poseert voor foto’s en 
voegt zich bij de Volendammers. 
,,Erg leuk dat ze er zijn. Ik heb bij 
eerdere clubs afscheid genomen, 
maar dit is het laatste. Hoewel we 
nog naar Coburg moeten. Ik denk 

dan dat ook na de laatste seconden 
echt besef er is dat het voorbij is. 
Dat die film van al die jaren aan je 
voorbij schiet.”
Zijn verbleef bij de oosterburen had 
langer kunnen duren, want Eijlers is 
nog fit en er werd de afgelopen 
maanden ook door meerdere clubs 
uit meerdere landen naar een ver-
lengd buitenlands verblijf gevist, 
maar hij viel niet over te halen en 
gaat terug naar Kras/Volendam. Ja-
renlang stond het leven van het ge-
zin in het teken van zijn (handbal)
leven. Terwijl hij privé onder meer 
moeilijke periodes kende toen zijn 
vrouw Marleen epileptische aanval-
len kreeg. ,,Toen zijn we super ge-
holpen door onze (schoon)ouders, 
die kwamen om te zorgen dat er 
iemand thuis was als ik weg was. Ze 
hebben mij een groot deel van mijn 
carrière zoveel geholpen, dat is heel 
veel waard geweest. Zonder die 

hulp had ik hier nooit ge-
staan. Mijn ouders 
brachten me naar allerlei 
selectiewedstrijden. Ik 
kon nooit werken en 
geld verdienen, want ik 
was met handbal bezig, 
maar toch kon ik wat 
dingen kopen. Het was 
mijn droom, maar dan is 
het niet vanzelfsprekend 
dat ouders daar ook al-
les voor wille geven, ter-
wijl ze niet weten of het 
gaat lukken. En toch de-
den ze het.” 
,,Als ik nog het plezier 

had gehad wat ik nu bij het Neder-
lands team heb, dan had ik in het 
buitenland doorgegaan tot ik er bij 
neer  zou vallen. Aan de andere 
kant hebben we altijd gezegd dat 
we terug zouden gaan naar Neder-
land als de kinderen naar de basis-
school zouden gaan. Dat was toen 
op gevoel gebaseerd, die uitspraak. 
En toch is het twee jaar later gewor-
den. Weet je, de familie wordt ook 
ouder. Ze missen mij niet, maar de 
kleinkinderen wel. Die willen ze ui-
teraard vaker zien, want de opa’s en 
oma’s hebben nu meer tijd om van 
die kleinkinderen te genieten”. 
 ,,Er heeft een aantal clubs uit het 
buitenland geïnformeerd. Leuke 
dingen. Ik snap het niet helemaal, 
omdat ik niet speel net als vroeger. 
Maar dat komt door het ontbre-
kende plezier. Ze kennen me en we-
ten dat ik een stabiele keeper ben. 
Maar het had echt speciaal moeten 

zijn, dan was ik in overleg gegaan 
met Marleen. Bijvoorbeeld Vardar, 
dat nu de Champions League heeft 
gewonnen. Bij die club leeft het nóg 
meer dan hier in Duitsland. Of Bar-
celona, of Flensburg.” Dat had de 
familie wel gesnapt. ,,En anders 
maar niet”, lacht hij. 

‘Het leren omgaan met 
al die verschillende 
mensen, dat vind ik

 het mooiste’

Ondertussen rennen zijn dochtertje 
en zoontje zich in het zweet en ‘bal-
len’ met opa Rob en oma Jannig 
Eijlers. ,,Op 10 juli ga ik weer een 
paar dagen de Noordzee op, vissen 
met pa. Da’s veel te lang – vier jaar 
– geleden. In Lauwersoog de boot 
op, tien uur de zee op en dan vissen. 
Twee dagen geen telefoon mee. 
Heerlijk.”
Maar eerst nog twee wedstrijden 
spelen met het Nederlands team, 
tegen Olympisch kampioen Dene-
marken thuis en Hongarije uit. Zon-
der zijn Bundesliga-maatjes Fabian 
van Olphen en Mark Bult. ,,Die moe-
ten verhuizen omdat ze naar andere 
clubs gaan. Ik heb toch niks anders 
te doen de komende weken en ik 
vind de sfeer leuk met het Neder-
lands team.”
Pas later meldt hij zich bij Kras/Vo-
lendam. ,,Dat wordt wel wennen, 
een ander niveau en minder men-
sen op de tribunes. Maar het zal 
Vervolg zie pagina 13.
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Totaalleverancier op het gebied van 
hygiëne- en veiligheidsoplossingen

De trotse Strength and 
Conditioning trainers  
van de herenselectie!

