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Steeds opnieuw kampioen,

dat is
HV Kras Volendam
n m
ge

Wij feliciteren het hele team
met het opnieuw behalen
van de landstitel!
Kijk voor meer informatie op www.kras-recycling.com

Wat een

Succes Schoonmaak feliciteert HV KRAS Volendam
met het behaalde kampioenschap, grote klasse!
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BEDANKT!
Voor de 7e keer in de laatste 9 jaar
Kampioen van Nederland! Na een
lang en slopend seizoen volgde afgelopen zondag 9 juni 2013 de
apotheose . In een kolkende Opperdam ging hoe dan ook de beslissing
vallen in de Best of Three om het
Nationaal Kampioenschap seizoen
2012/2013. De eerste wedstrijd
werd een billenknijpende, net-aan,
thuisoverwinning. De tweede, uit in
Geleen werd een terechte nederlaag en heel veel handbaldeskundigen in Nederland en in Limburg in
het bijzonder, wisten het nu bijna
zeker, De HV KRAS/Volendam ging
zondag 9 juni 2013 zijn hegemonie
in het herenhandbal verliezen! Hoe
anders liep het af, een tot op de
botten gemotiveerd HV KRAS/Volendam gaf vanaf de allereerste minuut aan hier helemaal geen boodschap aan te hebben. Enorm
krachtig werd direct indrukwekkend afstand genomen van OCI Lions, er werd een voorsprong op- en
uitgebouwd, die niet meer weggegeven werd! Dit in een ambiance in

sporthal Opperdam, die zijn weerga
niet kende. Inclusief bijgebouwde
tribunes was de hal binnen een uur
(!) uitverkocht! Kippenvelmomenten
tijdens de officiële huldiging in de
Opperdam door de voorzitter van
het Nederlands Handbalverbond.
Eindelijk waren de weergoden ons
gunstig gezind, de spelers en begeleiding konden zonder winterkleren
op de bus en de rondrit over de Dijk,
alsmede de balkonscene in de Zeestraat waren hartverwarmend. Wat
zag je de spelers en begeleiding
glunderen tijdens de individuele opkomst en huldiging in de PX, door
onze vrijwilligers van het eerste uur,
Maart Admiraal en Joke Zwarthoed.
Het was daarna in de PX nog lang
druk en euforisch tijdens het knalfeest. Namens het bestuur enorm
veel dank aan de spelers, de trainers, de medische staf, de teambegeleiding en het management onder de bezielende leiding van
Algemeen Manager Joost Ooms
voor dit fantastische en succesvolle
seizoen. Want los van dit Neder-

lands Kampioenschap werd ook de
tweede plaats in de BeNeLuxliga
behaald, de Supercup en de Nationale Beker gewonnen. Zonder onze
grote, trouwe groep vrijwilligers
zou dit resultaat absoluut niet behaald kunnen worden. Een mega
groot woord van dank aan al die
vrijwilligers die zo met hart en ziel
voor de HV KRAS/Volendam bezig

zijn geweest! Grote dank verder
aan al onze sponsoren, groot en
klein, zonder hun is het ook onmogelijk dit prachtige resultaat te bereiken.
Gemeente Edam-Volendam, de stewards van FC Volendam,
de ZVV Volendam, de PX, de politie
Zaanstreek-Waterland, hartelijk bedankt voor jullie geweldige hulp. En,
last but not least, al onze trouwe en

enthousiaste supporters, en dan
met name hoofdaanzwengelaar Casper Kwakman, dank voor al jullie
indrukwekkende ondersteuning, zowel uit als thuis! We hebben er alweer veel zin in er volgend seizoen
weer iets moois van te maken!
Namens het bestuur van de HV
KRAS/Volendam
Piet Kes, Voorzitter.

lijke details, rekening houden met
de emoties van een ander, inlevingsvermogen versus je werkbelang en bovendien het omgaan met
het er 24/7 zijn voor iedereen, is
niet uit een boek te leren; maar het
wordt wel van je verwacht.
En ik heb dagelijks 168 professoren
in het vrijwilligersmanagement bij
HV KRAS/Volendam (zoveel vrijwilligers hadden we dit seizoen) die
mij dagelijks overhoren, straffen,
steunen en me heel soms knuffelen.
Mensen die mij keer-op-keer helpen, sturen, advies geven en gelukkig steeds maar weer opnieuw de
kans geven. Hiervoor ben ik dankbaar en de kans in het algemeen
blijft uniek.
Na negen jaar HV KRAS/Volendam
weet ik door vallen en opstaan dat
de club (en ik) nergens zou zijn zonder deze mensen (ons korps). Zonder hen schat ik in dat we een lege
huls zouden zijn en dat we binnen
drie dagen in elkaar geklapt zouden
zijn. Mogelijk dan wel met mooie
marketingplaatjes, maar in ieder geval zeker zonder inhoud. Ik knijp
hierom dagelijks mijn managershanden dicht dat er een kracht bestaat dat mensen triggert om er-

gens bij te willen horen, vrijwillig.
En dat dit ook hen iets teruggeeft,
zodat ze blijven bijdragen aan hetgeen waar ik voor betaald word te
leiden. Gelukkig is ook deze kracht
constant en sterker en sterker aan
het worden in onze club. De groei in
deze kracht heeft naar mijn mening
te maken met dat hetgeen ze doen,
is wat ze leuk vinden om te doen en
dat ze daarom het zelf niet ervaren
als werken. En als het wel zo voelt,
hoop ik er te zijn voor hen om het
allemaal een beetje aangenamer te
maken.
We weten allemaal inmiddels dat
succesvol worden moeilijk is en de
top halen al helemaal. We weten
dat het succesvol blijven nog veel
moeilijker is. We weten dat handbal
uiteindelijk ook maar een spel is en
het zonder emoties managen nog
veel moeilijker is. Maar we doen al
bijna decennia mee aan de top van
de Benelux… en da’s niet slecht.
Ik denk dat we aan de top staan om
twee redenen: 1. Onze mensen. 2.
Ik geloof dat de mens vaak kan
worden wat hij denkt te kunnen
gaan worden. En als een en twee
kloppen betekent dat ieder persoon
bij ons gelooft dat hij of zij kampi-

oen gaat worden. Ik geloof dus dat
deze formule gevoeld wordt door
onze jongens op het veld, waardoor
ze heldendaden kunnen verrichten.
De schaal is vervolgens een leuke
bijzaak. Mooi voor de collectie.
Maar die schaal heeft een diepere
laag, het symboliseert de verbondenheid van iets samen organiseren
zoals bij HV Kras/Volendam geschiedt. De echte prijs is dat wij als
collectief onszelf bewegen als kampioenen. Succesvol, gezond en
(meestal) goed. Kampioenen in
mensen zijn; da’s pas een prijs.

Kampioenen in mensen zijn
Waar zouden vele instellingen, verenigingen en dergelijke zijn
zónder vrijwilligers? En hoe krijg je er meer? Dat zijn veel gehoorde vragen in sportend Nederland. Vragen waar niemand
uiteindelijk echt goed uit komt. Hierom eindigen deze vragen
vaak in vage filosofische antwoorden, heel misschien in een of
andere best practice voorbeeld en maximaal in een of andere
theorie. Ik weet wel dat het vrijwilligerschap een essentieel
onderdeel is van onze beschaving en dat ik er trots op ben dat
ik me daar tussen mag bewegen.
In de afgelopen jaren heb ik een
stapel papiertjes verzameld met
daarop titels als ‘Bachelor’ en ‘Master’. Ze liggen nu ergens op zolder
stof te vangen, of misschien verstopt in een doos. Ik weet inmiddels
dat geen van deze papiertjes mij

goed heeft voorbereid met het echt
werken met vrijwilligers. Het is namelijk een vak apart… en héél intensief. De verwachtingen van iedere vrijwilliger zijn zo hoog dat er
bijna niet tegen aan te managen
valt. Ook het scherp zijn op mense-

COLOFON

Deze bijlage is tot stand gekomen door medewerking van de redactie Nivo, HV Kras/Volendam, Betty
Zwarthoed, Piet Kes, Joost Ooms, Gemeente EdamVolendam, Matthijs Vink, Bob Brouwenstijn, Maart
Admiraal, Joey Duin, Wouter ‘t Hull, Sonny Sier. De
sponsorcommissie (Piet Kes, Joost Ooms, Jan Kes,
Gerard Veerman, Jaap Schilder)
Fotografie: Klaas Smit, Van Hees Fotografie en Henk
Seppen.

Lieve vrijwilligers, bedankt, bedankt, bedankt voor álles. Alles wat
jullie voor zoveel mensen doen, en
ook voor mij. Jullie hebben werkelijk
een pluim, een medaille, een schouderklopje, een schaal, een knipoog
en wat al niet verdiend.
Hopelijk zijn jullie net zo gelukkig als
ik.

Bedankt.
Joost Ooms
Algemeen Manager HV KRAS/Volendam
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Uitstraling HV KRAS/Volendam geprofessionaliseerd
door Van Hees Fotografie
Vlak voor de eerste wedstrijd om de Best of Three
voor het landskampioenschap heeft HV KRAS/Volendam een nieuw sponsorcontract getekend met Van
Hees Fotografie. Deze topfotograaf zal de komende
drie jaar de uitstraling verzorgen van HV KRAS/Volendam.

