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DEZE HANDBALBIJLAGE IS EEN UITGAVE VAN HV KRAS/VOLENDAM EN DRUKKERIJ-NIVO BV, 03 JUNI 2015
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Verliezen doet pijn, maar het goede gevoel overheerst.
Wij wensen de mannen van HV Kras / Volendam
véél Succes in het volgende seizoen.
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Kijk voor meer informatie op www.kras-recycling.com
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Na de finale om het Nederlands
Kampioenschap Handbal

H

et spektakel om
het Nederlands
Kampioenschap
Handbal is ten
einde. Alle ‘zekerweters’, voorspellende
dromen, statistische duidelijkheden ten spijt, de
tweede wedstrijd in Volendam was voor OCI Lions en
dus bereikte de HV KRAS/
Volendam een tweede
plaats. Natuurlijk had er
meer ingezeten, vooral de
eerste wedstrijd toen een
grote achterstand werd
omgebogen naar een voorsprong en OCI Lions écht
even de weg kwijt leek te
zijn.

Of de tweede wedstrijd waarin ook
weer na een flinke achterstand een
voorsprong op het scorebord verscheen. Als, als, als, …. het gewenste gebeurde niet en vastgesteld mag worden dat OCI Lions
over het geheel de terechte Nederlandse Kampioen is geworden.
Een tweede plaats, én in de beker
én in de Nationale competitie!
Vooraf tekenden we er voor, 6 weken geleden leek zelfs behoud van
de BENE-league plaats ver weg,
……… en nu vinden we dat er

COLOFON

DEZE BIJLAGE IS
TOT STAND GEKOMEN DOOR
MEDEWERKING
VAN DRUKKERIJNIVO BV: HENK VISSER,
RON TOL EN EDDY VEERMAN.
HV KRAS/VOLENDAM: PIET KES,
JOOST OOMS, GEMEENTE EDAM-VOLENDAM, DE SPONSORCOMMISSIE HV
KRAS/VOLENDAM, EN MATTHIJS VINK.
FOTOGRAFIE: KLAAS SMIT, IWAN
LAUTENSCHÜTZ EN EIGEN FOTO’S.

Voorzitter Piet Kes neemt afscheid van handballer Angel Perez.
misschien zelfs méér in had geze- aan hoogtepunten als afgelopen
ten!
weken überhaupt kon worden deel
Kortom een fantastische presenta- genomen! Chapeau!
tie van dit, grotendeels, nieuwe Nog een groot compliment gaat
team. Met een groot compliment naar al die medewerkers en vrijwilaan hoofdcoach Mark Schmetz, zijn ligers die evenementen als de afgestaf en de voltallige selectie!
lopen finale weer mogelijk maken.
Wat is er weer ontzettend veel ge- De wedstrijd van afgelopen zondag
traind, geanalyseerd, besproken, is georganiseerd met de hulp van
voorbereid en verwerkt, vóórdat maar liefst 110 medewerkers en

vrijwilligers!
Zovéél mensen waren bezig om
een handbalwedstrijd in sporthal
Opperdam te transformeren naar
een Nationale Finale in een uitverkochte topsport entourage met een
uitzinnig publiek, live op de Nederlandse tv!
U heeft óf als toeschouwer, óf als
televisiekijker kunnen zien en bele-

ven hoe dat er uit ziet!
Nogmaals, namens het bestuur, allemaal zeer hartelijk bedankt en tot
over een paar maanden voor hopelijk weer zo’n succesvol seizoen!
HV KRAS/ Volendam
Piet Kes
Voorzitter
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HV KRAS/Volendam
steunt Jong Oranje
op weg naar Brazilië

O

H V K R AS/V O L EN D AM

5

p vrijdag 29 mei werkte Jong
Oranje zijn eerste trainingsstage
af in Sporthal de Opperdam, geregeld door KRAS/Volendam.

Zaterdag heeft KRAS/Volendam tijdens de Best-OfThree wedstrijd een totaalbedrag van € 1800,-- aan
Jong Oranje gegeven om de reis naar het WK in Brazilië
mogelijk te maken. KRAS/Volendam speler Duncan Postel behoort tot de voorlopige selectie van Jong Oranje.
Op het WK zal Jong Oranje spelen tegen Zweden, Rusland, Paraguay, Tunesië en Wit-Rusland. KRAS/Volendam wenst Duncan Postel en zijn teamgenoten veel
succes op weg naar het WK in Brazilië!