"“Gefeliciteerd met het binnenhalen van de 2e plaats 
op naar de titel in 2018!” 
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ie handbal-
v e r e n i g i n g 
V o l e n d a m 
zegt, zegt 
KRAS Recy-

cling. Het recyclingbedrijf is 
als topsponsor en naamge-
ver al jarenlang verbonden 
aan de handbalclub. On-
langs verlengde de Volen-
damse onderneming de 
sponsorovereenkomst met 
HV KRAS/Volendam. Hier-
door blijft KRAS ook het ko-
mende seizoen de trotse 
naamgever van de hand-
balvereniging.
KRAS verzamelt, verwerkt en ver-
handelt de afvalstromen papier, 
karton, folies en kunststoffen voor 
honderden bedrijven in Europa. Van 
volledige service in de vorm van ge-
detacheerd afvalmanagement aan 
de bron tot het plaatsen van een 
enkele afvalbak. Het bedrijf is vijfen-
zestig jaar specialist op dit gebied.
De missie is bedrijven de best haal-
bare én betaalbare oplossing bie-
den bij de verwerking van hun af-
valstromen. KRAS wil hierbij erkend 
worden als de beste dienstverle-
nende afvalverwerker van Neder-
land en daarbuiten. En dat alles in 
combinatie met het verantwoord 
en efficiënt omgaan met de afval-
verwerking ten aanzien van mens 
en milieu.

Onlangs ondertekenden Henk Bin-
ken en Ben Kras van KRAS Recycling 
en voorzitter van HV KRAS/Volen-
dam Piet Kes de vernieuwde spon-
sorovereenkomst. “KRAS is al een 
hele tijd de hoofdsponsor van 
Handbal Volendam en dat willen wij 
zo houden”, vertelt financieel Ma-
nager Henk Binken. “KRAS vindt het 
erg belangrijk om betrokken te zijn 
bij (top)sport in Volendam en dat 
kan met de handbalvereniging. 
KRAS vindt het daarnaast mooi om 
te zien dat KRAS/Volendam flink be-
trokken is met de jeugd en veel ac-
tiviteiten organiseert. Dat onder-
steunen wij graag.”
Binken heeft KRAS/Volendam tij-
dens de finalewedstrijden tegen 

OCI-Lions op de voet gevolgd. “Het 
team heeft een erg goede prestatie 
geleverd door de finale om de 
landstitel te halen. OCI-Lions is een 
topteam en Volendam heeft het 
hen bijzonder moeilijk gemaakt. Na-
tuurlijk had ik gehoopt dat Volen-
dam kampioen zou worden, maar 
de mannen hebben in elk geval alles 
gegeven.”

Bedankje
HV Kras/Volendam dankt 
de ‘bordenploeg’ voor 
haar inzet tijdens het voor-
bije seizoen. En tevens 
dank aan Nancy Groote 
voor de heerlijke maaltijd 
voor staf en spelers. 

blijven dat ik alle wedstrijden wil 
winnen. Ik weet niet of ik er vatbaar 
voor ben dat er dan ook misschien 
maar een paar mensen op de tri-
bune kunnen zitten.” 
,,In Nederland ga ik ook een ver-
snelde trainerscursus volgen, die 
kans krijgen we als internationals 
aangeboden van het NHV. Maar ik 
wil niet meer alleen handbal, wil 
ook een ander leven opbouwen. Ik 
wil wel graag met jeugd werken, 
dus dan is het mooi als je je papie-
ren hebt. Als ik echt voor het trai-
nersschap zou gaan, zou ik één van 
de betere trainers van Nederland 
worden”, is hij overtuigd.
Eerst nog het laatste kunstje, uit bij 
Coburg. Dan is de Bundesliga één 
grote rits aan herinneringen. Waarin 
hij als keeper van de tegenstander 
tot twee keer toe in en tegen het 
grote Kiel voor 12.000 toeschou-
wers tot Man of the Match werd 
uitverkoren. Marco Beers geeft pra-
tend na de wedstrijd aan dat hij er 

