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De koude dijk voelde heel warm
bleken te zijn. Toen iedereen er
klaar voor bleek te zijn, was de verwachting dat dit wel moest gaan
lukken, terwijl ik altijd zo voorzichtig ben.
In een grandioze entourage bleek
E&O toch die onbevangenheid te
kunnen demonstreren, terwijl Kras/
Volendam dingen deed die het normaal niet doet. Dan gaan onwillekeurig de gedachten terug naar
De twee tussenliggende weken dat er na de uitwedstrijd toch wat twee jaar geleden, toen we het ook
bleken welkom voor de groep, om- pijntjes waren bij spelers, die pijnen thuis dachten af te maken tegen
Hellas, maar het hier mis
ging.
In de rust klonk afgelopen
zaterdag echter overal om
je heen dat het in de
tweede helft wel zou gebeuren, gezien de aanwezige kracht en de collectiviteit bij Volendam, dat
kon E&O geen uur volhouden. Eerst zien, dacht ik.
Vervolgens ontvouwt dat
scenario zich en dat is geweldig. Na drie titels op rij
was er tegen Hellas toch
een abrupt einde gekomen aan een serie. Om er
dan weer te staan, in een
situatie die niet vergelijkbaar is met destijds, toen
er die Schwung van jaren
in zat. Onder een nieuwe
Voorzitter Piet Kes uitgelaten, samen met de afscheid nemende Felix Janssen.
technische leiding en zonVoor u ligt de kampioenskrant. Een document waarin wordt
stilgestaan bij een uniek moment, een bijzondere prestatie.
Terwijl de voorbereiding op het nieuwe seizoen – die vanwege deze finales even werd onderbroken – weer in alle heftigheid is voortgezet, is er tevens het besef hoeveel omvattend de organisatie van deze ontknoping was. Ook al heb je
als vereniging zoveel ervaring op dat gebied. Het is net als
tijdens de wedstrijd, toen Kras/Volendam achterstond. Ook al
heb je ‘finale-ervaring’, toch voel je als voorzitter weer die
enorme spanning. En met mij ook het publiek, zo vernam ik…

der jongens als Jan Bond, Bobby
Schagen en aanvankelijk ook Marco
Beers, die waren vertrokken. Als er
dan toch zulk nieuw elan ontstaat,
da’s een bijzondere situatie.
Het geeft ook aan dat de organisatie een voldoende stevig fundament heeft neergezet in de tussentijd, anders was iets dergelijks niet
mogelijk geweest. Alles als wezenlijk onderdeel van het totaalverhaal: dus een proces van goede afstemming op het vlak van
handbaltechniek,
looptraining,
krachttraining, het medisch apparaat en het uitbreiden van het verenigingsmanagement, al die aspecten hebben een ontwikkeling
doorgemaakt. Dat heeft mogelijk
gemaakt dat er vanaf het begin van
het seizoen al iets verwezenlijkt
kon worden in het veld.
Dan ben je trots op zo’n geweldig
spektakel zoals afgelopen zaterdag. Waarbij zelfs de koude dijk
heel warm voelde. De mensen hadden zich lang verschanst, in afwachting van de open bus met handballers. Vervolgens kregen die spelers
in de Bühne een speciale opkomst
tijdens de huldiging.
Tijdens het nagenieten is de vereniging alweer druk doende om definitieve invulling te geven aan de
leiding en het op peil houden van
de selectie. Er is inmiddels voor het

eerst een Hoofd Jeugdopleiding
aangesteld, waarmee de aandacht
voor (doorstroming van) eigen talent nog meer verstevigd wordt.
Bovendien wordt de verbinding
tussen de leeftijdsgroepen gerealiseerd en gecontinueerd.
Al vroeg in het nieuwe seizoen –
september – wacht ons al de eerste
ronde van de Europa Cup en wat
zou het mooi zijn als de prachtige
ambiance van zaterdag dan kan terugkeren. Ook dat is immers een
topevenement.
Op weg daar naar toe en terugblikkend, wil ik een speciaal woord van
dank richten aan de ontzettend
grote groep vrijwilligers die zich het
gehele seizoen belangeloos heeft
ingezet om deze happening mogelijk te maken. Dat heeft net zoveel
indruk op me gemaakt als het
landskampioenschap! Dat werd
verwezenlijkt door een enorm
hechte groep handballers. Ook zij
zullen donderdag 10 juni aanwezig
zijn tijdens de kampioensreceptie
van HV Kras/Volendam, vanaf
19.00 uur in de kantine van De Opperdam, waarvoor iedereen uitgenodigd is om in een rustige sfeer te
klinken op deze fantastische successen.
Piet Kes
Voorzitter HV Kras/Volendam

‘Hier krijg je nooit genoeg van’
Voorheen pleegde de selectie
van HV Kras/Volendam een
ontspannen wandeling te
doen over de dijk bij het
Noordeinde. Sinds De Opperdam dit seizoen de thuisbasis
vormt voor de wedstrijden,
wordt vooraf verzameld bij
Rob Duin, lid van de medische
staf. En daar gaat het er net zo
relaxed aan toe. Ook voor de
kampioenswedstrijd.
,,Dat is ons meteen heel goed beval-

len”, geeft trainer Martin Vlijm aan
over het waarom er bij Duin thuis
wordt verzameld, voor koffie en…
gebak. Twee soorten taart. Marco
Beers, die onlangs heeft aangegeven niet in te gaan op het aanbod
van E&O om daar hoofdtainer te
worden, gaat voor allebei. ,,Of dat
verkeerd is? Welnee, dat zit allemaal in je hoofd. Hier zit suiker in,
dus da’s goed. Hoe zit het met m’n
koffie?”, vraagt hij hardop. Hij durft,
want het is tenslotte de woning van

zijn tante Agatha en ome Rob.
Aan de wand hangen foto’s van hun
gezin met vier zoons. Ze kijken neer
op een gezelschap waarvan enkele
jaren geleden nog twee zoons deel
uitmaakten: Joey en Billy Duin. De
één wacht enkele uren later ook
een hele belangrijke wedstrijd,
maar dan honderden kilometers
verderop met zijn Duitse Tweede
Bundesligaclub Bergischer HC. De
ander kampte de laatste seizoenen
te vaak met fysiek ongemak en hij

De Amsterdamse connectie in één bank: Jasper Snijders, Barry Koenders
en Felix Janssen, ze ogen ontspannen.
heeft daarom het etiket van talentnooit van zich af kunnen schudden.
Dat hoopt de jongste van het stel,
Randy, in de nabije toekomst wel te
doen, zodat het voorlopig nog wel
even over handbal blijft gaan in
huize Duin.