Duncan Postel weet zich op weg naar het WK met Jong
Oranje gesteund door HV Kras Volendam

Matthijs Vink: ‘Ben er echt ziek van’

M

Contract verlengd met sponsor
Veerman Wooncentrum!

V

atthijs Vink haalde alles uit de kast om zijn eigen ploeg, de tegenstander
eerman Wooncentrum zet in deze dagen met
en scheidsrechters te beïnvloeden. ,,Je moet niet teveel spelers zoals ik in
trots de handtekening onder een nieuw sponje ploeg hebben”, erkende hij dat hij wel eens voorbij het randje gaat.
sorcontract met HV KRAS/Volendam. Het woon,,Maar ik weet wel wat er nodig is in een finale. Jammer genoeg haalden
centrum aan de Julianaweg is al jaren trouwe
te weinig spelers bij ons het finale-niveau. Iedereen beleeft het vervolsponsor
van
de handbalclub HV KRAS/Volendam. De kogens op z’n eigen manier. Sommigen zijn blij dat ze er al mochten staan. Dat heb ik
mende
3
jaar
zullen zij dit ook zijn! “Dit biedt continuïteit
niet. Ik ben er echt ziek van.”
voor
de
club
waarmee we verder kunnen bouwen aan
De routinier, die negen jaar als prof in de Spaanse Asobal Liga speelde, sleurde, deelde uit, incasseerde, foeterde, maakte belangrijke treffers maar zag er ook enkele afgekeurd, tot zijn ongeloof. ,,Als ik word vastge- een solide toekomst”, aldus voorzitter Piet Kes.
pakt, kunnen ze ook even wachten en dan telt het doelpunt gewoon als ik de bal erin schiet. Als zij ‘m dan
voortijdig affluiten, moeten ze als arbitrage snappen dat je je daar even over opwindt. Die emotie hoort erbij.”
,,Maar wij moeten ook naar onszelf kijken. Teveel jongens zaten niet in de wedstrijd en dan redt je het niet in
zo’n finale. Of ik doorga? Ik heb aangegeven dat ik nog een jaartje door wil, maar dan moet er wel een team
staan met jongens die ambitie en potentie hebben om voor de titel te gaan. We moeten niet vergeten dat het
niet zoveel scheelde of we hadden de finale en zelfs deelname aan de BeNe League gemist. Daar moeten we
met z’n allen kritisch naar kijken.”

Veerman Wooncentrum is al sinds 1918 bekend in Volendam. Door hun
hoge kwaliteit van leveren zijn zij al jaren bekend in het dorp Volendam.
Ze hebben een sterk team dat de klanten altijd met een goed gevoel de
deur uit laat gaan.
Veerman is een meubelzaak die kwaliteit en exclusiviteit uitstraalt. Met
veel mogelijkheden voor persoonlijk maatwerk, waarbij zij geen interieuraspect onberoerd laten.
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Henk Binken en Henk Kras (van Kras Recycling) kijken gespannen toe.

Goed nieuws! Hoofdsponsor
KRAS Recycling verlengt
contract met een jaar

E

en nieuw 1-jarig contract met
KRAS Recycling zal binnenkort ondertekend worden.
Een speciale aangelegenheid,
zeker omdat KRAS Recycling komend seizoen voor het 14e jaar
hoofdsponsor is. HV KRAS/Volendam is een gevestigde naam in sportend Nederland geworden door de
jarenlange ondersteuning en continuïteit van KRAS Recycling.
De club heeft de afgelopen 13 jaar een groei meegemaakt naar de top van de Benelux en ook in Europa krijgt HV KRAS/Volendam steeds meer een
gevestigde naam. Een groot deel van deze prestatie is te danken aan KRAS Recycling, deze bijzondere samenwerking is de basis van deze successen.
“De intentie is om ook na dit jaar weer verder te
gaan want deze combinatie is succesvol”, aldus
Henk Kras.
Voorzitter Piet Kes:
“Voor zowel de topsport
als de breedtesport want
KRAS Recycling en HV KRAS/Volendam hechten
veel waarden aan de jeugd. Het is belangrijk dat de
jongeren sporten en zich sociaal kunnen ontwikkelen bij HV KRAS/Volendam, dat maakt deze
sponsoring zo bijzonder”.
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Martijn Cappel: ‘Balen dat je in je laatste wedstrijd niets kan betekenen’