Bij een fotograaf horen vooral beelden, foto’s die spreken. De finaleposter en voorkant van de NIVO
pagina is door Edward van Hees
geschoten. De reacties waren overweldigend. Het Noordhollands Dagblad plaatste de foto in de krant en
er heeft iemand zelfs een aanvraag
gedaan om de foto als behang op
zijn kamer te hebben.
Voorzitter Piet Kes, heeft ook nog
nooit zo mooi op een foto gestaan
(bij een contract ondertekening) en
is erg enthousiast over de samenwerking tussen HV KRAS/Volendam
en Van Hees Fotografie. ,,De club zal
via Van Hees Fotografie een groter
bereik hebben en breder gedragen
worden. Het imago van handbal in
het algemeen zal door deze stoere
foto´s verbeteren. Wij gaan nog verrast worden door de creativiteit van
Van Hees Fotografie.”
Edward en Natascha van Hees zijn
enthousiast om handbal en HV
KRAS/Volendam een nieuwe uitstraling te geven en daarmee de
aandacht te krijgen van de hele regio. Edward van Hees zegt: ,,HV
KRAS/Volendam is een topclub in
de BENELUX en wij zijn trots op het
feit dat wij hen mogen fotograferen.” Natascha: ,,Handballers zijn
stoere jongens, maar zijn heel aardig daarom is het prettig samenwerken en kunnen wij creatief aan
de slag om een mooie uitstraling
neer te zetten.

Edward van Hees en Piet kes bekrachtigen de samenwerking met een ferme handdruk.

Over ons

Natascha en Edward van Hees en
collega Martine vormen een perfect fotografisch team dat resultaat
gericht denkt en klantvriendelijk
opereert. Creativiteit en liefde voor
het vak zijn onze ingrediënten voor
een prachtig eindresultaat.
Van Hees Fotografie heeft in de afgelopen jaren al veel fotografieawards gewonnen.
Veel aandacht voor o.a. sfeer en
subtiele verwerking van details, samen met onderscheidend kleurgebruik, leveren onderscheidende foto’s op. Ook zijn ze inmiddels weer

genomineerd voor Bruids Foto
Award 2013 (BFA).
Van Hees Fotografie heeft de afgelopen jaren met veel bedrijven samengewerkt om van hun evenement een blijvend succes te maken.
Wij nemen eerst samen met u het
draaiboek door: welke foto’s leveren een goed beeld op van de dag?
Zonder op de voorgrond te treden
fotograferen wij bezoekers, deelnemers en eventueel sprekers. Vanuit
verschillende standpunten, met oog
voor speciale momenten en
sfeervolle overzichten. Een goede
foto impressie van alle leuke mo-

menten van die dag zorgt voor een ruim negen maanden hebben wij dit
samen met onze aannemer weten
blijvend effect.
om te toveren tot een mooie moMobiele studio
derne fotostudio op een prachtige
Van Hees fotografie beschikt over locatie pal tegenover het Golfresort
een mobiele fotostudio en is op elke van Purmerend.
locatie in te zetten. Dit is met name
geschikt voor productfotografie en
portretten op locatie.

Onze fotostudio

Van Hees
Fotografie

Onze studio is een voormalig koetshuis en werd vroeger zo’n 100 jaar
geleden gebruikt als stalling aan
paarden en een paardenkoets.
Na een intensieve verbouwing van

Westerweg 45 (tegenover de golfbaan), 1445 AC Purmerend
0299-666621
www.vanhees-fotografie.nl
info@vanhees-fotografie.nl
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GEDREVEN DOOR

AMBITIE

SERCODAK DALFSEN FELICITEERT KRAS VOLENDAM MET HUN BEHAALDE SUCCESSEN

Het wedstrijdverloop
- Kras/Volendam heeft de gebruikelijke beginopstelling van de laatste
weken: Martijn Cappel in het doel,
rechterhoek Dico Coesel, rechteropbouw Niels Reijgersberg, midopbouw Boj van Limbeek op de cirkel
Matthijs Vink dit keer in de basis,
linkeropbouw Joey Duin en linkerhoek Leon Geus.
- Een week eerder heeft OCI/Lions
de thuiswedstrijd gewonnen (2623), nadat Volendam het eerste
duel in De Opperdam met 24-22
had gewonnen. In Limburg gaf Lions-trainer Gabrie Rietbroek zijn
ploeg de opdracht mee meteen op
voorsprong te komen, zodat Volendam eens achter Lions aan moest
lopen. In de voorgaande vijf duels
waar het er om ging, won Volendam immers vier keer met één goal
verschil en één keer (de 24-22) met
twee verschil.
- Hoe belangrijk de voorsprong
mentaal kan werken, blijkt in het
derde en beslissende duel, in De
Opperdam.
- Na het indrukwekkende intro van
dj Sergei (Manuel) en drummer Peter Smit op de middenstip, voorzien
van lasershow, ontploft de Opperdam bijkans als Kras/Volendam in
de eerste vijf minuten meteen duidelijk maakt dat er voor de Limburgse opponent niets te halen valt.
Bij het eerste schot is Joey Duin er
heilig van overtuigd dat hij de openingstreffer maakt en balt de vuist,
maar de bal zeilt echt over. Maar
nota bene in ondertalsituatie (twee
minuten Vink) scoort de thuisclub
vervolgens drie keer, via Reijgersberg, Coesel en Duin zelfs uit de
break, gelanceerd door Leon Geus,
wat normaal andersom gebeurt. Als
Vink weer in het veld mag, maar in
overleg met trainer Mark Schmetz
slim wacht tot het moment dat Lions de bal breed speelt en Vink vervolgens die bal onderschept en de

Joey Duin laat zich in de break niet afstoppen door Roel Adams en Luc Steins en schiet Kras/Volendam naar een
3-0 voorsprong.
4-0 erin ‘smijt’, trilt de Opperdam
op z’n grondvesten.
- Volendam straalt macht uit. Martijn Cappel keert ondertussen de
poging van Luc Steins en dan al
blijkt dat Volendam het spelen van
finales tot kunst heeft verheven. Op
het moment dat het moet, staat de
ploeg er, leunend op een ijzersterke
dekking en doelman. Met zijn flexibele hand en pols tilt Boj van Limbeek de score naar 6-1 en even lat
e
r
dwingt Simon Molenaar – binnengekomen voor het stoppen van een
pingel – Martijn Meijer tot het missen daarvan (over).
- Jasper Adams en Tom Schilder komen bij 7-3 Joey Duin en Matthijs
Vink vervangen. Volendam scoort
twee keer (onder meer als Reijgersberg met een artistiek balletje Schil-

der op de cirkel bereikt), maar krijgt
er in overtal ook twee tegen.
- Lions probeert aan te klampen en
kiest voor een offensieve defensie.
Jasper Adams ziet zijn eerste schot
hoog over gaan, zoals dat eerder
gold voor Joey Duin. Maar bij 10-6
staat het ‘kanon Adams’ scherpgesteld. Aan de overkant heeft broer
Roel (één doelpunt) het moeilijker,
daar waar hij een week eerder in
Limburg zijn ploeg in de cruciale
fase naar een beslissende voorsprong schoot.
- De jongste telg, Jasper, prikt er
nog drie bij tot aan de rust, maar
Lions lijkt het verschil op vier te kunnen houden, tot Van Limbeek met
zijn sluwe worp in de zoomer de
15-10 op het scorebord schiet.
- Diezelfde Van Limbeek laat na rust
ook zien een ‘finalespeler’ te zijn.

Net als in de bekerfinale zet hij niet
alleen de lijnen uit, maar maakt ook
zelf doelpunten op belangrijke momenten, zoals meteen na de pauze
(16-10 en 17-11). Dan gebeurt er
iets bijzonders. Cappel keert een
schot en via zijn been wordt Leon
Geus gelanceerd en als de rappe
hoekspeler 18-11 maakt, zijn de
oranjetribunes
uitzinnig
van
vreugde.
- Verslapping wordt niet geaccepteerd. Als Matthijs Vink vrij komt op
de cirkel, wil hij met een ‘showschot’
doelman Thijs van Leeuwen verschalken. Die stopt de inzet, maar
Vink krijgt een herkansing, scoort,
maar als hij terugkeert op de cirkel
uit Duin zijn boosheid over de eerdere laconieke afronding: een teken
van teamdiscipline. Vink begrijpt de
correctie en laat even later de 20-