Zenuwachtig

De huiskamer als verzamelpunt. Voorbeschouwingen uit de kranten worden gelezen.

mige spelers nemen een kijkje bij de
baby van voormalig selectiespeler
Wouter van ’t Hull, die zijn kroost
mee heeft genomen.
Rob Duin zoekt ondertussen het
vijfde kind, het hondje Milo. Die enkele minuten later gekleed in Kras/
Volendam-outfit door het huis dartelt. Als keeper Martijn Cappel de
pers ontwaart, is hij – met een knipoog – verontwaardigd. ,,We moeten geen gewoontes doorbreken.”
Als de verslaggever aangeeft dat hij
dergelijke momenten wil vastleggen voor later, knikt hij instemmend.

,,Ben je zenuwachtig?”, vraagt Tom
Schilder aan Agatha. Die wijst op de
speciale tekst die op de gebaksbordjes geprint staat: ‘als je de bal
nie hebt, kun je nie scoren’. Dat
wrijft zij de spelers graag even in.
Krantenknipsels met voorbeschouwingen worden uitgedeeld en som- Vervolg pag 5.

4

HV Kras/Volendam Nederlands kampioen 2009-2010

Woensdag 2 juni 2010

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

HV Kras/Volendam Nederlands kampioen 2009-2010

Woensdag 2 juni 2010

Bastiaan Dörenkämper staat als
eerste op. ,,Voor aanvang van een
wedstrijd ben ik niet zo sociaal, dan
trek ik liever mijn eigen plan. Helemaal voor zulke belangrijke wedstrijden ga ik liever sneller naar de
hal, zet ’n muziekje op m’n oren.”
Andere spelers, zoals Jasper Adams
en Patrick Miedema, laten de handen van fysiotherapeut Rob Duin
even het lichaam losmaken.
Tom Schilder vraagt zich af hoe het
met de fysieke gesteldheid van de
E&O-spelers zal zijn. ,,Maar ik heb er
vertrouwen in, wat ons betreft”, typeert hij dat er bij Volendam geen
enkele onzekerheid over de goede
afloop bestaat.
Het plein van De Opperdam is omgedoopt tot Oranjeplein en in de
nieuwe hal naast het wedstrijdveld
staan allerlei attributen opgesteld
om de jeugd te vermaken. Langzaam kleurt het oranje en stromen
de mensen binnen. Ook Frook the
Fox, de mascotte van FC Volendam,
maakt dit keer zijn opwachting.
Naast het volume dat dj Hans Admiraal de zaal instuurt, overstemmen
de vuvuzelas het geluid. Al snel lijkt
Volendam er een handbalshow van
te willen maken. Maar E&O geeft
aan daar graag een onderdeel van
te willen zijn en niet als figurant. De
wedstrijd krijgt zo het karakter van
een echte finale. Er is wederzijds
respect tussen de spelers, maar in
dergelijke wedstrijden gaat het wel
eens over het randje van het toelaatbare.

Als Handbal Mania
aan gaat, is de
Volendamaanhang stil…

Wanneer Patrick Miedema in de
break gaat en Volendam niet aan
een 8-7 voorsprong helpt omdat
ook hij half hoog schiet en doelman
Van Woltersom redding brengt,
maant Marco Beers hem vanaf de

van de tribunes neer.
Als de E&O-spelers de medailles in
ontvangst hebben genomen en ook
de Volendam-spelers die omgehangen hebben gekregen, wordt de
kampioensschaal erbij gehaald.
Aanvoerder Jasper Snijders wordt
voor de vierde keer in één seizoen
tijd naar voren gevraagd om een
prijs in handen te krijgen. Meteen
gaat hij richting zijn medespelers,
waarna de schaal van hand naar
hand gaat.
Een teken dat de vreugde graag gedeeld wordt. Begeleider Henk van
de Jagt, die een stapje terugdoet en
Volendam verlaat, raakt al snel in
het bezit van de schaal en wordt op
de schouders gezet voor een ererondje. Vervolgens gaan de jongelingen Dico Coesel en Boj van Limbeek met de schaal naar de andere
tribunes en neemt trainer Martin
Vlijm de schaal mee naar de hoofdtribune, met in zijn kielzog alle spelers.

Marco Beers en Felix Janssen wandelen na de koffie naar de sporthal…
bank tot kalmte. Het komt goed, zo
wil hij duidelijk maken. Geen paniek.
Als ook Felix Janssen op de keeper
gooit en duidelijk wordt dat de
thuisclub de titel niet cadeau gaat
krijgen, wordt het stiller in De Opperdam. Als in de 28e minuut E&O
leidt en er een time-out wordt genomen, zet Admiraal ‘Handbal Mania’ in, maar de Volendamse toeschouwers blijven stil zitten en de
E&O-aanhangers veren op.
Bij de rust is het 13-14 en wordt de
gelegenheid genomen om de jeugd
te huldigen. Als de A1 van HV Kras/
Volendam de bloemen krijgt voor
het behalen van het Nederlands
kampioenschap, wordt de ‘Dekker
Band’ ingezet.
Emmen blijft echter na rust voorlopig aan de leiding, maar gaandeweg komt de Volendamse trein op
stoom en is er geen houden meer

Jasper Snijders ‘vliegt’ naar een doelpunt.