T

lewedstrijd in Limburg hadden we
móeten winnen. Dan hadden we
onszelf nog de mogelijkheid gegeven om één mindere wedstrijd te
spelen en dan in de derde voor de
landstitel te gaan. Er zijn ook tijden
geweest dat we een mindere wedstrijd toch wonnen van de Lions,
maar nu winnen zij die tien van de
tien keer. Deze tweede wedstrijd
was slecht, wat het grootste deel
van de ploeg betreft.”
Hij werd zelf na tien minuten gewisseld, bij de stand van 2-8. ,,Ik
kreeg vanaf de eerste minuut een
paar breaks tegen en stopte er
geen. Vervolgens pakte Marco het
goed op en blijft hij terecht staan
en dan weet je eigenlijk dat jouw
wedstrijd gespeeld is. In de tweede
helft kwam ik er nog wel in, maar
toen was het eigenlijk al gelopen.”
,,Een kampioenschap verlies je echter niet op één wedstrijd en in het

begin van het seizoen hadden we
hier voor getekend, maar ik zou
best die drie zilveren medailles willen ruilen voor één gouden. Het is
extra teleurstellend dat je zelf geen
finalewaardige pot speelt. Tuurlijk
is verliezen dan ook kloten, maar
dan heb je er iets meer vrede mee.
Je hebt jezelf nu iets te verwijten.”
,,Daarna ga je ook verder kijken
dan die zestig minuten en kijk je
naar de elf jaar. Dan krijg je al die
bedankjes en lees je berichtjes die
dieper gaan dan je verwacht en
ook van mensen komen van wie je
het niet verwacht. Dat is ook waar
het om gaat, als mens. Dan voel en
kijk je naar al het moois dat je samen hebt neergezet. Daarvoor ben
je bij Volendam ook aan het goede
adres. Hier hebben ze geen gebakken lucht, het is echt.”
Volendam kwam van ver dit seizoen. ,,Lions speelt al jaren met elkaar, onze topscorer,
Jorn Smits, had vorig
seizoen niet eens veel
e 24-jarige doelman Dennis Schellekens zal de opvolger speeltijd, dus qua opbouwrij hadden wij soworden van Martijn Cappel bij HV KRAS/Volendam. De wieso een nieuwe
international begon zijn loopbaan bij UDSV, E&O, KRAS/ ploeg. Dat de jonge
Volendam en Hurry Up. Bij KRAS/Volendam zal hij samen jongens goed begonmet Marco Woltersom de strijd in het doel aangaan.
nen en daarna een wat
Schellekens speelde al van 2008 tot 2012 bij KRAS/Volendam en was mede verant- mindere periode kenwoordelijk voor meerdere gewonnen prijzen. “Bij Hurry-Up heeft Dennis zich goed den, dat is ook logisch.
ontwikkeld en hij is een van de beste keepers van Nederland, een welkome verster- Dan moeten ze nog
king voor ons team. Dennis zal een sterk koppel met Marco Woltersom vormen.”, ontdekken hoe goed ze
aldus trainer Mark Schmetz. Dennis Schellekens zegt: “Sportieve redenen liggen ten daadwerkelijk zijn, zogrondslag aan mijn vertrek. Helaas zijn we met Hurry-Up de kwalificatie voor de dat ze het op kunnen
BENE-League net misgelopen. Ik wil graag op het hoogste niveau acteren, daardoor vangen als het even
iets minder gaat. En
heb ik besloten om te stoppen bij JMS Hurry-Up. Ik ben blij dat ik bij HV KRAS/Volenmisschien hebben ze
dam de kans krijg om mezelf verder te ontwikkelen”.