12 langs Van Leeuwen zoeven.
- Met drie achtereenvolgende stops
laat Martijn Cappel nog eens zien
dat er Volendam alles aan gelegen
is om de Limburgers te laten weten
waar hun plaats is.
- Volendam temporiseert en kiest,
bij de grote voorsprong, niet voor
de snelle (tegen)aanval. De voorsprong blijft groeien. Jasper Adams
scoort drie keer achter elkaar,
schreeuw het uit en valt trainer
Schmetz in de armen als hij in verdedigend opzicht telkens weer
plaatsmaakt voor Joey Duin. Zo
groeit de maximale voorsprong
naar tien punten: 24-14.
- Een grote vernedering van de medefinalist wordt het niet, omdat Lions nog eens alles uit de kast haalt
en dichterbij kruipt. Volendam pakt
op de juiste momenten een doelpunt, zodat de inhaalrace telkens
onderbroken wordt. Van 24-17
gaat het naar 26-22, maar dan
heeft Boj van Limbeek weer een
verrassend en fraai onderhands
schot, waar de Limburgse goalie
geen zicht op heeft.
- Bij 27-23 (Dico Coesel is nog met
rood weggestuurd terwijl Luc Steins
door de snelheid juist raar terechtkomt) en nog twee minuten wordt
het ‘campione, campione’ door
meer dan duizend Volendam-supporters aangeheven en breekt een
nieuw moment van handbalglorie
aan. Met een bijna als Roger Federer serverende pingel (zijn achtste
doelpunt) onderstreept Van Limbeek zijn klasse.
HV Kras/Volendam: Martijn Cappel,
Simon Molenaar; Dico Coesel (1),
Niels Reijgersberg (2), Boj van Limbeek (8), Joey Duin (2), Leon Geus
(2), Matthijs Vink (4), Jasper Adams
(7), Tom Schilder (2), Jeroen Hemmes, Jasper Snijders, Jan Kes, Jaap
Beemsterboer en Randy Duin.
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Echtscheiding | Mediation | Huur | Ontslag | Omgang
Reorganisatie | Alimentatie | Aansprakelijkheid | Incasso’s

Wij feliciteren
Echt-

HV
Volendam
scheiding?
met haar
7e landstitel!
Mr. Lydia Visscher
lvisscher@somadvocatuur.nl

Mr. John Veerman
jveerman@somadvocatuur.nl

Een echtscheiding brengt grote gevolgen met zich mee.
Denk aan alimentatie, omgang met de kinderen, een ouderschapsplan, de woning, de verdeling etc. En of u nu met
óf zonder uw partner tot een goede oplossing wilt komen,
wij bieden uitkomst! Bel ons voor een gratis intakegesprek.

Som biedt uitkomst
Julianaweg 192B | 1131 DL Volendam | Tel 0299 323878 | www.somadvocatuur.nl

Topsport kan zó schoon zijn

Pieter Lieftinckweg 30
Egstraat 24
Industrieweg 8
Gotenburgweg 22

1505 HX Zaandam
3319 LA Dordrecht
5627 BS Eindhoven
9723 TL Groningen

Tel. (075) 650 40 30
Tel. (078) 621 22 00
Tel. (040) 290 12 50
Tel. (050) 541 16 66

www.igefa.nl
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Jongens van harte gefeliciteerd
met de 7e titel!
HSB Volendam

Slobbeland 10

1131 AB Volendam

Telefoon 0299-398900

www.hsb-volendam.nl

De trainer: ‘Petje af’

Voorzitter Piet Kes was positief verrast toen trainer Mark
Schmetz op het podium van de PX de microfoon vroeg. ,,Dat
zijn we niet gewend”, aldus Kes. Zijn voorgangers Peter Portengen en Martin Vlijm bleven na hun drie op rij gewonnen
landstitels behoorlijk op de achtergrond. Schmetz, die tot vorig jaar nog in de Duitse Bundesliga speelde en daarmee één
van Nederlands’ spelers met de grootste staat van dienst, uitte
zijn dankbaarheid en nam zijn cap van het hoofd.
,,Petje af voor alle vrijwilligers, voor
de sponsoren. Ik ben trots op de
ploeg en de staf. En neem ook m’n
petje af voor jullie, het publiek. Jullie
hebben de sporthal omgetoverd tot
een kolkende oranje massa, dat
heeft de ploeg enorm gesteund.
Daarvoor dank.”
Enkele uren eerder had de als
hoofdtrainer debuterende Limburger in Volendamse dienst nog het
publiek proberen op te zwepen met
de armen wijd. Dat ook bij Schmetz
de beladenheid groot was, bleek uit
de vreugdeuitbarsting bij één van
de doelpunten. En in de tweede
helft wees hij de officials er op dat
Lions met een man teveel in het

veld stond, terwijl er een tijdstraf
was uitgedeeld. Dat namen zijn
streekgenoten hem niet in dank af,
maar het tekende de drang om te
overwinnen. Die dezelfde drive bespeurde hij al dagen bij zijn ploeg.
,,En in de finale droop het er vervolgens van af, van die gedrevenheid.
We hebben Lions hier onze wil opgelegd, gaven ze geen schijn van
kans en daarom is het absoluut verdiend. Wij zijn de betere ploeg”,
sprak Schmetz zich uit zoals hij zich
niet eerder uitsprak.
’s Morgens had hij nog drie kwartier
de hardloopschoenen aangetrokken. ,,Om het hoofd fris en leeg te
maken, dan kan ik me goed focus-

Trainer Mark Schmetz met de kampioensschaal.
sen op de ploeg en de wedstrijd.
Want het is heel anders dan speler
zijn in het veld”, aldus de zuiderling,
die als speler nooit landskampioen
werd. ,,Het is eigenlijk langs de kant
ook heel zwaar, maar dan op een
andere manier.”
,,Het is fantastisch om met zo’n
ploeg kampioen te worden. Ieder-

een hielp elkaar. Daar maakten de
Limburgers er voor de eigen ploeg
een mooie ambiance van, maar hier
maakten de Volendammers er een
heksenketel van. Het viel op een gegeven moment inderdaad even stil
en daarom probeerde ik het op te
zwepen.”
,,Er is een verschil tussen deze twee

finalisten. Lions heeft het budget
van een Tweede Bundesligaclub,
hier moeten we het anders doen
om spelers te binden. Dat maakt de
club uniek. De club wil professionaliseren, maar als je ziet wat hier
staat aan organisatie en vrijwilligers, dat is fantastisch. De komende
jaren moeten nog meer jongeren
aan speeltijd toekomen, zoals we
dit seizoen ook zijn begonnen.
Daarbij leiden de oudere spelers de
jongeren op. Niet alleen door te
trainen, maar ook door een winnaarsmentaliteit te creëren.”
Maandag verzamelde Schmetz als
bondscoach met de Volendam-spelers Jasper Adams, Jasper Snijders
en Matthijs Vink in een kazerne;
Oranje speelt vanavond voor de EKkwalificatie tegen Polen, maar is al
uitgeschakeld. ,,Er was geen geld
om de hele week bij elkaar te komen, dus Volendam bood aan hier
te verblijven, dan zouden we op
veldbedjes in de Opperdam slapen.
Nu bood assistent-trainer Peter Jansen aan bij Defensie te slapen.”
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De keeper: ‘De houdbaarheidsdatum? Geen idee’
Wederom steeg hij in een finale naar grote hoogte: doelman
Martijn Cappel. In beide thuiswedstrijden maakte hij het de
schutters van Lions ontzettend moeilijk. En bij één van zijn reddingen met het been zette hij zelfs een uitbraak op. ,,Dat was
mooi. Toen ik Leon er vandoor zag gaan, gaf dat wel een kickgevoel.”
Een week eerder was er de donkere
blik na het verlies. En de constatering dat de verdedigers voor hem
zich uit hun positie lieten halen. ,,In
deze laatste wedstrijd stonden we
maar even niet goed, maar daarna
sloot het allemaal weer. En als de
aanval draait, verdedigt dat ook een
stuk lekkerder.”
Geen gekke dingen doen in de wedstrijd, was eerder het devies van de
keeper. ,,Ik merkte deze week al een
verschil op de training. Er werd veel
bewuster naar de wedstrijd toegeleefd. Er werd zó gericht met elkaar
gewerkt. Je voelde dat iedereen
wist wat van hem verlangd.”
Cappel gaf al eerder aan het best te

vinden dat Lions roept dat ze beter
zijn en Volendam kúnnen hebben.
,,Ik snap dat je het jezelf heel erg
gunt, dat doen wij ook. En misschien
zien veel mensen Lions wel een keer
winnen, omdat wij zo vaak winnen.
Maar dat zegt nog niet dat je het
dan ook verdient. Trouwens, of je
het verdient of niet, dat maakt me
eigenlijk niks uit. We zitten straks allebei in de bus, zij terug naar Limburg en wij over de Volendamse
dijk…”
,,Tuurlijk zijn wij jaar in jaar uit de te
kloppen ploeg als landskampioen.
Elk jaar is het moeilijk, niet moeilijker, want tenslotte groeit onze ervaring nog steeds. In de eerste twee

jaar wonnen de landstitel op oppermachtige wijze, daarna was het anders. De houdbaarheidsdatum?
Geen idee hoe lang we dit nog volhouden.”
Dit seizoen klikte Cappel weer uit-

Rabobank Waterland en Omstreken
feliciteert
Rabobank sponsort HV Kras Volendam
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

www.rabobank.nl/waterland
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

stekend met Simon Molenaar, daar
waar vorig seizoen Dennis Schellekens tussen beide kwam. ,,Ik vond
het jammer voor Simon dat ik eigenlijk drie volle wedstrijden heb
gespeeld tegen Lions. Als het slecht

de kampioenen van
HV Kras Volendam!