nog wekelijks aan terugdenkt, ook 
al is hij dertien jaar geleden terug-
gekeerd naar Volendam. ,,Met veer-
tien jaar is het ook voor mij meer 
dan een derde van mijn leven. Waar 
ik dan aan zal terugdenken, dat zijn 
de hallen met al die mensen die 
voor jou komen. En de beleving, 
Magdeburg had de mooiste hal en 
daar mocht ik elke twee weken spe-
len voor bijna vijfduizend mensen.”
,,Als ik straks richting de Neder-
landse grens rijd, dan denk ik: ik heb 
mooie jaren gehad en veel geleerd. 
Veel mensen mogen ontmoeten, 
van verschillende culturen – oost-, 
west- en zuid-Duitsland – en met 
verschillende karakters. Waarmee ik 
heb geleerd om te gaan. Dat vind ik 
het mooiste. Dat is immers iets voor 
je leven. Dat is hoe je als mens bent 
en wordt. En eigenlijk belangrijker 
dan die wedstrijd. Maar die wed-
strijden hebben me de gelegenheid 
gegeven om me zo als mens te ont-
wikkelen.”

KRAS Recycling ook komend seizoen 
naamgever van HV KRAS/Volendam

W

Ben Kras, Piet Kes en Henk Binken zijn blij met de verlengde samenwer-
king.
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MOEDIG 
GESTREDEN.

WIJ ZIJN 
TROTS!

Morseweg 47 • Volendam • T 0299-368966 • www.freekschilder.nl • info@freekschilder.nl

Een selectie uit ons assortiment:

Viskoekjes • Viskroketten • Visburgers
Garnalenkroketten • Paella • Diverse sauzen
Zalmsalade • Krabsalade • Volendammersalade
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BEZOEK

ONZE NIEUWE
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HELAAS,  MAAR GOED 
GESTREDEN JONGENS!
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De financiële investeringen en pro-
fessionaliseringstappen van de 
clubs zijn groot geweest in die ne-
gen jaren en de bonden hebben ook 
hun steentje bijgedragen door hun 
personeelsuren in te zetten. “Het 
NHV heeft er dit jaar een schepje 
bovenop gedaan door Bastiaan 
Bunnik en Sven Rouwenhorst (de 
business developers van het NHV) 
aan te nemen”, zegt algemeen ma-
nager Joost Ooms. “Zij zijn verant-
woordelijk voor nieuwe financie-
ringsmogelijkheden voor de 
BENE-League. We beseffen dat ze 
beiden een zwaar portfolio hebben. 
Ze hebben namelijk geen voorgan-
gers gehad en moeten dus begin-
nen vanaf nul. Bovendien moeten ze 
de beide eredivisies, overige com-
petities, de bond, de nationale he-
ren- en damesselecties ‘erbij blijven 
doen’. Desalniettemin is de kans dat 
ze hun targets alsnog halen zeer re-
eel. De stand was namelijk nul. Dus 
alles boven de nul is winst. Ik ben 
dan ook blij dat het NHV ook verder 
aan het professionaliseren is op zo’n 
concrete manier.” 

HV KRAS/Volendam 
kartrekker van
BENE-League
HV KRAS/Volendam is altijd een 
voortrekker geweest van de BENE-
League en ziet dat deze competitie 
een goede ontwikkeling is voor de 
toekomst. Daarom heeft het een 
paar maanden geleden vanuit het 
opgebouwde netwerk de hand ge-
reikt naar het Topsportplatformbe-
stuur (TP) om hen te introduceren 
bij de DKB Handball-Bundesliga. 

“Dit bedrijf organiseert en exploi-
teert de Bundesliga competitie”, 
vervolgt Ooms. “Een afvaardiging 
van het TP en HV KRAS/Volendam 
zijn samen op bezoek geweest bij 
het indrukwekkende hoofdkantoor 
van Frank Bohmann, de Managing 
Director van de DKB Handball-Bun-
desliga om te horen hoe zij de com-
petitie in samenwerking met de 
Duitse Handbalbond hebben gepro-
fessionaliseerd. Na afloop van onze 
middagsessie was onze conclusie 
dat we daar erg veel van hebben 
opgestoken, met name hoe een 
bond en de clubs een grote taak 
durven uit te besteden aan een be-
drijf, namelijk de exploitatie van de 
competitie. De DKB Handball-Bun-
desliga is bijvoorbeeld verantwoor-
delijk voor meer mediabereik, spon-
soring, het ontwikkelen van de 
competitie als product en het cen-
traal reguleren van commercie, 
marketing, licenties enzovoort. Het 
sprak ons ontzettend aan dat pro-
fessionalisme, met name op com-
mercieel gebied, exponentieel ge-
groeid zijn nadat ze het mandaat 
hadden gekregen om het zelf te 
mogen doen onder toezicht van de 
clubs en via formele overeenkom-
sten met de bond.”