‘De schaal is terug
waar-ie hoort’
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genoten de duimen omhoog uit de
raampjes. Op de Julianaweg is het
wachten op de Nederlandse vlag
die steevast overhandigd wordt aan
de uitgelaten groep. ,,Als het goed
is, staat Crelis er nu weer”,
schreeuwt Marco Beers, die ondertussen wordt geïnterviewd door de
LOVE. ,,Jammer dat het regent,
maar dat heb je niet in de hand.
Toch staan er overal mensen. Bovendien heeft de regen geen vat
meer op mijn lichaam”, schatert hij.
,,Maar het bier wel. Dat zien we
morgen wel weer.”
Even verderop blijkt niet Crelis klaar
te staan met de vlag, maar de buurman. Bij de bocht van Kras Recycling
staat dit keer niet sponsor Henk
Kras klaar om de groep toe te spreken – hij is verhinderd en elders in
den lande – maar applaudisseert
oma Dora.
Martin Vlijm laat het op zich afkomen en moet zich af en toe goed
vasthouden als de bus heen en
weer wiebelt. ,,Ik drink maar twee
dagen per jaar alcohol, op m’n verjaardag en met oud en nieuw. Maar
hier maak ik uiteraard een uitzondering voor.”
Op de dijk heeft de regen ervoor
gezorgd dat het niet zo druk is als
voorgaande keren. ,,Des te mooier
het gebaar van de mensen die er
wel staan”, vindt Beers, die tal van
bekenden ontwaart. ,,Hier krijg je
nooit genoeg van”, schreeuwt hij
naar
Volendam-zaterdagtrainer
Berry Smit. Bij enkele horeca-gelegenheden wordt een tussenstop
gemaakt. Tom Schilder laat de in
oranje uitgedoste en geschminkte
jeugd even voelen hoe het is om de
kampioensschaal vast te mogen
houden.
Rond de draai bij Smit-Bokkum
worden de stewards die de bussen
begeleiden toegezongen door de
spelers. Zingend en dansend stappen ze op het Amvo-terrein uit, om
zich naar de Bühne te begeven en
daar opnieuw te worden toegezongen en toegesproken, door voorzitter Piet Kes, burgemeester Van
Beek en door sponsor Henk Kras,
die wederom een cheque heeft
voor de kampioensploeg. Iedereen
geniet alsof het de eerste keer is.
Kampioen worden verveelt nooit,
ook al is het de vierde keer in vijf
jaar tijd...

Het oranje stroomt vervolgens de
zaal uit, richting kantine, want ‘buiten’ feestvieren gaat niet meer nu
de regen naar beneden valt. Spelers
en staf doen zich na de douche tegoed aan een maaltijd. ,,De schaal is
terug waar-ie hoort”, zegt Tom
Schilder. ,,Laat het Nederlands
HandbalVerbond maar een replica
gaan maken, want wij houden deze,
volgend jaar winnen we ‘m namelijk
weer”, zegt Marco Beers Schilder
hoort zijn dorpsgenoot aan: ,,Moet
jij nog niet stoppen, dan?” Beers
countert meteen: ,,Ik kan nog niet
zonder jou…”
De afscheid nemende Felix Janssen
en Henk van de Jagt krijgen van de
spelers een collage met foto’s aangeboden. Bastiaan Dörenkämper zit
toch weer alleen. ,,Dat komt hierdoor”, wijst hij naar de overheerlijke
toetjes, die zojuist door kantinebeheerder Paco zijn geserveerd. ,,Daar
wil ik dichtbij zitten.” Siem Admiraal
vraagt de groep vriendelijk doch
dringend richting de open bus te
gaan, om te beginnen aan de rondrit.
De paraplu’s moeten tevoorschijn
worden gehaald, maar dat het regent deert de meeste spelers niet.
Timide
Vanaf de eerste rotonde passeren
E&O is rijp voor de sloop, maar Vo- toeterende auto’s en steken dorpslendam-trainer Martin Vlijm is sociaal en zet alle spelers in die tot dusver minder speeltijd hadden
gekregen. Daardoor is het slotakkoord wat doelpunten betreft (3025 naar 30-28) voor de Emmense
ploeg en is de Volendamse bank
nog wat timide, ook al weten ze dat
de titel weer binnen is. Vlak voor
tijd komen ze van de bank en zijn er
de eerste onderlinge felicitaties.
Als het laatste fluitsignaal heeft geklonken kleven spelers en staf aan
elkaar in een vreugdedans over het
veld. Vooral de blijdschap van Felix
Janssen is zichtbaar. De Duitser
neemt na vijf seizoenen immers afscheid, en dan op zo’n manier, daar
droomt iedere sporter van. Al gauw
daalt dan ook het ‘Felix bedankt’ Aan de haven toont Tom Schilder de kampioensschaal.

aan. Peter Portengen, in dezelfde
hal meerdere malen landskampioen
geworden met Volendam en twee
jaar geleden als trainer van Hellas in
de finale de overwinnaar van zijn
oude club, springt in de lucht. Niet
van vreugde, maar van ontzetting
en woede over het optreden van de
scheidsrechters.
Bij 25-20 komt het gelaat van Tom
Schilder hardhandig in botsing met
Leon van Schie. Met een bebloede
kin moet Schilder het strijdtoneel
verlaten en in de kleedkamer worden gehecht door arts Johan Molenaar.
In de 22e minuut verlaat Reijer
Louw namens het Nederlands
HandbalVerbond het strijdtoneel en
begeeft zich in de coulissen van
sporthal Opperdam om de medailles en de schaal in gereedheid te
brengen. Als Niels Reijgersberg vervolgens een strakke pass naar
Marco Beers verzent en de man die
er eigenlijk na vorig seizoen een
eind aan zou breien vanaf nota
bene de cirkel de 27-20 binnenschiet, ontploft alles wat oranje is…
het is duidelijk in welke handen de
schaal gaat komen…
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behalen van het landskampioenschap!!
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Ze hadden allemaal in moeten leveren, de concurrenten.
Behalve HV Kras/Volendam. En die club had ook nog eens
de accenten verlegd, naar een in fysiek opzicht gedegen
voorbereiding. Dat zou zich uitbetalen. Voeg daarbij de
verse gretigheid, ontstaan nadat Volendam na drie titels
op rij een finale verloor en één seizoen – vorig jaar – zelfs
helemaal op het podium van de finale ontbrak. In het seizoen 2009-2010 stond Kras/Volendam er weer, met overtuiging en superioriteit. Zaterdagavond volgde de bekroning op een zeldzaam seizoen.
Het contrast was groot. De Opperdam kleurde oranje en was tot de
laatste plaats gevuld, daar waar
acht maanden geleden veel lege
plekken zichtbaar waren op dezelfde hoofdtribune bij de openingswedstrijd van het seizoen.
Oorzaak: het was zaterdag van kermis. De betrokken mensen die wel
op Kras/Volendam-Hurry Up afkwamen, belandden in de draaimolen,
want nooit eerder tikte de teller de
vijftig aan: de 53-33 betekende een
historische score en dus een voorbode voor wat een historisch seizoen zou worden.
De meest spannende wedstrijden
speelden zich vervolgens af tegen
E&O en Aalsmeer, dat Volendam de
enige nederlaag bezorgde in de reguliere competitie. Tegen E&O werd
twee keer in een bloedstollende
slotfase gelijkgespeeld. In de playoffs ging Volendam vervolgens opnieuw onderuit – thuis zelfs – tegen
Aalsmeer en opeens leek de finale
om de landstitel ver weg.