Martijn Cappel blinkt uit in de twee
thuiswedstrijden
zou gaan, zou ik er uitstappen, ik
weet wat hij kan. Dat is ook andersom. ‘Het is goed zo’, zei Simon
en daar ben ik ook blij om.”
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Medewerkers HV KRAS Volendam,
vrijwilligers, sponsoren en publiek;
bedankt voor de fantastische steun
gedurende dit lange seizoen!

art
direction

Het kanon: ‘Winnen van je broer is raar’
Staand in de rij, nog voordat de kampioensschaal voor de zevende keer was uitgereikt aan HV Kras/Volendam-aanvoerder
Boj van Limbeek, moest Jasper Adams worden getroost. Het
kanon van Volendam worstelde met gemengde gevoelens,
want de Limburger had voor de derde keer gewonnen van de
Limburgers, maar het verschil zat ‘m erin dat dit keer zijn oudere broer Roel het shirt van de tegenpartij droeg.
Na het zoveelste vreugdedansje
verliet hij de speelvloer om zich richting zijn moeder te haasten, waar
de emoties ook losgingen. ,,Ik brak
al op het veld, ook omdat ik leeg en
kapot ben. Lichamelijk en geestelijk.
In combinatie met het gevoel dat je
zojuist van je broer hebt gewonnen.
Dat is raar”, zei de schutter, die als
linkeropbouwer zijn broer de loef
afstak met zeven treffers. Roel
Adams was een week eerder doorslaggevend, maar kon in de beslissende match niet door de Volendamse defensie breken.
Eerder in het seizoen was Adams,
evenals de Limburgers in Volen-

damse dienst Maurits van Buren en
Jörn Smits, die beide door blessures
de finales aan zich voorbij moesten
laten gaan, in zijn oude woonplaats
uitgefloten door de Limburgse supporters. Adams: ,,Dat was niet pijnlijk, maar wel heel vreemd om mee
te maken.” De scherpschutter van
Kras/Volendam nestelt zich ook in
het dorp waar hij traint en speelt.
Vorig seizoen paste hij al enige tijd
op het huis van looptrainer Martin
Kuitert, toen die ’s zomers met vakantie ging.
Vervolgens moesten de ogen van
Adams worden gelaserd. ,,Daar begon het seizoen mee. Een heel

Jasper Adams tijdens de rondrit.
zwaar seizoen met heel veel wed- den”, liet Adams weten dat die oensrit ging maken en broer Roel,
strijden. Daarom ben ik echt super- blijdschap wel de boventoon die de trieste rit naar het zuiden
blij dat wij kampioen zijn gewor- voerde, vlak voordat hij de kampi- wachtte, nog één keer omhelsde.
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Handbalkoorts
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Noodtribunes werden in no-time uit de grond gestampt en wedstrijdkaarten werden figuurlijk uit
de handen getrokken van de verkopers.
De ‘handbalkoorts’ sloeg toe in Volendam en dat zorgde ervoor dat al een uur voor de wedstrijd alle beschikbare plaatsen bezet werden met een in het oranje gestoken fan. Samen
met de 200 meegereisde Limburgers werd de wedstrijd een
ware belevenis voor ieder die zondag aanwezig was.
Vlak voor de start zorgde een drummer, samen met een lichtshow, voor een unieke en opwindende entourage, waarna
de twee selecties onder luid gejuich als helden het toneel

Woensdag 12 juni 2013

betraden. En was een enkeling nog
niet helemaal opgezweept door de
heerlijke sfeer, dan was het wel na
de furieuze start van Volendam,
waarin het met vijf veldspelers soeverein speelde en uitliep naar een
voorsprong van 4-0 na vijf minuten.
Lions werd overdonderd. De Volendam-spelers vlogen elkaar om de
nek, sloegen kreten van vreugde,
dansten, zongen, en boden hier en
daar troost aan treurende Limbur-

F IN AL EK R AN T H V K R AS/V o len da m

gers. Nog voor aanvoerder Boj van
Limbeek de schaal in ontvangst
mocht nemen droop Lions af. Verliezend trainer Gabrie Rietbroek zag
zijn droom, om zijn laatste wedstrijd op de Lions-bank te bekronen
met een titel, in duigen vallen.
Het feest zou zich even later verplaatsen naar het centrum van Volendam, waar de handballers met
een open bus over de Dijk werden
gereden en zich op het bordes van

het Pius X-gebouw mochten laten bejubelen als ware
kampioenen. Eenmaal binnen konden de spelers rekenen op een feestelijk ontvangst toen zij één voor één
richting het podium werden
gedirigeerd. Ieder selectielid
was het er dan ook over eens:
zij waren blij dat het seizoen
erop zat. Met de nieuwe schaal
voor de prijzenkast.
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De regisseur: ‘Hoezo, Volendam op z’n retour?’
Twee jaar terug speelde Boj van Limbeek een grote rol in de
kampioensduels tegen OCI/Lions en vertelde de midopbouwer
van zijn plannen om ooit in de Tweede Bundesliga te willen
spelen. Zijn ontwikkeling stagneerde deels, dit seizoen leek de
technicus soms derde man, met Jasper Snijders voor zich en
ook Jörn Smits als concurrent. Maar in de slotweken van het
seizoen vielen die medespelers en concurrenten voor zijn positie weg met blessures en nam Van Limbeek de ploeg alsof er
niets gebeurt was bij de hand. Maar complimenten dat hij uitblink en dat het zijn wedstrijd was, wees hij van de hand. ,,Dit
is een teamsport, kampioen worden doe je met z’n allen.”
Tijdens de bekerfinale – ook tegen
Lions – toonde hij zich al de regisseur die niet alleen de lijnen uitzette,
maar ook in cruciale fases met zijn
onderhandse schot zijn ploeg over
een moeilijk punt heen hielp.
Zondag, weer op het moment dat
het er om ging, deed hij dat andermaal en ook in de penaltystrijd met
de doelverdedigers Thijs van Leeuwen en Luc Hoijting bleef hij telkens
de koele kikker. Tijdens de bekerfinale in Almere vertrok hij geen spier

of rimpel in het gelaat, maar bij het
allesbeslissende gevecht van het
seizoen ging het vingertje omhoog
en genoot hij zichtbaar. Dat liet de
stand ook toe. ,,In de vorige wedstrijd ‘stonden zij meer op m’n arm’
en was er geen gaatje om te schieten. Daarom gaf ik de opbouwers
net als in de bekerfinale aan het
veld breed te houden en dan kan ik
bij een beetje ruimte onderhands
schieten en in de rust zei Simon Molenaar dat ik het een keertje in de

Boj van Limbeek (r) toont de schaal samen fysio Herman Tol.
bovenhoek moest proberen en dat- gezet. ,,Alles ging steeds opzij voor
ie in de kruising zeilde, daardoor het handbal, ook m’n (Purmerendse,
werd het wel de mooiste.”
red.) vriendin gaf er alles voor. Nu
Als nieuwe aanvoerder nam hij de wil ik iets aan haar teruggeven en
kampioensschaal in ontvangst, om gaan we ons settelen in Volendam.
die vervolgens meteen te delen met Ik wil gewoon hier blijven spelen en
zijn ploeggenoten. ,,Ik hoef niet op nog een paar keer landskampioen
de voorgrond”, zegt de man die de worden. In plaats van dat alles moet
‘Duitse droom’ uit zijn hoofd heeft wijken voor de grote stap samen

naar Duitsland, zonder te weten dat
ik het daar ook echt ga redden.”
,,Ik was bij Volendam geen vaste
waarde en moest op de training laten zien dat ik dat wel wilde worden. Wat Jasper Snijders vervolgens
is gebeurd, is ontzettend vervelend.
Aan mij de taak om de ploeg dan te
helpen en er te staan. We hebben
een hechte groep. Mensen die
vooraf zeiden dat Volendam op z’n
retour is, hoezo? Als wij normaal
doen, worden we volgend jaar
weer kampioen. Dit is een mooie
club. Als je ziet hoeveel vrijwilligers
bezig zijn geweest om alles voor elkaar te maken voor deze finales.
Heerlijk dat we dan voor die mensenmassa meteen goed beginnen,
waardoor zij achter ons aan moesten. Eigenlijk verwachtte bijna niemand meer dit seizoen dat wij weer
met die schaal zouden staan. Maar
we laten wéér zien dat we de beste
zijn.”
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De technicus: zestig minuten zwoegen voor vrienden
De opluchting die twee weken eerder op dezelfde vloer van
zijn gezicht afstraalde, herhaalde zich nadat hij zondag zijn eerste schot meteen tegen de touwen zag slaan. Een week eerder
miste Niels Reijgersberg immers zowel dreiging als daad- en
schotkracht, waardoor de linkshander zelfs even op de bank
belandde. Zondag maakte hij de zestig minuten vol. ,,Dit was
de zwaarste van allemaal. En ze worden zo inderdaad wel
mooier.”
,,Dat ik in de eerste finalewedstrijd
na afloop met zo’n glimlach op het
veld stond, kwam omdat ik tegen
het einde van de wedstrijd de rode
kaart kreeg en dan hoop je dat dat
geen consequenties heeft en we
niet daardoor nog verliezen. Het
was kantje boord, maar gelukkig
wonnen we. Vorige week wist ik
precies wat ik moest doen, maar ik
deed het niet. Ik moest ‘hoog’ schieten, maar ik schoot laag en daarna
helemaal niet meer. Ik had nauwelijks de cirkel vrijgespeeld. Dat frustreerde wel en omdat ik dinsdag
pas weer trainde, moest ik een paar

dagen wachten. We hadden ook als
ploeg niets te vertellen, zij waren
beter.”
,,Maar in de opbouw van de week
naar de laatste wedstrijd toe, voelde
ik dat het goed zat. Eigenlijk hoefde
ik niet eens warm te lopen, wat mij
betrof konden we meteen beginnen. Zo graag wilde ik, wilden wij.
En dat kwam er uit. We hadden echt
zoiets van ‘wij doen dit en wij doen
dat, spelen ons eigen spel en dan
moeten zij maar zien wat ze doen’.
In zulke finales moet iedereen net
even beter zijn dan-ie kan, moet je
boven jezelf uitstijgen. Deze titel

voelt echt heel goed, omdat-ie over
drie wedstrijden is gegaan. Vandaar
de enorme ontlading meteen na afloop, alsof het één van de eerste
keren betrof.”
Reijgersberg had vlak voor de wedstrijd ook met verbazing kennisgenomen van de beweringen uit het
Limburgse kamp (lees assistenttrainer Maurice Canton, die twee
jaar bij Kras/Volendam werkte,
red.). ,,Er was gezegd dat wij geen
vriendenploeg zouden zijn. Nou, dat
is juist de reden waarom ik hier nog
speel en bijna dagelijks op en neer
reis richting Den Haag. En de reden
waarom ik nog een jaar doorga.”