Durven loslaten 

Ooms heeft geleerd van de case van 
DKB Handball-Bundesliga dat je 
moet durven los te laten om een 
professionaliseringsslag te slaan. “In 
de periode van de Final 4 BENE-
League is er veel kritiek in de media 
te lezen geweest dat de ontwikke-

ling van de BENE-League sneller zou 
moeten en kunnen. Als ik terug kijk 
vind ik knap wat de herenclubs met 
de bonden samen hebben bereikt. 
Om alles sneller te laten gaan zou-
den we er allemaal een schepje bo-
venop moeten doen. Maar ja, hier-
voor is ook lef, inzet en visie nodig. 
In Duitsland is het gelukt met alle 
grote, zichzelf respecteerden spor-
ten. In Nederland is het zelfs ook 
niet ongewoon om een competitie 
te professionaliseren in (goed) over-
leg met een bond. Wij als club staan 
al jaren voor de verdere ontwikke-
ling en professionalisering van de 
BENE-League. Maar ook van alle 
overige competitieniveaus van het 
NHV. Sinds ons bezoek zien we ook 
in dat wij zelf onze visie beter ken-
baar zouden moeten maken. Meer 
ons verhaal vertellen. We denken 
daarom dat Frank’s signaal klopt. 
Het NHV en de clubs zouden samen 
bevoegdheden moeten overdragen 
aan een nieuwe op te richten orga-
nisatie die de kar gaat trekken. Wij 
denken dat het de enige manier is 
om een duurzame versnelling te re-
aliseren en een grotere ontwikke-
ling een kans te geven.”

Van idee naar
topcompetitie 
Ooms beseft dat een verzelfstandi-
ging gepaard gaat met hobbels die 
genomen moeten worden. “Maar 
we hebben als clubs en federaties 
wel bewezen dat we negen jaar 
lang de BENE-League hebben kun-
nen laten uitgroeien van een idee 
tot dé topcompetitie van beide lan-

den. Dat is wat ons betreft een 
prestatie van formaat. De volgende 
stap in de professionalisering is zon-
der meer de exploitatie van het pro-
duct BENE-League. Wij als sport 
hebben ontzettend veel kracht in 
huis, ook commercieel. We hebben 
een uniek product dat zich bewezen 
heeft in de afgelopen jaren. Als wij 

durven los te laten zal er meer 
ruimte ontstaan voor innovatie, ver-
nieuwing en businessdevelopment. 
En zoals het NHV schetst: de profes-
sionalisering van de competities is 
een speerpunt, misschien is deze 
juist erg makkelijk dit doel te reali-
seren als we allemaal durven.”

egen jaar gele-
den begonnen 
een aantal he-
renhandbalclubs 
in België en Ne-

derland de BENE-League. 
Later haakten ook beide 
nationale handbalbonden 
aan. Het concept van de 
grensoverschr i jdende 
competitie heeft ups en 
downs gekend. Maar ein-
delijk gaat de BENE-
League vanaf komend sei-
zoen de hoogste compe- 
titie van het Belgischë en 
Nederlandse handbal wor-
den. De Nederlands Kam-
pioen komt uit de top vier 
van de BENE-League vol-
gend seizoen. Dit is een 
gedurfde stap van de 
clubs, het Nederlands 
Handbal Verbond (NHV) en 
de Koninklijke Belgische 
handbalbond (KBHB). Dit 
geeft aan dat ze de BENE-
League allemaal erg seri-
eus nemen. 

N

Na negen jaar is de BENE-League 
eindelijk de hoogste competitie
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Verliezen is nooit leuk,
maar het goede gevoel overheerst!

from waste to worth

Ooit waren we
plastic doppen
kras-recycling.com. Well worth the visit.

 

Wij zijn trots op jullie prestatie