Bezieling
Toen E&O en Peter Portengen weer
naar Volendam kwamen, telde voor
de thuisclub alleen de winst. En de
bezieling die daaraan ten grondslag
lag, vormde de basis voor de hernieuwde machtsgreep die zich ver-

volgens voltrok. Juist voor eigen
publiek wilde Volendam in de return
van de finale om het landskampioenschap van meet af aan de dans
leiden en het fysieke geweld van
E&O te ontlopen. Tot 4-2 liep alles
in de pas, maar plots raakte de
thuisploeg het ritme kwijt.
E&O probeerde uit te stappen op de
opbouwers Herman Tol en Niels Reijgersberg, maar de thuisclub omzeilde dat door middel van enkele
patronen en kwam bijvoorbeeld via
Barry Koenders fraai aan de 3-1. Felix Janssen verdedigde vervolgens
iets te gretig na de eerste reeks van
gele kaarten die was uitgedeeld en
moest twee minuten zitten. In notime had Erik Huizing namens E&O
de 4-4 op het bord en de belangrijkste man aan Emmense zijde liet
zich daarna ook verleiden tot unfair
play. Eerst duwde hij Tom Schilder
opzichtig nadat al was afgefloten
en vervolgens vocht hij een robbertje uit met Koenders, wat beide op
een tijdstraf kwam te staan.
Schilder wierp daarna op de paal,
Patrick Miedema op de keeper,
waarna E&O wegliep naar 5-7. Een
tijdstraf voor Leon van Schie bracht
Volendam weer in de gelegenheid
de score om te buigen (8-7). Omdat
Janssen op de keeper strandde,
Miedema dat nog eens deed en Jas-

Een belangrijke fase: Tom Schilder maakt één van zijn drie goals bij de definitieve wending in de wedstrijd.
per Snijders zijn lobje op de lat zag wegplukte en onverbiddelijk was in mate groot, dat Volendam niet
landen, kon E&O prompt vier keer de afronding, wendde hij zich tot de meer van de vierde landstitel viel af
meer dan duizend Volendammers in te houden. En na de Super Cup, Beachter elkaar scoren: 8-11.
Drie treffers, het zou het maximale de hal en zweepte het publiek op. neliga, Beker de vierde prijs in één
verschil blijven in Emmens voordeel. De 20-17 (prachtig laag aange- seizoen.
Na de 9-12 bleken de Volendam- speeld door Reijgersberg) en 21-17 HV Kras/Volendam-Pals groep/
spelers wel doordrongen van het (via drie stations) kwamen ook van E&O 30-28 (13-14).
feit dat er ‘laag’ geschoten moest de hand van Schilder. Cappel had Scheidsrechters Van Dijk en Wijtenworden bij doelman van Woltersom vervolgens nog twee prima stops, burg. Tijdstraffen: Janssen, Koenen niet half hoog. Bij 11-13 moest waardoor het 22-18 bleef. Daarna ders (Volendam), Huizing (2), Van
Tom Schilder naar de strafbank en groeide het verschil, mede door Schie (2), Feddema (E&O). Toezag het er even niet goed uit voor Marco Beers, die, na het uitvallen schouwers: 1400.
Volendam. Op dat moment stond van Schilder en de behandelperiode HV Kras/Volendam: Martijn Caphet oermens op in Felix Janssen en die Janssen nodig had, noodge- pel, Dennis Schellekens; Herman Tol,
de Volendamse Duitser ramde de dwongen op de cirkel plaatsnam.
Bastiaan Dörenkämper (2), Niels Rebal zonder lang te dralen door de De routinier sleurde als een jonge ijgersberg (6), Felix Janssen (5), Tom
E&O-defensie, die daar geen reke- hond in de fase dat Portengen het Schilder (7), Marco Beers (2), Jasper
ning mee hield. Toen laatste redmiddel – een zeer offen- Snijders (2), Dico Coesel, Boj van
Boj van Limbeek op sieve verdediging – optuigde.
Limbeek (1), Barry Koenders (3),
slag van rust het- De Volendamse bank verscheen in Jasper Adams (1) en Patrick Miezelfde ondernam en het veld en die merkte dat E&O het dema (1).
slaagde, was de hoofd nog niet in de schoot legde. Pals groep/E&O: Van Woltersom;
schade beperkt ge- Van 29-22 werd het 29-25. Daarop Lambert, Verjans (6), Hagen, Van
keerde Felix Janssen nog even terug Schie (4), Smeenge (2), Mulder (5),
houden tot 13-14.
en die maakte het gaatje weer der- Tamim (1), Huizing (7), Feddema.

Ommekeer

Marco Beers wordt ingezet op de cirkel en maakt daar twee belangrijke doelpunten…

Na de pauze werd
het na gemiste kansen over en weer
nog 13-15, maar een
sterke redding van
Martijn Cappel (,,Volgens de trainer worden dit soort wedstrijden in de tweede
helft beslist, dus…”)
zette vervolgens de
toon. Janssen, Niels
Reijgersberg en met
name Tom Schilder
zorgden met hun
goals voor de ommekeer. Toen Schilder de bal bij een
ware scrimmage uit
de mêlee van spelers Tom Schilder en Felix Janssen in extase na het laatste fluitsignaal.
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Het Kampioenschap vieren met een heerlijke BBQ!
Gratis borden en bestek •
Gratis bbq en gas •
Gratis bezorging •
Geen schoonmaakkosten •
1/2 ﬂes Rosé p.p. •

Barbecueparty

Populair
p.p.
,50

9

Barbecueparty

De Luxe
p.p.
,50

13

Barbecueparty

Grand Cru
50
p.p.
,

16

Voor een overzicht van onze uitgebreide cateringmogelijkheden kijkt u op www.debuffetkoning.nl. Voor vragen en maatwerk kunt u ons altijd bellen: 0299-399798

Te bestellen vanaf 20 personen
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meedeed’