oen in de laatste minuten duidelijk werd
dat we zouden verliezen, heb ik nog wel
even om me heen gekeken. Om in me op te nemen hoe mooi het qua sfeer
was. Wetende dat het voor
het laatst was”, keek de afzwaaiende keeper Martijn
Cappel terug. ,,Daarna heb ik
het zeker lastig gehad. Op
een enkele uitzondering na
hebben we niet neergezet
wat we neer hadden moeten
zetten. Ik was er daar zelf
één van en dat voelt kloten.
In elke finale heb ik in die elf
jaren wel iets kunnen betekenen voor de ploeg, uitgerekend bij de laatste niet.”
,,In de bekerfinale hadden we kunnen winnen, tijdens de eerste fina-

Schellekens opvolger Cappel

D

daar ook een wat individuelere
aanpak bij nodig. De één zet gemakkelijker een knop om dan de
ander. In de uitwedstrijd bij Bevo
hadden we veel te verliezen, maar
het leek alsof er toen opeens gespeeld werd alsof we niks te verliezen hadden. Er werd meer gedaan
en minder nagedacht. Maar om in
die modus te komen, daar moet de
één wat meer en specifieker bij geholpen worden dan de ander.”

Zelf wil hij de club niet zomaar loslaten en graag helpen. ,,Ik ben dit
seizoen doorgegaan voor de club,
om de jongeren te helpen waar het
kon en die hebben ook stuk voor
een stuk een plekje in m’n hart gekregen. Maar ik moest er om bepaalde redenen dit seizoen wel teveel energie in stoppen voor het
plezier wat ik terugkreeg. Er gaat
nog gesproken worden over wat ik
voor de club kan en ga doen.”

H V K R AS/V O L EN D AM

8

Woensdag 3 juni 2015

Helaas dit jaar geen kampioen, maar
2e van Nederland is ook een topprestatie.

Volgend jaar de titel maar weer pakken!!
HSB

Slobbeland 10

1131 AB Volendam

B

ij de één klopte (bijna) alles, bij de ander
niet. Dat was de reden waarom de handbalmannen van HV Kras/Volendam twee
keer verloren van titelfavoriet OCI/Lions,
terwijl ze zich tijdens en tussen beide finales wel
kansen toedichtten. Bij de Limburgers was alles
afgestemd op elkaar en zat het mentaal zó goed,
dat een speler die het even niet had, zo kon worden afgelost. Bij Kras/Volendam was men te afhankelijk van een aantal spelers en dat brak de
ploeg op, waardoor het na de uitwedstrijd (2928) ook de thuiswedstrijd verloor (28-34).

Telefoon 0299-398900

www.hsb-bouw.nl

Buigen voor de beste…

De afbeelding op deze pagina kan op geen enkele wijze worden gebruikt als referentie voor afmeting of kleur.

De geschiedenis herhaalde zich.
Een jaar geleden sprongen en
sprongen de Limburgse spelers gillend van geluk over de Volendamse
sporthalvloer en rolden over elkaar
heen. De vloer kleurde Limburgs
blauw. Toen rekenden zij zeven seconden voor het einde af met een
gigantische obsessie en dompelde
de 23-26 van Joeri Verjans alles
wat Volendam was in sportieve
rouw. Titelverdediger Kras/Volendam strandde in halve finale tegen
de ploeg waarvan het de drie finales daarvoor telkens had gewonnen.

Dat seizoen waren er al voortekenen dat het wel eens vroegtijdig
mis zou kunnen gaan, waardoor
het voor Tom Schilder, Jasper Snijders en Niels Reijgersberg een afscheid zonder de hoofdprijs werd.
Rivaal Lions waande zich vervolgens iets te vroeg landskampioen
en verslikte zich in de finale in Bevo.
Met de komst van een vrouw als
coach, Monique Tijsterman, veranderde veel bij Lions. Alle onderliggende frustratie van de jaren ervoor werd uitgesproken tijdens
individuele gesprekken en groepssessies, waarbij de ploeg tijdens

Angèl Pérez: ‘In finales niet
laten zien wat ik kan’