Niels Reijgersberg gaat omhoog
voor zijn eerste schotpoging en zet
tot zijn opluchting Kras/Volendam
op 1-0.
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De gifkikker: ‘Het heilige moeten moet’
Zoals ze in het veld vaak aan één blik voldoende hebben, keken ze elkaar halverwege vorige week op de training ook instemmend aan. ,,Het voelde heel anders aan in vergelijking
met een week eerder”, analyseerde Joey Duin. ,,Wij moeten
het heilige moeten hebben. Anders verlies je zoals in Limburg
gebeurde. Hier in Volendam hadden we allemaal het gevoel
van: ‘kom maar op’. Daar was het nog ‘mogen winnen’, hier
móesten we winnen.”
,,Een schitterende ontlading”, om- Schilder: ,,En dat Lions roept dat zij
schreef Duin het eerste met de ons kunnen pakken, dat zorgt voor
groep gedeelde gevoel na de ont- motivatie bij ons.” Duin: ,,Het
knoping. ,,Die ontlading lijkt name- maakte me zelfs boos. Dan denk je
lijk steeds groter te worden en dat echt van ‘zolang ik hier speel, no
heeft te maken met alles wat door way’. Ik was echt tot de tanden gezo’n jaar heen over je heen komt. motiveerd, maar dan moet het nog
De verhalen van de buitenwacht, wel even gebeuren.” Hoe graag
het geroep vanuit Limburg, de ver- Duin wilde winnen, bleek in de opwachtingen die zoveel landstitels stootjes waarbij hij betrokken was.
oproept. Dat geeft zó’n druk op de ,,Daarin merkte je tevens hoe groot
ploeg. Wij moeten het elk jaar maar de frustraties bij Lions waren. In
doen. Vervolgens winnen zij in Lim- Limburg is er veel geld in gestoken
burg overtuigend, maar dan roepen en dat schept natuurlijk ook verwij toch weer dat gevoel af dat we wachtingen en druk.”
er staan. Dat maakt me echt trots ,,Het maakt het juist zo mooi, de
op deze ploeg.”
manier waarop wij het hier doen. Er
,,We waren vandaag weer een is hier wel wat neergezegd, zeg, in
ploeg”, vulde Tom Schilder aan. negen jaar tijd. Dat de hal zo snel
Duin: ,,Wij zijn in een fase beland uitverkocht was en de dijk weer
dat wij het ‘erop of eronder-gevoel’ veel mensen trok, daar merk je de
nodig hebben.” Schilder: ,,Ook al is waardering uit van de mensen. En
het een finale, zoals vorige week daar doe je het nog steeds voor,
ook gold, dan hebben wij nog meer naast al het moois dat je met zo’n
druk nodig, de druk dat het moet.” groep beleeft.”
Drie Volendammers zitten trots te zijn tijdens de kampioensrit: Joey Duin, Simon Molenaar en Tom Schilder.

Kras/Volendam in Champions League

HV Kras/Volendam wilde graag de
volgende stap maken, ook al heeft
dat als gevolg dat de club sporthal
Opperdam daarvoor moet verlaten.
De kersverse landskampioen wordt
namelijk toegelaten tot het kwalificatietoernooi van de Champions
League. In het weekeinde van 31
augustus/1 september zal de ploeg
via twee duels moeten trachten zich
te plaatsen voor het hoofdtoernooi.
Daarin zou Kras/Volendam dan een
reeks aan wedstrijden wachten.

Mocht de ploeg er niet doorheen
komen, dan speelt het verder in de
EHF Cup.
,,Nooit eerder hebben we ons geplaatst voor de Velux EHF Champions League in de formule zoals die
nu is. Inmiddels is het toernooi
enorm in prestige gestegen”, aldus
algemeen manager Joost Ooms, die
onlangs nog namens Kras/Volendam – een dag na de nederlaag in
Limburg – afreisde naar de Keulen
ArenA waar hij net als twintigdui-

zend andere handbalsupporters de
Final Four van de CL beleefde. Ooms
was present bij de G66 Top, waar
hij onder meer de vertegenwoordigers van één van ’s werelds grootste clubs, Barcelona, sprak.
,,Dit toernooi is het hoogst haalbare.” Kras/Volendam zit in pot vier
en ontmoet na loting een club uit
een land uit één van de andere potten.
Poule 1: Zweden, Bosnie, Wit Rusland, Roemenie

Poule 2: Servie, Slowakiije, Portugal,
Israel
Poule 3: Oostenrijk, Noorwegen,
Turkije Oekranie
Poule 4: Nederland, Luxemburg, Italie, Griekenland
,,Indien we eerste worden in dit
toernooi (een halve finale op 31 augustus en de finale op 1 september)
we de poule fase. Dat betekent vijf
thuis- en vijf uitwedstrijden. Voor
de thuiswedstrijden zullen we moeten uitwijken, want de Opperdam

wordt voor dat soort evenementen
afgekeurd.
Maandagmorgen besloot het bestuur – dat dan garant dient te
staan voor een bepaald bedrag –
tot deelname. Ooms: ,,Die verantwoording moet je willen dragen,
maar ploeg, staf en alle andere
mensen binnen de club hebben er
zo hard voor gewerkt om de beste
te zijn, dan moet je zo’n stap ook
wíllen maken.”
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De gelukkige pechvogel:’Net zo hard meegeleefd’
Vrij snel kreeg hij de kampioensschaal in handen gedrukt en
gunden zijn medespelers hem het moment van euforie alleen.
Al gauw liet Jasper Snijders zich verdwijnen in de groep, om
pas later echt zijn geluksminuten te voelen, toen hij vriendin
Veronique in de armen viel. De midopbouwer raakte tijdens de
return in Limburg opnieuw geblesseerd, had kunnen spelen,
maar kwam niet binnen de lijnen. Zijn emotie kende echter een
diepere gelaagdheid. Snijders dreigde immers een half jaar geleden bijna zijn vriendin en baby kwijt te raken.
,,Het is een klote-seizoen geweest, Boj deed het heel goed op de midmet een mooi einde. Ook al heb ik opbouwpositie en ik had eventueel
de laatste wedstrijd niet gespeeld. Niels Reijgersberg even af kunnen

lossen, maar die kon blijven staan.
En ik hoefde niet de laatste minuut
te spelen om er even in te hebben
gestaan. Ik heb op de bank net zo
hard meegeleefd.”
Tijdens de finale van de Benelux
Liga speelde Snijders ook met pijn.
,,En vorige week heb ik die spier in
het bovenbeen een beetje kapot
gemaakt door door te spelen, maar
dat doe je gewoon in een finale.
Doordeweeks heb ik er alles aan ge-

daan om de ploeg te helpen als ik
nodig zou zijn. Ik heb dit seizoen
meerdere blessures gekend, mede
door wat er gebeurt is met ons gezinnetje. Dat zal ongetwijfeld op het
lichaam zijn weerslag hebben.”
,,Daardoor heb ik dit seizoen niet
kunnen brengen wat ik kan, maar
gelukkig heb ik wel mijn bijdrage
kunnen leveren aan de titel. Dat gebeurt immers niet alleen in de laatste wedstrijd.” Snijders memo-

reerde aan zijn sluwe balletje
richting Tom Schilder in de slotfase
van de eerste thuiswedstrijd. ,,Behalve dat ik heel veel plezier heb
hier en in het spelletje wil ik zo niet
eindigen als het nu is gegaan. Dat
heeft niets met wel of niet winnen
te maken, maar da’s meer een gevoel van jezelf.”

Kras blijft trouw als hoofdsponsor
Een mooiere vertoning van vereende krachten was er niet. Net
nadat wethouder Gina Kroon-Sombroek als loco-burgemeester haar bewondering had uitgesproken en de spelersgroep
een cheque van 1000 euro overhandigde, pakte voorzitter Piet
Kes de microfoon en keek om. Alle spelers en stafleden bevolkten met armen om ieders schouder de volledige breedte
van het podium. ,,Godzijdank hoef ik geen afscheid te nemen
van één van jullie”, waarna vervolgens duidelijk werd dat ook
de overeenkomst met hoofdsponsor Kras/Recycling met twee
jaar was verlengd.