Ook zijn tweede periode bij
E&O kon hij niet afsluiten met
een landstitel. Peter Portengen leidde de Emmense club
al eens vijf seizoenen en de
Amsterdammer was toen een
pionier, omdat hij ook overdag trainde met de jonge
groep. Die zette hij vervolgens
met Volendam door en daar
behaalde hij vervolgens wel
drie keer de landstitel. Met
Hellas slaagde hij er vervolgens in Volendam te onttronen in De Opperdam, maar
met E&O kon hij dat de afgelopen weken niet nog eens bewerkstelligen. ,,De finaleplek
was het hoogst haalbare voor
ons.”
,,Ik ben door diverse Volendamse
mensen aangehouden, dat ik het
niet in m’n hoofd moest halen om
hier weer te winnen”, kan Portengen na afloop toch glimlachen. ,,Ik
word hier altijd leuk ontvangen en
voel me hier ook thuis”, krijgt hij ondertussen een Hertog Jan-biertje in
de handen gedrukt van Jan Sier.
Hij heeft zich tijdens de wedstrijd
behoorlijk druk lopen maken over
de arbitrage. ,,Omdat wij er op z’n
zachtst gezegd geen voordeel van
ondervonden. Als het om grote
wedstrijden gaat, fluiten zij gewoon
Hij begon het seizoen als assistent, maar werd gaandeweg
het seizoen door trainer Martin Vlijm toch weer het shirt
aan te trekken. De assistent
Marco Beers (38) vervulde
daarom zeker in de finales een
andere rol. En had daarom in
beide duels een keer een korte
discussie met de trainer.
,,Kwam omdat ik mijn tegenstander (Jan-Gerald Mulder,
red.) twee keer te dichtbij liet
komen en hij kon scoren.
Daarom haalde de trainer me
naar de kant en Felix deed het
daarna beter”, was Beers totaal niet verongelijkt.

,,Marco was nu speler en dan moet
ik hem ook zo behandelen. Als trainers vullen we elkaar enorm aan”,
zegt Vlijm naderhand. Beers: ,,Martin kan nog wel eens wild zijn langs
de kant en dan zorg ik voor de balans door rustig te blijven.” Vlijm: ,,Ik
reageer nog wel eens emotioneel.”
Beers: ,,Je zag ook in deze finale dat
sommige spelers zich in het begin te
graag wilden bewijzen, zoals Patrick
Miedema en Felix Janssen, wat helemaal niet hoeft. Als je het hoofd
erbij houdt, komt het vanzelf goed.
Maar ik snap die jongens wel, want
ik heb die periode zelf ook gekend
toen ik jonger was.”
Vlijm roemt het collectief. ,,Dit is
zo’n mooie groep. Ik denk dat negentig procent ervan het hele jaar
alle trainingen heeft bezocht. En er

slecht. In dezelfde situaties floten ze
aan de ene kant anders dan aan de
overkant. En met onze smalle selectie moet je dat juist mee hebben.”
,,Nu waren er wat rare beslissingen
in de tweede helft, Volendam scoort
enkele keren achter elkaar en om er
dan nog eens een keer overheen te
komen, dat is dan teveel gevraagd.”
Portengen hoopte dat de lange opbouwer Remco Hagen inzetbaar
zou zijn, maar na twee aanvallen liet
die zich wisselen, om vervolgens
niet meer terug te keren in het veld.
,,Daardoor was ik beperkt in de wisselmogelijkheden.”
Eigenlijk slonken de kampioenskansen van E&O toen beste schutter en
topscorer Iso Sluijters in februari ervoor koos om naar de Spaanse
hoogste divisie te verkassen. ,,Dan
weet je dat het moeilijker wordt,
maar daar moet je ook mee omgaan. Het is ook mooi dat een speler zo´n stap kan maken. Vervolgens
hebben we wel steeds dezelfde manier van spelen, met hoog tempo,
aangehouden. Met een kleine groep
kregen we ook nog wat andere tegenslagen. Maar we hebben een
fantastisch seizoen gedraaid. We
hadden alleen de pech dat Volendam meedeed.”
,,Zij hebben meer ervaring in de
ploeg. Voor sommigen van hen was

Diverse emotie in één foto: de scheidsrechter geeft twee minuten aan een E&O-speler: trainer Peter Portengen
en enkele fanatieke Volendam-aanhangers exploderen ieder op hun eigen manier.
het de vierde of zelfs vijfde finale
om de landstitel, bij ons was het
voor de meesten de eerste keer. Het
was jammer dat we bij rust niet een
grotere marge konden neerzetten.
Eigenlijk speelden we twee weken
geleden een betere eerste helft,
maar stonden we toen achter bij
rust.”
Portengen gaat E&O na twee jaar
verlaten. ,,Ik heb nog geen nieuwe

club. Maar ga waarschijnlijk wel
door bij het Nederlands team.” Portengen is assistent van bondscoach
Henk Groener bij de Oranje-vrouwen. Die staan een dag na Volendam E&O voor de beladen uitwedstrijd tegen Macedonië, met als
inzet plaatsing voor het EK. Nederland heeft aan een gelijkspel genoeg.
,,Ik vlieg morgenochtend alsnog

‘Mooi hè, dat shirt’

straalde een enorme honger vanaf.”

Flow
Die was ook zichtbaar in de openingsfase van de kampioenswedstrijd. ,,We zaten in een flow tot 4-2.
Maar opeens werden enkele spelers
nerveus en gingen we slecht afsluiten. Ik denk dat we acht open kansen misten. In de rust heb ik gezegd
we de rust moesten bewaren. We
zouden nog wel laten zien wie wij
zijn. Het tempo bleef hoog, er stond
weer een goede dekking Martijn
Cappel pakte hele goede ballen in
het doel en we hebben eigenlijk
perfect gehandbald. We speelden
het telkens heel goed uit.”
In de slotfase gunde hij ook de nietbasis-spelers speeltijd. ,,Toen
scoorde E&O nog wel een paar
keer, maar ik vond dat ik dat moest
doen. Die spelers hebben ook het
hele jaar hiervoor gewerkt. En als
het nog krap zou worden, dan had
ik een time-out genomen, die had ik
daarvoor bewaard. En dan had ik
alsnog de basisspelers terug kunnen
zetten. Het maakt mij uiteindelijk
niet uit of ik nou met tien doelpunten verschil win of met twee. Het
was wel grappig dat Marco op de
cirkel eindigde. De meest ervaren
man. Maar Tom moest worden gehecht en Felix had wat last van z’n