M

et zijn opgedane ervaring in
de Spaanse hoogste Liga en
die in Oekraïne wandelde er
halverwege het seizoen met
Angèl Pérez een versterking
de selectie van Kras/Volendam binnen. Alleen vormde de taal nog een barrière. ,,Ik
heb met Matthijs samengespeeld en dan
begrijp je elkaar in het veld met een paar
woorden of een blik. Maar de andere jongens moest ik eerst leren kennen en dat
heeft tijd nodig. Ook hoe ze denken en
bewegen. Het ging steeds beter, maar ik
heb in de twee finalewedstrijden niet laten zien wat ik kan en daar ben ik niet blij
mee”, aldus de Spanjaard, die gisteren
naar zijn geboorteland terugkeerde.

van de scheidsrechters hem voor twee minuten naar
de strafbank zond. ,,Ik kreeg een gooi van een speler
van de Lions en vroeg hem alleen maar waarom hij
dat deed. Meer niet, ik heb niks terug gedaan. Maar
de scheidsrechters zaten ons vaker tegen, maar alleen
daarop heb je het niet verloren. De tweede helft was
slecht, ook van mijzelf. Terwijl we in Limburg so close
waren, ik had echt nog het gevoel dat we kampioen
konden worden.”
Komend seizoen keert hij terug in de Asobal Liga, bij
het Noord-Spaanse Anaitasuna. ,,Ze zijn als vierde geëindigd en gaan ook Europees spelen in de EHF Cup.
Misschien komen we Volendam wel tegen. Dat zou
wel heel bijzonder zijn, als we elkaar loten. Ik heb hier
heel veel leuke mensen ontmoet, van clubleiding, staf
en spelers tot allerlei andere mensen. Ik heb wel vaker
’goodbye’ moeten zeggen tijdens mijn handballeven,
In de tweede helft wond hij zich enorm op toen een maar het blijft iets moeilijks.”

Matthijs Vink probeert het tij te keren in de tweede helft.
het seizoen ook gebruik maakte wikkeling van veel spelers en die
van een sportpsycholoog. Ook de van het team. Volendam was
invulling van de trainingen werd enorm afhankelijk van schutter
gewijzigd en dat was al merkbaar Smits. Toen thuis werd verloren van
tijdens de BeNe League, waarin de Hurry Up, nog maar anderhalve
offensieve verdediging van de Lim- maand geleden, dreigde zelfs sporburgers nog meer op elkaar inge- tieve rampspoed, met het eventuspeeld bleek. Een uitgebalanceerde eel missen van deelname aan de
ploeg met veel dynamiek, dat te- Bene League en het worden vervens aan het mentale aspect had oordeeld tot het spelen van slechts
geschaafd. Het maakte Volendam eredivisie. Topscorer Jorn Smits zou
in de onderlinge wedstrijden al snel dan zeker de club hebben verlaten,
kansloos.
datzelfde geldt ongetwijfeld voor
Datzelfde Volendam had aan het Matthijs Vink en een speler als Jan
begin van de BeNe League nog wel Josef (E&O) zou twee keer hebben
verrast door de onbevangenheid nagedacht voor hij bij Volendam
van spelers van de nieuwe genera- had getekend.
tie als Jorn Smits, Jaap Beemster- In de uitwedstrijd bij Bevo moest
boer, Duncan Postel, Melvin de per se worden gewonnen; de ervaJong en Randy Duin. Naarmate te- ren mannen als Vink, Joey Duin en
genstanders zich instelden op het Martijn Cappel namen de ploeg op
Volendamse spel, nam de onbevan- sleeptouw, Geert Hinskens speelde
genheid af en stagneerde de ont- die wedstrijd wel dwingend, de
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Spanjaard die was aan komen
waaien, Angèl Pérez, forceerde een
en ander. Maar eigenlijk bepaalde
die ene snoekduik van Matthijs
Vink op dat moment de toekomst
van de club. Na een redding van
Bart Ravensbergen vloog de Volendamse speler de cirkel in, pakte de
bal en smeet die in één armbeweging langs de Bevo-keeper. Als daar
iets mis was gegaan, had Bevo de
winnende kunnen maken en had
Volendam zich in september op
kunnen maken voor wedstrijden
tegen Tachos en Houten in plaats
van Lions, Tongeren en Bocholt.
Nu liep het met een sisser af en had
Volendam ook nog eens de mazzel
dat het reeds voor de finale geplaatste Lions al dan niet bewust
zelf kon bepalen wie het in de finale