Henk Kras senior stapte zoals altijd
de laatste jaren het podium op en
haalde een cheque van 2500 euro
tevoorschijn, maar hij nam ook een
eigenaardige aanloop. ,,Het is ons
tiende jaar als hoofdsponsor en als
je daarin zeven keer landskampioen
wordt, is het eigenlijk een mooie tijd
geweest en goed om te stoppen.

Dat we de fakkel aan iemand anders over geven… geintje”, grapte
Kras, die zelf in de directie van Kras
Recycling gezelschap heeft gekregen van de nieuwe generatie Kras.
,,Ze zijn overtuigd van het feit dat
het belangrijk is deze club op deze
manier te blijven steunen.” Om vervolgens ook het sponsorwezen een

pluim te geven. ,,Want de sponsors
hier en ook de andere gulle gevers
zorgen er maar voor dat al die verenigingen in onze gemeenschap
goede dingen kunnen blijven doen.
Daarom ben ik ook apetrots op al
deze sponsors.”

Tom Schilder genomineerd
NOS-verslaggever Richard van
der Made interviewt Tom
Schilder (foto) direct na de
wedstrijd. Liefst 1,4 miljoen
kijkers zagen de samenvatting
van Kras/Volendam-OCI/Lions.
Schilder reist vanavond af naar de
interland Nederland-Polen. Niet om
te spelen. De cirkelloper is genomineerd voor de voor het eerst ingevoerde nationale titel ‘Most Valuable Player of the Year’. Vorig jaar
werd Schilder verkozen tot beste
cirkelspeler van het seizoen, maar
de nieuwe prijs is specialer, omdat
nu gewoon ‘de Beste Speler’ wordt
verkozen en de trainers van alle
Henk Kras overhandigt namens het gelijknamige bedrijf de cheque aan clubs het korps juryleden vormen.
Kras/Volendam-captain Boj van Limbeek.
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De week van Tom Schilder

‘Geen handkussen meer bij de rondrit...’
Zondag: 01.30 uur, ik stap in huis
na de busreis uit Geleen, waar we
met 28-24 hebben verloren. Als we
na het laatste fluitsignaal in het kringetje staan met de spelers en trainer Mark Schmetz uitgesproken is,
neem ik nog even het woord en zeg
‘zo hoort het te gaan, jongens. Thuis
winnen, uit verliezen en dan volgende week het thuis afmaken’. Ik
wil niet dat we met een down-gevoel de bus in gaan. Zit met keeper
Martijn Cappel in de bus en bij het
analyseren klinkt het wederzijds dat
we echt slecht waren. Het heilige
vuur, dat hadden we niet. We moeten uit een ander vaatje tappen. Het
is een lange rit vanuit Limburg, het
is rustig in de bus. Ieder overdenkt
voor zichzelf hoe het anders kan,
beter kan. Eenmaal thuis kijk ik toch
nog even naar Teletekst, met het
korte verslagje van onze wedstrijd.
Ik eet nog wat yoghurt met cruesli
en ga naar bed. Ik had ‘m meteen te
pakken, merk ik de volgende ochtend. M’n hele lijf doet zeer. Krijg je
als je wat ouder wordt, dan herstel
je niet meer zo snel... Ga deze zondag even naar broer Martin, die samen met zijn vrouw hun derde
kindje hebben mogen verwelkomen. Het is een rustig dagje.
Maandag: om 05.15 uur staat de
wekker. Veel te vroeg:-) Stap
daarna in de auto naar Bloemendaal, waar we het buitenwerk van
een mooie woning schilderen. Als ik
instap, wrijft m’n oom het me nog
even in: ‘ik zei toch dat jullie daar
niet gingen winnen’. Als ik af en toe
wat spullen moet pakken, gaan m’n
gedachten weer terug naar die
wedstrijd. Als ik ‘s middags thuiskom, vraag ik m’n vrouw Maartje
toch weer even: ‘vriend, je denkt
toch wel dat we gaan winnen zondag?’ Tijdens het seizoen heb ik evenals in de twee seizoenen daar-

nog wel een weekje of vijf. Woensdag is altijd een handballoze dag.
Als ik eerlijk ben, daar kijk ik wel
naar uit. Handbal is mijn leven, maar
als je jaar in jaar uit na je werk bijna
elke dag intensief sport beoefent en
ook in het weekeinde wekelijks op
pad gaat, is zo’n avond ertussen
ook lekker. Dan is het beentjes op
tafel, een avondje thuis.

Tom Schilder heeft zijn tweede doelpunt gemaakt en loopt juichend weg.
voor - de maandagavondtraining
aan me voorbij laten gaan, zoals
meerdere ervaren jongens doen.
Pak ik wat extra rust en hersteltijd.
Deze avond kies ik er voor om wel
naar de Opperdam te gaan en de
training te bezoeken. Ik laat me
masseren en het is goed om de jongens even te zien. Morgen gaan we
het samen uitgebreid analyseren,
met behulp van de videobeelden.
Bij terugkeer staat er koffie met gebak... morgen ben ik namelijk jarig.
Maar er zal dan geen tijd zijn om
het in familiaire kring te vieren.

het eten klaar, nou ja, ik zet de aardappels op... Zoals vaker. Soms vraag
ik om advies aan Maartje, als de
gehaktballen op gaan, of bel ik m’n
moeder of schoonmoeder. De cordon bleus zijn namelijk al eens flink
gekrompen... Vervolgens haast ik
me naar de training. Als een speler
jarig is, mag die bepalen wat we
doen na de warming-up. Voetballen
dus... Tien minuutjes. Daarna gaan
de ballen weer in de hand. Na de
training schuiven we aan voor de
nabespreking. En merk je dat sommige jongens van buiten Volendam
zelfs nauwelijks tijd hebben gehad
om te eten. Het gaat deze avond
om ‘de verdediging’. In het algemeen komt het er op neer dat we
het niet te moeilijk moeten maken,
simpelweg doen wat wij kunnen en
waar wíj goed in zijn. Dat is onze
kracht. Heb al een veel beter gevoel
in deze week voorafgaand, vergeleken met vorige week. Om kwart
voor tien ploft m’n tas neer. Ik ben
nog jarig, maar heb m’n cadeaus
gisteren al gekregen.

Dinsdag: zelfde tijd het wekkertje... het is een speciale dag. Ik vier
vandaag mijn 32e verjaardag. Samen met medespeler en maatje
Joey Duin, die een kwartiertje ouder
is dan ik. Maartje heeft me wel even
gefeliciteerd, maar is het daarna al
snel vergeten en draait zich weer
om... Het is mooi weer en een rustige omgeving, ik geniet op de steiger en kan ook genieten van het
opknappen van zo’n buitenboel. Als
ik om vijf uur ‘s middags de woning
weer binnenstap heb ik wat bood- Woensdag: het is weer lekker
schappen gehaald. Daarna maak ik weer in Bloemendaal. We zitten hier

Donderdag: dé wedstrijd komt
wat dichterbij. M’n moeder spreek
ik even. Elke dag eigenlijk wel sowieso telefonisch. En dan gaat het
zeker over handbal. ‘Denk je dat je
speelt?’ Ik weet het niet. ‘s Avonds
wel: op de training staat Matthijs
Vink in de basis. De videobeelden
en ‘de aanval’ zijn vooraf aan bod
gekomen. Bleek dat we in Limburg
enkele systemen helemaal niet hadden gespeeld. ‘Verlengd links’ bijvoorbeeld. Dat gaan we zondag wel
doen. Er wordt goed getraind. Ook
fel. Niet dat je elkaar slaat, maar het
is tot een bepaalde hoogte wel
agressief. Je gaat gewoon voluit.
Als je dat niet doet, met verdedigen
of schieten, krijg je dat ook te horen. Voorzitter Piet Kes komt even
kijken. ‘Je maakt je toch niet druk,
Piet?’, vraag ik hem. ‘Pas als ik zondag op die bus sta, dan maak ik me
niet meer druk’, zegt hij. ‘Maak jij je
dan maar niet druk Piet’, lach ik.
‘Daar houd ik je aan...’, zegt hij. Ook
al sport ik nog zo laat en intensief,
met slapen heb ik geen problemen.
Als je zo vroeg opstaat, dan gaat na
zo’n dag het lichtje wel uit tegen elven...

handbalvereniging Volendam. We
trainen iets meer wedstrijdgericht.
Lopen onze eigen systeempjes en
nemen ook de systemen door die
Lions speelt, hoe we daar verdedigend op anticiperen. Het is relaxed
verder. Je merkt dat iedereen gretig
is in het hoofd en met het lichaam,
iedereen weet al voor zichzelf dat
het om zondag gaat en wat verwacht wordt. Vaak vragen andere
spelers of mensen om het team
heen op vrijdag of ik ergens last van
heb. Als dat zo is, komt het in het
weekeinde namelijk wel goed:-) Ik
knik: beetje last van m’n rug...