Het publiek bedankt Felix Janssen, Felix Janssen dankt het publiek.
enkel. Dus het kon even niet anders.”
Beers beklaagde zich in die slotminuten nog bij de arbitrage. ,,Omdat
ik gewoon werd tegengehouden en
niet volgens de regels. Toen ik de
scheidsrechter vroeg waarom ze
niet floten, zei ze dat we toch wel
kampioen zouden worden, want

we stonden al te ver voor. Toen
werd ik even kwaad, want ze moeten volgens de regels fluiten, voor
hetzelfde geld loop ik nog even een
blessure op.”
,,Mooi hè, dat shirt”, wijst Rob Duin
Martin Vlijm op de opdruk. ,,Vier
sterren staan er op, die staan voor
de vier landstitels. Maar daaronder

naar Macedonië, dus ik kan er toch
bij zijn. En vooraf dacht ik: laat er in
ieder geval één van de twee goed
aflopen. Dus hoop ik dat we het
morgen redden.” En inderdaad: de
Nederlandse handbalvrouwen slepen in de slotminuut een gelijkspel
uit het vuur (28-28) bij Macedonië
en plaatsen zich voor het eerst sinds
vijf jaar weer voor het EK.
staan de vier prijzen die we dit seizoen hebben gehaald. Dit is een bijzonder shirt.” Vlijm: ,,Dit hadden wij,
maar helemaal niemand, verwacht
aan de vooravond van het seizoen.”
Duin, die al jarenlang meeloopt en
ook de andere landskampioenschappen meemaakte als lid van de
medische staf: ,,De dynamiek was
terug in de groep en die heb ik twee
jaar gemist. Dat komt door jou,
Martin. De manier waarop hier naar
toe is gewerkt, goed periodiseren,
dat heeft er voor gezorgd dat ik
voor aanvang van zo’n finale nog
nooit zo’n fitte groep bij elkaar heb
gezien.”
Vlijm: ,,Je zag het in de voorbereiding al tijdens een internationaal
toernooi, waar we uitstekend speelden tegen Bundesligaclub Minden,
die echt volle bak ging tegen ons.
Toen zag je iets groeien binnen de
groep. En in de eigen competitie
lukte het ons zelfs dat tijdens een
uitwedstrijd het thuispubliek voor
ons applaudisseerde”, herinnerde
hij zich het bezoek aan zijn oude
club V&L.”
,,En vandaag, tja, twee weken
wachten tot zo’n wedstrijd is lang.
Het leeft hier natuurlijk behoorlijk,
dus je merkte dat iedereen er eigenlijk al van uit ging dat we het zouden halen. Vervolgens zie je toch
wat spanning in de wedstrijd. Nervositeit heb je niet in de hand. We
moesten het nog wel even doen.”

HV Kras/Volendam Nederlands kampioen 2009-2010
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www.cathrien.nl

Mannen, het was een waar meesterwerk!
Gefeliciteerd met de landstitel.
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Tom Schilder: ‘Probleempje
bij derde wedstrijd’

Tom Schilder kon na een uitstekend seizoen ook nog eens
excelleren in de kampioenswedstrijd voor eigen publiek.
En dat zorgde voor opluchting
bij de Volendamse cirkelspeler: ,,Als het nu niet was gelukt, had ik komende week
een klein probleem gehad
richting de derde en beslissende wedstrijd…”
,,Mijn vader was gevraagd om het
huis van René Froger te schilderen
in Marbella, maar die heeft fysieke
problemen en m’n broer kan ook
niet, dus nou moet ik met enkele
collega’s heen… Het zou betekenen dat ik vrijdag terug zou vliegen
en dus niet kon trainen… Dat had ik
vooraf alleen aan de trainer laten
weten, ik had het niet gezegd tegen
de andere spelers.”

,,Weet je, we hebben zo’n goed seizoen gedraaid, vooral met mooi
spel. En misschien was het van mezelf ook wel het beste seizoen”, aldus Schilder, die zijn plek in de selectie van het Nederlands team
terugwon.
,,Dit is gewoon wéér een mijlpaal,
omdat we ‘m met zulk verzorgd
spel hebben gewonnen. En elke titel
is anders, nu voelt het anders omdat we ‘m enkele jaren niet hebben
gewonnen. Het eerste jaar is natuurlijk het meest speciaal, ook omdat er toen zoveel mensen op de
dijk stonden.”
Hij voelde de titel niet in gevaar komen. ,,Tijdens de wedstrijd heb ik
nooit het gevoel gehad dat we zouden verliezen. In de rust was iedereen ook kalm: we moesten gewoon
ons spelletje gaan spelen en dat

hebben we in de tweede helft zeker
gedaan.” Met enkele fraaie goals
was hij medeverantwoordelijk voor
het omdraaien van de score.
,,Tot die botsing kwam. Echt shit,
want ik zat er net zo lekker in. Jammer dat ik uitviel. Ik wilde nog wel
terug het veld in, maar de trainer
zette wat andere spelers in. Maar
goed, ik had mijn bijdrage al geleverd.”
Zijn seizoen zit er nog niet op, want
medio juni wacht de tweeluik met
Oranje tegen Oostenrijk. Dan staat
er kwalificatie voor het WK op het
spel, iets wat het Nederlands team
nog nooit is gelukt. ,,Ik ga nu een
week niks doen, qua sportieve belasting. Daarna een beetje tennis en
krachttraining en dan komen we
met de groep bij elkaar. We gaan Een vertrouwd beeld: Tom Schilder met de kampioensschaal. Zijn vierde
wel zien wat dat brengt.”
keer.

Superweek voor Debbie Bont: naar WK én EK
Voor handbalster Debbie Bont
is 2010 een bijzonder handbaljaar. Nu al, al wacht haar nog
een aantal bijzondere evenementen. In de voorbije week
plaatste zij zich met Oranje
Onder 20 voor het WK en tevens met het grote Oranje
voor het EK. Komend weekeinde zal zij zich met haar Amsterdamse club VOC ongetwijfeld plaatsen voor de finale
om het landskampioenschap,
waarin zij titelverdediger zijn.