O

mdat het de laatste thuiswedstrijd
betrof, wist Joey
Duin dat hij voor
de laatste keer
vlak voor het duel net als zijn
medespelers zou verzamelen
in het huis van zijn ouders.
Volgens traditioneel recept.
Maar de dertiger wilde niet
dat het zijn allerlaatste match
zou zijn. Er moest een derde
wedstrijd worden afgedwongen. Vandaar het regelmatig
gebogen hoofd, toen de werkelijkheid aan het slot anders
wilde. Zoontje Rob bracht
troost en relativering. ,,Ik heb
het een beetje stiekem verwerkt, de eerste tien minuten
na de wedstrijd. Achter Rob’s
gezicht heb ik wat traantjes
gelaten”, bekende Duin.
,,Dat het publiek nog eens op de
banken ging, dat vond ik ook heel
mooi.” Vervolgens begon de analyse. ,,Waar het aan lag? Weer op
flinke achterstand komen kost veel
kracht. Alsof we eerst wakker moeten worden geschud. Terugvechten
is dan al een strijd op zich. Vervolgens doet de rust ons eigenlijk pijn,
zoals vaker. Want de dekking stond
goed, Marco stond goed te keepen
en we hadden Lions eigenlijk waar
we ze wilden hebben. Vervolgens
moet je in de tweede helft weer
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zou treffen. De Limburgers wilden
absoluut Aalsmeer ontlopen, maar
dat had juist de beste papieren om
tegenstander te worden. Daarom
mocht Kras/Volendam in Sittard
profiteren van een minder gemotiveerd Lions en de nog ongeslagen
aanstaande landskampioen in eigen hal ruim verslaan, waardoor
het zich eigenlijk meteen zeker wist
van de finale. Alles wees er inderdaad op dat Lions de aanstaande
landskampioen was, dat bleek wel
in de bekerfinale, het voorproefje
van de titelstrijd. Het zou een afspiegeling geven van wat komen
ging. Volendam, dat wel het momentum voelde en Lions weliswaar
aan het wankelen bracht, maar
nooit helemaal uit balans kreeg. Tijdens de eerste titelconfrontatie an-

derhalve week geleden in Limburg
was het niet anders. Toen werd het
29-28, in de bekerfinale werd het
26-24.
Het had veel weg van wat de jaren
daarvoor gebeurde tijdens de onderlinge confrontaties. Lions dat
Volendam wel pijn deed tijdens de
finales, maar nooit op de knieën
kreeg. Tuurlijk mocht anno 2015
als grote verschil worden aangegeven dat Volendam spelers was
kwijtgeraakt en Limburg compleet
was gebleven. Maar de Limburgse
spelers wezen zaterdag na afloop
op het belang van de gerichte
praatsessies en sportpsycholoog
van vóór en tijdens het seizoen. Iets
wat zich niet alleen uitbetaalde gedurende het seizoen, maar vooral
ook in de drie finalewedstrijden (de
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beker meegenomen). Lions panikeerde niet als het even minder
ging, trainster Monique Tijsterman
vloog niet in een time-out. Door
haar aanpak en de wijze waarop
staf en spelers dat samen invulling
gaven, voelden ook de niet-basisspelers zich krachtig genoeg om de
ploeg te dragen als het moment
daar om vroeg. Die aanpak schenkt
geloof en vertrouwen bij het individu, maar schept ook een eenheid.
Dat werd zaterdag door de zuiderlingen uitgestraald toen Kras/Volendam en haar publiek in de veronderstelling begonnen te leven
dat de enorme veerkracht na de
2-8 (13-14) en de 13-16 (19-18)
uit zou gaan monden in een thuisoverwinning. De Opperdam ontplofte zowat van extase.