Zaterdag, om half negen staat
onze andere keeper, Simon Molenaar, op de stoep. Met warme flippen nog wel. We lakken de schutting. Schitterend dat-ie helpt. Met
z’n tweeën gaat het even sneller en
zoiets moet je jaarlijks bijhouden.
‘Lakkende’ weg hebben we het uiteraard over de dag van morgen.
‘Het wordt een zware kluif’, zeg ik.
‘We zullen aan de bak moeten’. Simon is het met me eens. Als ik check
hoe ver hij is, merkt hij dat ik al een
groot deel af heb. Ieder z’n vak, zullen we maar zeggen... Spanning?
Dat komt morgen wel. ‘s Middags
ga ik met Maartje de stad in en leggen we wat visites af. Zaterdagavond vrij, dat is zeldzaam. We kijken film, ‘Intouchables’. We maken
het niet laat. Aanvankelijk bestond
het plan om met de groep naar de
film te gaan. Niet iedereen kon,
maar een deel is wel gegaan en
heeft daarna met elkaar rond de
barbecue gezeten. Ik lig niet wakVrijdag: na de werkdag ga ik wat ker van de dag van morgen. Maartje
eerder naar de trainingshal, zodat wel. Meer dan normaal is zij er mee
Nel Lammes m’n rug even onder bezig.
handen kan nemen. Nel staat altijd
klaar, zoals we zoveel mensen bin- Zondag: dag van de wedstrijd. ‘s
nen onze vereniging hebben die al- Morgen is het rustig samen ontbijtijd opnieuw klaar staan. Dat is de ten. Ik lees wat in een boekje, de
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strip van Suske en Wiske. Zit ik even
in m’n eigen wereldje... Ontspannend. Naar elke uitwedstrijd gaat er
eentje mee in m’n rugtas. ‘Hoeveel
keer heb je deze nou al gelezen?’,
krijg ik dan vaak te horen. Misschien
wel honderd keer, hoewel ik er wel
een stuk of tweehonderd heb lig-

slagroomtaart en koffie. Ik houd het
bij een colaatje. Er is een filmploeg
binnen van de EO, die Agatha volgt.
Daarna wandelen we richting sporthal en laat ik Maartje in een berichtje weten dat ik al een beetje
zenuwachtig word. ‘Goede zenuwen hoor. Gelukkig zit m’n haar

up maakt trainer Mark Schmetz de
opstelling bekend. Vink begint inderdaad. De trainer haalt de woorden aan van de assistent-trainer van
Lions, dat we versleten zouden zijn,
dat we handballen om te handballen en een andere speler zou gezegd hebben dat we het niet zestig

Tom Schilder zweeft naar de 21-12 voorsprong.
gen, dunne, en ook een flinke collectie van de dikke. Sommigen aardig versleten. Vlak voor het
verzamelen ga ik nog even naar
Cafetaria Arnold, haal ik nasi met
twee eieren, zonder ham. Krachtvoer. Daarna verzamelen we, zoals
voor elke thuiswedstrijd, bij Agatha
en Rob Duin, de ouders van Joey.
Met de hele ploeg. Maartje brengt
me weg. Het is niet anders dan anders. Ze kent me en weet hoe ik me
voel, dat ze geen speciale dingen
hoeft te zeggen. Ik ben ontspannen.
Bij huize Duin staat er appeltaart,

goed, haha’. We zijn daags eerder
samen bij de kapper geweest. De
sfeer in de sporthal is top, het leeft
echt. In de warming up kijk ik naar
de mensen op de tribune, zoek bekenden, geef een knikje of steek
m’n hand op. Jaren geleden zou ik
dat niet hebben gedaan. Was ik
echt in mezelf gekeerd. Jantje Kes is
bloednerveus. ‘Hier moet je van genieten’, zeg ik. Later vind ik het jammer voor hem dat we de grote
voorsprong niet kunnen houden,
dan had hij ook nog even kunnen
spelen misschien. Voor de warming-

minuten volhouden en weer een
ander dat het verval ingetreden is
bij ons. Dat motiveert extra. Laten
we straks even zien wie er versleten
is...
Voor de wedstrijd zeg ik tegen Martijn en Simon: weet je wat lekker is,
straks na tien minuten met een nulletje of zeven vóór staan. Wordt het
vervolgens 7-1 in de tiende minuut.
Een lekkere start. Op de bank staan
we te juichen. In normale wedstrijden doe je dat niet. Maar dit is de
dag. En je voelt dat het publiek ook
uit z’n dak gaat. Bij 7-3 kom ik er in

en krijg meteen een penalty mee.
Even later krijg ik de bal van Niels
Reijgersberg aangegooid, laag, ik
voel dat van tevoren aan komen. Bij
het afronden zie ik dat de keeper
vroeg beweegt, ik wacht vaak wat
de keeper doet. Ik weet dat-ie hoog
minder sterk is, dus daar stuur ik de
bal heen. Pats, eerste doelpunt.
Denk dat de keeper zelden weet
waar ik gooi, ik wissel altijd af in
mijn schotpatroon. Later krijg ik een
twee minuten-straf. Onterecht. Hij
valt en ik kan niet anders dan ‘meevallen’. Lekker dat Boj in de laatste
seconde nog 15-10 maakt. In de
rust beseft iedereen dat die voorsprong lekker is voor de tweede
helft, want we weten dat bij Lions
vanaf dat moment eigenlijk elk
schot raak moet zijn.
Fysiek hebben wij meer inhoud, het
lijkt ook dat Lions daar iets geïntimideerd door is geraakt. Wij zijn creatiever, hebben meer patronen in
ons spel. Zij Lions speelt gestructureerd en met hoog tempo, cirkelspeler Pejovic probeert daarbij simpelweg een sper te zetten (blokken
van tegenstander) en zo proberen
ze een gaatje te forceren. Bij hen
bepaalt de midopbouwer het te
spelen systeem en dát gebeurt. Bij
ons wijkt men daar wat gemakkelijker van af en toont een schutter
soms eigen initiatief, gaat zelf of
speelt de cirkel of de hoek aan. De
dekking staat goed en Martijn pakt
- mede daardoor - weer veel extra
ballen.
Lions weet niet meer hoe ze moeten verdedigen. Gaan offensief verdedigen en ik word in die situatie
twee keer vrij aangespeeld, waardoor ze terug gaan naar de 6-0-verdediging. Het is logisch dat zij wat
dichterbij komen, maar ik heb nooit
het gevoel dat ze te dicht bij kunnen
komen. Ik had vooraf al een goed
gevoel over deze middag. We doen
het gewoon weer, ik zeg het nog
maar eens: dit is niet vanzelfsprekend. Wie had dit negen jaar geleden gedacht? De gezamenlijke
vreugde is groot na het laatste fluit-
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signaal.
‘Moeten we weer die bus op’, zeg ik
lachend tegen de voorzitter. Wat
daarna gebeurt is niet nieuw, de
rondrit over de dijk, maar toch weer
ontzettend mooi. Het blijft de bekroning op een zwaar seizoen, waar
je alles voor hebt gedaan. Op de
dijk en bij de PX is het druk. Zo kun
je wat terugdoen voor de supporters, een praatje maken met iedereen. Op de dijk heb ik het wel even
moeilijk. Op de plek waar voorgaande jaren m’n oma uitbundig
stond te zwaaien, staat nu niemand.
Vorig jaar stond ze er nog met de
rollator, kreeg ik de ene na de andere handkus van haar. Twee maanden geleden is zij overleden. Altijd
trots, was ze nu ook geweest. Als
we Europa Cup speelden of Benelux
Liga, belde ik haar altijd even. Drie
keer in de week kwam ik bij haar.
Het is nog steeds onwerkelijk dat ze
er niet meer is. Als we langs die plek
op het Zuideinde komen, is het leeg
en kijkt Joey me aan en slaat een
arm om m’n schouder. Een mooi
moment... Daarna ga je toch weer
verder. Hier moet je van genieten,
ze zou niet anders hebben gewild.
Dit maak je niet elk jaar mee. Hoewel, wij al wel een paar keer met
Kras/Volendam. Maar hier kun je
nooit genoeg van krijgen. Als ik ‘s
nachts thuiskom, blijken de buren
de woning van buiten te hebben
versierd met slingers. En buurtkinderen hebben tekeningen voor me
gemaakt. Prachtig, toch!
Maandag: ik kan wel voelen dat ik
een paar biertjes heb gehad; zal
mede komen door het zware seizoen... Maar liever een beetje kapot
van een feestje dan een kater van
de nederlaag, zoals men in Limburg
zal ervaren. Nu krijgt het lichaam
rust, hoewel ik wat tennispotjes
met Simon zal gaan spelen. Of ik
doorga? Tja, we gaan wel Champions League spelen. Een mooie reden om er misschien nog een jaartje
aan vast te plakken...