De plaatsing voor het WK met de
junioren was wel verwacht. ,,Op 17
juli begint dat WK in Zuid-Korea en
moeten we proberen vierde te worden. We hebben een goede ploeg.”
Vorige week woensdag speelde de
negentienjarige Bont met het grote
Nederlands team thuis tegen Kroatië, dat poulewinnaar zou worden.
Des te groter was de surprise dat
Oranje een 1-8 achterstand in Rotterdam nog om zou buigen en de
Kroaten zou kloppen in de slotfase,
met 25-24. Bont had aanvallend,

maar ook verdedigend een belangrijke rol. ,,Dat had niemand meer
verwacht”, zei Bont naderhand.
Sfeer
Enkele dagen later wachtte de allesbeslissende uitwedstrijd tegen Macedonië. Nederland had aan een
gelijkspel genoeg. ,,Maar de sfeer
daar heb ik nog nooit ergens anders
meegemaakt. Het boegeroep is zo
luid als wij in de aanval zijn, dat we
elkaar niet kunnen verstaan. Het publiek is gek, gelukkig stond er politie
tussen.” ,,In het begin waren som-

mige spelers onder de indruk, we
zijn nog jong. En in de tweede helft
durfden de scheidsrechters ook
minder tegen Macedonië te fluiten.
Ik werd zelf in het laatste kwartier
naar de kant gehaald. Had last van
m’n kuit, waarschijnlijk door overbelasting van al die wedstrijden in
korte tijd. Bovendien zat m’n vervangster beter in de wedstrijd, dus
het was logisch.” Vanaf de bank zag
Bont Macedonië de leiding nemen,
vlak voor tijd met 28-26. Bont: ,,Ik
had niet meer gedacht dat het nog

goed zou komen. Maar je voelde
wel bij ons dat het de laatste kans
was, dat we alles moesten geven.
En het lukte. Het werd 28-28 en in
de laatste seconde durfde ik niet
meer te kijken, schoten zij op de
paal…” ,,Van die ene bal hangt dan
zoveel af. Of je gaat wel of niet naar
het EK. Maar voor ons is dat, met de
WK-kwalificatie, het EK van 2012 in
eigen land en eventueel plaatsing
voor de Olympische Spelen van
2012 in het vooruitzicht, superbelangrijk.”

Sfeerbeelden

Tom Schilder beleeft een bewaarmoment.

Boj van Limbeek denkt met de schaal in zijn hand alvast na over de volgende jongensdroom…

RKAV Volendam
feliciteert
Handbal Volendam
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Twee (handbal)vrienden: E&O-trainer Peter Portengen en
collega Martin Vlijm, van HV Kras/Volendam.

De RKAV Volendam feliciteert de
Handbal Vereniging Volendam
met het veroveren van het Nederlands Kampioenschap.
Het binnenhalen van deze titel
was de vierde prijs van dit seizoen,
naast het bemachtigen van de Super Cup, de Beneliga en de Nationale beker nu de landstitel. Een
fantastische prestatie!
Het bestuur van de RKAV
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De jeugd
heeft de
toekomst

In de rust van de wedstrijd Kras/
Volendam-E&O werden de A1-junioren van de club gehuldigd. Zij behaalden onlangs het evenzeer het
Nederlands kampioenschap in de
zaal, onder leiding van Mark Neeft.
In zijn eerste jaar als trainer probeert hij deze maand tevens met de
A1 hoge ogen te gooien tijdens het
NK op het veld.

Emotioneel
afscheid
Een paar uurtjes na het kampioensfeest was De opperdam al weer
omgetoverd tot een normale sporthal, die het decor vormde voor de
afscheidswedstrijd van enkele coryfeeën. Keepster Monique Joor-Molenaar, trainer/coach Jan Kwakman
(brak) en de speelsters Agatha Duin
en Maart Admiraal waren in die
hoedanigheid voor het laatst actief
met Dames 2/Gat van Nederland.
Op de foto worden zij na de laatste
emotionele minuten geflankeerd
door drie broertjes Duin, Dave,
Randy en Joey, die speciaal over
was gekomen uit Duitsland.

HANDBALNIEUWS
Dames 2/t Gat van Nederland
sluiten af met kampioenschap
Na de doordeweekse overwinning
bij en tegen KDO deelden de dames
van het tweede de koppositie met
RKDES. Afgelopen zondag stond de
laatste wedstrijd op het programma
tegen DSOV en bij een ruime winst
was de eerste plek voor KRAS/Volendam 2. Zondag was het zover en
niet alleen de wedstrijd speelde een
grote rol maar ook aan het afscheid
van onze keepster Monique Joor
Molenaar, trainer/coach Jan Kwakman en de speelsters Agatha Duin
en Maart Admiraal werd gedacht,
en hoe!!
KRAS/Volendam 2 opende snel en
voordat DSOV het besefte leidde
oranje al met maar liefst 8-0. Bij de
rust was KRAS/Volendam nog verder weggelopen naar een 16-1
stand na een uiterst sportieve eerste helft waarin het veelkoppige
publiek genoot van het snelle spel
en de vele fantastische stops van
keepster Monique. Na rust werd er
wat gas teruggenomen en kon
DSOV enkele keren tegen scoren
maar ondanks de hoge amusementswaarde, echt spannend werd
het niet.
KRAS/Volendam 2 won de laatste
wedstrijd met maar liefst 23-8. In
de laatste 10 minuten werden 4

15

Lastige opgave
voor Duin en BHC

Joey Duin en zijn Duitse
Tweede Bundesligaclub staan
voor een lastige taak. De eerste promotie-/degradatiewedstrijd met Bergischer HC ging
zaterdag, bijna op hetzelfde
tijdstip als zijn oud-ploeggenoten landskampioen werden,
met 33-27 verloren.
,,Er is één positief ding aan deze
wedstrijd: het kan alleen maar beter. Dit was een gigantisch slecht
optreden”, wond de Volendammer
er geen doekjes om na de uitwedstrijd bij Emsdetten. ,,We zijn niet
van eigen kracht uit gegaan. Hebben een uitstekende 6-0 verdediging, maar we hebben steeds mensen van hun vastgezet en dat
vonden zij prettig.” ,,We liepen allemaal op een eiland en konden dat
ook niet meer omdraaien.” In de
slotfase was het verschil zelfs negen
doelpunten (32-23). Vervolgens
kwam BHC nog terug tot 33-27. ,,En
vlak voor tijd kwam ik nog twee
keer in scoringspositie, maar ze wisten me niet te bereiken, dat was
frustrerend”, aldus Duin, die één
keer scoorde. ,,Maar wij zijn nu echt
niet gebroken, hoor. Ik ken deze zogeheten ‘Relegation-wedstrijden’,
want dit heb ik al vaker meegemaakt. De hal daar explodeerde zowat, maar dat gaat hier komende
zaterdag ook gebeuren voor drieduizend mensen.”