Maar toen bij Kras/Volendam vervolgens even automatismen in
hoofd en handen - onder druk - uitbleven, deelde Lions meteen een
nieuwe genadeklap uit. Waarbij de
scheidsrechters de thuisclub ook
nog eens bepaald niet gunstig gezind waren. Zo overheerste wel het
gevoel dat Kras/Volendam had
moeten buigen voor de beste, maar
zat bij menigeen in het achterhoofd
dat er meer uitgehaald had kunnen
worden. Om het nog meer kloppend te maken.
HV Kras/Volendam: Martijn Cappel,
Marco Woltersom; Maurits van Buren,
Geert Hinskens (4/3), Leon Geus, Jorn
Smits (9), Randy Duin (4), Joey Duin,
Diego Jacobs (1), Matthijs Vink (4), Angèl Pérez (1), Melvin de Jong (2),
Duncan Postel (2), Dico Coesel.

Joey Duin: ’Het is mooi geweest, fantastisch zelfs’
een extra gevecht leveren om wéér
een achterstand ongedaan te maken en toen ging je eindelijk overheen, maar kwamen we vervolgens veel te snel door een aantal
stommiteiten er drie achter en daar
braken we onze nek. Zij hebben
dan net de rust, als ze missen is het
minder erg. Lekker in de dekking
staan en breaks lopen, dat kon Lions doen. Bij ons ging de tijd ook
tegenstander worden.”
Vooraf had hij nog het volste vertrouwen in een overwinning, zoals
dat ook voor schutter Jorn Smits
gold. Duin: ,,Maar onder de lijn,
door alles heen gekeken, heb je
toch nog te maken met jongeren
die op bepaalde momenten niet die
rust hebben, om even bepaalde
dingen juist niet te doen. En daarbij
was het misschien ook een mentale
kwestie. Dat je op dat moment niet
genoeg gelooft in je eigen kunnen.
Misschien was erin geslopen van:
het is sowieso al een fantastisch
seizoen. Dat je dan net de combinatie van wilskracht en gogme niet
hebt en het daarop niet redt. Dat
was vorige week ook zo. Toen had
je gewoon moeten winnen in Limburg. Misschien is dat gevoel te
laat gekomen, misschien hebben
we het kampioenschap verloren op
het gevoel dat we hebben opge-

daan in de eerste wedstrijden tegen Lions, die dik verloren gingen.”
,,Je moet geloven dat iets kan. Als
je naar Lions kijkt, dat is een ploeg
die door de jaren heen is samengesteld met jongens die ook hebben
meegemaakt wat wij nu hadden.
Ook wedstrijden in finales verloren
die ze hadden moeten pakken. Nu
had deze ploeg al twee grote prijzen op zak, want eigenlijk geeft het
winnen van de BeNe League de
prijs van het hoogste niveau aan,
met de Belgische topploegen
daarin. Plus de beker, dat gaf ze
vertrouwen. Vorige week leken we
ze in de houdgreep te hebben,
maar ook dat kwamen ze goed
door. Daarbij hebben ze ervaring
en belangrijk is ook de rol van hun
coach geweest, Monique is cruciaal
geweest voor hun succes. Ze stralen rust uit, raken niet in paniek,
ook niet als ze achter komen. Dat
toont hun mentale weerbaarheid.
Maar zij spelen al wel langer met
elkaar, bij ons moesten enkele
nieuwe jongens worden ingepast.”
,,Dat trucje wat zij nu kennen, dat
hadden wij daarvoor enkele jaren.
Alleen had dat nog een jaar langer
moeten duren. Vorig jaar hadden
we ook landskampioen moeten
worden, maar waren we door ons
eigen succes ingedut. Daarbij kre-