Restaurant le Pompadour en Hotel Old Dutch feliciteren
HV Kras Volendam met de landstitel! » www.olddutch.nl
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De gemeente Edam-Volendam
feliciteert HV Kras Volendam
met het behalen van het
zevende landskampioenschap

Voor de 7e keer de landstitel behalen is heel bijzonder. De vele titels
komen echter niet zo maar uit de lucht vallen. Hiervoor wordt ontzettend hard gewerkt door de spelers, trainers, het bestuur en de vele vrijwilligers. Honderden mensen zetten zich wekelijks en sommige zelfs dagelijks in om dit mogelijk te maken.
HV Kras Volendam doet echter meer. Ze houden zich niet alleen bezig met topsport,
maar ze zijn ook bij de breedtesport en maatschappelijke projecten verbonden. Zo
zijn ze in samenwerking met de gemeente in 2008 begonnen met het aanbieden van
sportlessen op scholen. Via de BOS Impuls werden op scholen sportlessen verzorgd
waarbij aandacht was voor bewegen, maar ook fair play stond op het programma.
Tegenwoordig worden er 300 lessen op de basisscholen verzorgd door Sportkoepel
in samenwerking met diverse sportverenigingen waaronder de handbalvereniging.
Dat de handbalvereniging midden in de samenleving staat, komt ook tot uitdrukking
door het project Glashelder dat zij hebben ontwikkeld. Hierbij zijn de jeugdspelers die
een contract afsluiten, om tot hun 16e jaar geen alcohol te drinken. Door de positieve
groepsdruk en de sportieve prestaties die worden behaald is dit een succesvol project, dat nu bij meer verenigingen wordt geïntroduceerd.
De
Gemeente
Edam-Volendam is
enorm trots om zo´n
vereniging te hebben, die zowel op
topsport als op
maatschappelijk gebied uitzonderlijke
prestaties levert. Wij
hopen dat na dit
succes nog vele successen zullen volgen.

GEFElICITEERD
MANNEN!
GROTE TOCHT 98 - 1507 CE - ZAANDAM - 075 - 6351231 - www.GZ.Nl

HV KRAS/Volendam en de VriendenLoterij gaan een samenwerking aan
Vanaf nu kan iedereen die meespeelt met
de VriendenLoterij de handbal steunen.
De helft van het geld waarmee iedereen speelt gaat direct naar de clubkas voor de ontwikkeling van onze jeugdspelers en teams. De internationale toernooien, het vervoer en de kleding kunnen daarvan betaald
worden. Maar HV KRAS/Volendam doet veel meer, sportontwikkeling in
de streek en wij vieren later dit jaar ons 50 jarig bestaan, de club kan de
steun van iedereen hard gebruiken.

De andere helft van het geld gaat in de prijzenpot van de VriendenLoterij, daarmee zijn er
mooie bedragen te winnen, vorige maand is er nog € 25.000,- gewonnen in Volendam. Iedere maand zijn er vele prijzen te winnen.
De komende periode organiseert de club verschillende acties om loten van de VriendenLoterij
te verkopen. Deelnemers steunen HV KRAS/Volendam en maken kans op vele prachtige prijzen, ook bij de club.
Piet Kes, voorzitter van HV KRAS/Volendam: “Deze samenwerking met de VriendenLoterij is
met het oog op de toekomst van essentieel belang. Niet alleen willen wij graag dat onze
mensen iets kunnen winnen en er iets voor terug krijgen, de clubkas krijgt inkomsten die wij
de komende jaar hard nodig hebben om veel leuke dingen te organiseren en te doen.
Schrijf je in via dit formulier en stuur het op naar de VriendenLoterij, ook via www.handbalvolendam kunt u zich online inschrijven!

Speel mee om mooie
prijzen en steun ook
nog eens de club!
Allemaal doen!
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TOL PLAATWERK verlengt sponsorcontract voor drie jaar
TOL PLAATWERK, al jarenlang een trouwe partner van HV
KRAS/Volendam, heeft de sponsoring met drie jaar verlengd. TOL PLAATWERK heeft de groei van de club van de
afgelopen jaren meegemaakt en zet zich in voor een verdere groei de komende jaren. Voor HV KRAS/Volendam is
TOL PLAATWERK een duidelijk voorbeeld van vertrouwen.
“Als club zoeken wij stabiele partners die ons in continuïteit
willen ondersteunen, zodat de HV KRAS/Volendam een
sterke vereniging blijft”, aldus voorzitter Piet Kes.
In deze tijden is het lang niet altijd werk, is vaak te vinden bij zowel uitmakkelijk om grote sponsoren te als thuiswedstrijden. Hij voelt zich
vinden die lang bij je willen en kun- gewaardeerd bij HV KRAS/Volennen blijven maar Johan Kwakman, dam. “Het persoonlijke contact
Cor Kwakman, Johan Tol en Franklin staat mij vooral erg aan, de businesTol vinden HV KRAS/Volendam een sclub is een echte familie. Iedereen
prachtige vereniging en hebben in die daar komt voelt zich fijn”.
de afgelopen 3 jaar een speciale HV KRAS/Volendam is trots op het
band met de club ontwikkeld. “Drie feit dat Tol Plaatwerk de komende
jaar sponsor en drie jaar landskam- 3 jaar de handbal blijft ondersteupioen op rij, deze succesformule nen. Zowel voor de topsport als
willen wij graag de komende jaren breedtesport zal de bijdrage ingedoortrekken”, aldus Cor Kwakman, zet worden.
algemeen directeur van Tol Plaat- De moderne fabriek van TOL PLAATwerk.
WERK in Volendam is uitgerust met
Johan Tol, directielid van Tol Plaat- een breed scala aan geavanceerde

productiemiddelen. Tol Plaatwerk
streeft naar langdurige relaties met
hun opdrachtgevers. Sterk punt
hierin is dat zij gedurende het gehele productieproces blijven meedenken met de klant en deze van
adviezen voorzien.
Ontwerpen en het meedenken in
het verbeteren van uw ontwerp
kunnen zij als geen ander, de medewerkers zijn daarin net zo gedreven
als de spelers van HV KRAS/Volendam.
Of het nu om plaatwerkcomponenten, constructies of combinaties
daarvan gaat in aluminium, staal of
RVS, zij kunnen het ontwerpen, produceren, coaten en op tijd leveren.
Het bieden van de beste oplossing
binnen de daarvoor gestelde tijd is
dan ook steeds vaker belangrijker
dan alleen de prijs. Het gehele proces kan door hun worden verzorgd.
Van ontwerp tot assemblage en
verpakking.

De jeugd heeft de toekomst
Afgelopen zondag werd KRAS/Volendam voor de 7e keer Nederlands Kampioen handbal. Een bewonderenswaardige prestatie die voort is gekomen uit jarenlang hard trainen. Hard trainen begint echter niet pas in de Heren 1, dat begint al in de
jeugdopleiding!
Van de huidige Heren 1 selectie zijn er maar liefst 11 spelers die ook in

de jeugdopleiding gespeeld hebben. Zo hebben we logischerwijs de
Volendamse spelers: Tom Schilder,
Joey Duin, Jan Kes, Simon Molenaar,
Melvin de Jong en Randy Duin, maar
ook sommige niet-Volendamse spelers waren al vroeg lid van de mooiste handbalvereniging van Nederland. Zo hebben ook Jasper Snijders,
Boj van Limbeek, Dico Coesel, Jeroen Hemmes en Jaap Beemsterboer in de jeugd van KRAS/Volendam gespeeld.
Dit is een simpele indicatie van hoe
belangrijk de jeugd is binnen een
vereniging als de onze. ‘De jeugd
heeft de toekomst’ en daar zijn we
bij Volendam ons zeer bewust van.
Goede prestaties van de jeugdteams worden daarom zeer gerespecteerd en hebben ook zeker een
vermelding verdiend!
Afgelopen weekend is het Dames

C1-jeugdteam veldkampioen geworden in hun competitie en een
tijdje daarvoor zijn zowel de jongens C1 als de B2 eerste geworden
in hun zaalcompetitie!
Heren B1 en A1 waren dan wel
geen eerste geworden in hun poule,
maar de 4e en 2e plaats waren uiteindelijk wel goed genoeg voor
plaatsing voor de Nederlands Kampioenschappen zaalhandbal.
Op het NK B-jeugd behaalden de
jonge talentvolle spelers met goed
spel een mooie 5e plaats. Het NK Ajeugd, dat een week later plaats
vond, was een geweldig toernooi
waarin de jongens o.l.v. Ron Tol
door mooi handbal en een zekere
geluksfactor de finale bereikten. De
finale werd echter na een spannende penaltyreeks verloren. Zowel
de B-jeugd als de A-jeugd heeft
overduidelijk een geweldige presta-

tie neergezet op beide toernooien!
Naast prestaties in teamverband
zijn er ook een paar goede individuele prestaties neergezet in het afgelopen seizoen. Tijdens de Nederlands Kampioenschappen regio
selecties zijn er 3 spelers van KRAS/
Volendam geselecteerd voor belangrijkste speler/keeper van het
toernooi. Op het eerste NK voor de
jongere spelers werd Mike Peerdeman genomineerd voor belangrijkste speler van het toernooi en Mike
Zwarthoed voor belangrijkste keeper van het toernooi! Op het tweede
NK voor de oudere lichting werd
Thijs Huits van de A-jeugd genomineerd voor belangrijkste speler van
het toernooi. Wij bij KRAS/Volendam willen iedereen nogmaals feliciteren met de geweldige prestaties! Met de toekomst lijkt het dus
wel goed te zitten.
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Wat een

Succes Schoonmaak feliciteert HV KRAS Volendam
met het behaalde kampioenschap, grote klasse!

Slim recyclen,
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Kijk voor meer informatie op www.kras-recycling.com
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