Kampioensreceptie

speelsters gewisseld voor enkele
oudgedienden, Lies Kwakman, Joke
Zwarthoed , Gaar Zoutberg en Jannig Eijlers speelden samen met de
scheidende speelsters Agatha en
Maart de wedstrijd uit en dat haalde
bij menigeen de zakdoek uit de tas.
Hierna volgde een warme hulde en
nog een gezellig samenzijn in de
kantine. Oh ja!! Doelpuntenmakers;
Maart Admiraal 6x, Agatha Duin 5x,
Elsa Mol-Kwakman 4x, Nell Kaars
2x, Marian Kemper 2x, Amanda
Molenaar 2x, Jolanda Peerdeman
1x Michele Veerman 1x. Keepster
Monique Molenaar stopte maar
liefst 7 (zeven) penalties.
Jongens B2 van Kras/Volendam grijpen net naast het
veldkampioenschap
Tijdens het eerste deel van de veldcompetitie speelden de jongens B2
van KRAS/Volendam twee slechte
wedstrijden die verloren gingen.
Ook tijdens het tweede deel van
deze competitie gingen er twee
wedstrijden slordig verloren, waardoor we nu 2 puntjes te kort komen
voor het kampioenschap. Afgelopen donderdag was onze laatste
competitiewedstrijd. Om nog kampioen te kunnen worden, moest de
nummer 2 van onze competitie (Najaden) verliezen van de nummer 1
(DSG) en zelf moest er gewonnen
worden van Zeeburg. Beide coaches
hadden gehamerd op rustig hand-

ballen. Niet te snel je doelpuntje
willen scoren, maar je tijd nemen
voor een aanval. Verdedigend
wachtten we netjes af, totdat de
scheidsrechter tijdspel aangaf en bij
een fluitsignaal in de ons voordeel,
schoten de Volendammers in de
aanval. Dit resulteerde in een 20-8
voorsprong bij rust. Tijdens de eerste helft, werd er nog te stevig verdedigd aan de kant van KRAS/Volendam, waardoor we onnodig
tegen straffen opliepen. Daarom lieten we Zeeburg in de tweede helft
nog meer komen en ze kregen het
nog moeilijker. Steeds vaker moest
de scheidsrechter voor tijdspel fluiten en steeds vaker kon KRAS/Volendam makkelijk scoren. Uiteindelijk wist KRAS/Volendam de
wedstrijd met een nette 40-11 te
winnen. Toen was het afwachten
op wat Najaden had gedaan. Gelukkig, kwamen alle standen direct op
de site van het NHV te staan, alleen
die van Najaden niet. Na mailcontact met deze vereniging bleek dat
zij DSG dik hadden ingemaakt. We
waren dus geen kampioen. Jongens
toch goed gespeeld. Ondanks dat
het wel eens moeilijk was, met 19
man in één ploeg, wij hebben in ieder geval een topjaar gehad en hopelijk jullie ook. Veel succes allemaal
volgend jaar!!
Gezocht
Handbalvereniging Kras/Volendam

zoekt voor het seizoen 2010-2011
een keeper voor de Jongens B –
Jeugd. Zit je in de leeftijdscategorie
van 13 tot 16 jaar en heb je interesse om een handbalkeeper te
worden of ben je dat al??
Deze jongens trainen op maandag
van 18.15 uur tot 19.30 uur en op
donderdag van 18.45 uur tot 20.15
uur. Kom een keer meetrainen en
laat de trainers zien wat je kunt!!
Dames 2 /t Gat van Nederland
winnen van KDO
Omdat KDO in het weekend wat te
vieren hadden werd de wedstrijd
doordeweeks gespeeld. Versterkt
met de A junioren Marissa Mühren
en Lindsay Bond startte oranje
moeizaam en de nipte voorsprong
van 5-6 bij rust gaf dit dan ook
goed weer. Na rust was de zon gezakt waardoor wij de bal ineens
weer zagen en toen kon de versnelling erop. Prachtige aanvallen werden even zo mooi afgerond en
keepster Monique Joor oogstte
meermalen applaus van het thuispubliek bij de vele fraaie reddingen
en 3 gestopte penalty’s. In de
tweede helft gaf KDO hun 2e keepster 30 speelminuten en deze had
wat minder grip op de schoten van

Colofon

HV KRAS/Volendam nodigt alle
handbalvrijwilligers, sponsoren,
bestuurders van gemeente en
overige verenigingen en alle andere belangstellenden uit op de
Kampioenschapsreceptie d.d. donderdag 10 juni om 19.00 uur in de
kantine van Sporthal Opperdam.
Bestuur HV KRAS/Volendam
met name Agatha Duin die hier
goed gebruik van wist te maken.
KRAS/Volendam 2 won verdiend
met maar liefs 9-21 door doelpunten van Lindsay Bond 7x, Agatha
Duin 6x, Maart Admiraal 2x, Elsa
Mol- Kwakman 2x, Ingrid Molenaar
1x, Marian Kemper 1x, Nell Kaars
1x, Amanda Molenaar 1x. Inmiddels
was het 22.30 maar dat weerhield
de dames niet van een bezoekje
aan de McDonald’s voor een Mc
Flurry.
Uitslagen:
Jongens B: KRAS/Volendam 1-Fiqas/Aalsmeer 1 21-22, KRAS/Volendam 2-Zeeburg 1 40-11, Dames
Sen S.C Dynamo 1-KRAS/Volendam
1 13- 8, KRAS/Volendam 2-DSOV 2
23- 8, Heren Sen KRAS/Volendam
-Palsgroep/E & O 30-28.
Handbal op LOVE-TV
Woensdag, donderdag en vrijdag,
telkens om 17.00 uur, is op LOVETV een samenvatting te zien van de
kampioenswedstrijd van Heren-1
Handbalvereniging Kras/Volendam
van zondag jl.

(Nick Mühren, Joost Ooms), Maart
Admiraal, Iwan Lautenschütz (fotoDeze bijlage is tot stand gekografie), de Nivo (Henk Visser, René
men met medewerking van:
Schilder, Ron Tol en Eddy Veerman).
Bedrijfsbureau HV Kras/Volendam
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GEFELICITEERD!

Krachtig in schoonmaken en krachtig
in handballen.
Volendam is gewoon erg goed in allebei.
En dat is dit jaar nog eens overduidelijk bevestigd!
Wij feliciteren de mannen van HV KRAS/Volendam
met het Nederlands kampioenschap.
En ook nog met het winnen van de Super Cup, de
Beneliga en de Nationale Beker.
Grote klasse mannen!

ISO 9001
ISO 14001

Krachtig in schoonmaken
Mgr. C. Veermanlaan 10

1131 KH Volendam

info@succesvolendam.nl