gen we ook deze tweede wedstrijd
weer een paar tijdstraffen die echt
pijn deden, omdat ze niet terecht
waren. Het lijkt of ze (Bol en Van
Eck, red.) net op bepaalde momenten dat wij dicht bij kwamen, tegen
ons floten.” Teleurstelling en berusting, er was nog geen winnaar, zo
vlak na afloop. ,,Ik had al een keer
het moment gehad dat ik zou stoppen en dacht dat het klaar was, afgelopen zomer. Het was goed zo.
Het vroeg teveel van mijn gezin.
Ben ik toch weer begonnen en dat
werd steeds meer qua trainingen.
Vlak voor deze wedstrijd voelde ik
uiteraard wel: het zou zomaar m’n
laatste wedstrijd kunnen zijn. Maar
het is zo’n lange loopbaan geweest
om dat alles ineens te gaan verwerken, zo werkt dat niet. Het is
zo’n ritme geweest, in m’n leven. Ik
ben best benieuwd hoe dat straks
gaat voelen. Dat zal best gek zijn.”
,,Voor deze wedstrijd had ik wel
zoiets van: waarom stop ik eigenlijk? Dit ga ik wel missen. Maar voor
mij is de fysieke training zo belangrijk, om m’n dynamiek te behouden. Daar moet ik zoveel extra’s
voor doen. Vandaag had ik in de
eerste helft ook bij een snelle tegenaanval niet de juiste fysieke gesteldheid om met een speler tegenover me het overzicht te behouden
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en iets goeds met die situatie te
doen. Dan zou ik echt zes of zeven
keer per week moeten gaan trainen, maar dat gaat niet met een
gezin en het maatschappelijke, met
QStylez, Duin Design en Hotel
Spaander. De prioriteit komt ergens anders te liggen. Het klinkt
gek, maar het wordt tijd voor een
normaal leven. Het is mooi geweest. Fantastisch zelfs. Handbal
heeft mij gemaakt tot wie ik ben.
Neem de Bundesliga in Duitsland.
Dat heeft me sportief veel gegeven, maar me ook als mens enorm
gevormd. En hier bij Volendam, behalve dat we veel prijzen pakten,
het vechten met de jongens, dat ga
ik missen. Het stomme lachen om
dingetjes, het omgaan met de
jonge spelers die dat waarderen en
dingen van je op willen pikken. Als
jongens zoals vandaag na afloop
aangeven dat ze blij zijn dat ze met
me hebben mogen spelen en spelers van de tegenpartij me feliciteren met m’n mooie carriere, daar
word ik wel warm van. Als zij dat al
zeggen, terwijl ze ook alleen met
hun eerste landstitel bezig zouden
kunnen gaan, dan heb ik blijkbaar
iets goeds gedaan. Dat gaat verder
dan de sport.”
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Uniek in Nederland, voor het eerst LED
boarding tijdens een handbalwedstrijd

H

V KRAS/Volendam
blijft zich ontwikkelen op commercieel & marketing
vlak. In samenwerking met topclub Zorg
en Zekerheid Basketbal Leiden was er voor het eerst
de mogelijkheid voor sponsoren om via LED-reclame
bekendheid te genereren.
120.000 Mensen keken live landelijk (10%) marktaandeel en naar de
uitgebreide samenvatting ruim
500.000 mensen. RTV Noord Holland en L1 zonden ook uit, in die
provincies dus ook veel aandacht
voor de finale. LED-boarding maakt
het mogelijk om animaties toe te
voegen aan bordreclame, dit valt
meer op en blijft meer hangen bij
de kijker.

Bedankt!
HV KRAS/Volendam wil graag de
bedrijven bedanken die via deze
nieuwe manier in de handbal meer
bekendheid wilden genereren. Alleen door samen te werken is dit
mogelijk en voor herhaling vatbaar.
• Succes Schoonmaak
• NMT Shipping
De LED-boarding in sporthal Opperdam.
• Primex Textiles
• Hotel Van der Valk Volendam
• Dutch Steigers
• Zorg en Zekerheid Leiden
• FRAMO
• Volare Kinderfietsen
• Votown Festival Volendam

• Opbouw en programmering door • Stroomtoevoer HSB Bouw Volensupersound.nl uit Leiden.
dam.
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Maker van de lekkerste
visproducten!
Een selectie uit ons assortiment:
Viskoekjes • Viskroketten • Visburgers
Garnalenkroketten • Paella • Diverse sauzen
Zalmsalade • Krabsalade • Volendammersalade

BEZOEK
WE
ONZE NIEU
WEBSITE

“Met een jong team dit bereiken,
goed gedaan!”

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

23.

201 0 8
5
festival
LOCATIE
Kras Stadion FC Volendam
A ANVANG
16.00 uur, stadion open 15.00 uur
PRIJS

€ 29,50

Jan Smit
3JS
Nick & Simon
en diverse
gastoptredens

K A ART VERKOOP

Kantoor
HVSombroek
KRAS/Volendam
Jan Cas

Sporthal
Opperdam, Heideweg 4.
VVV Volendam
Administratie FC Volendam
(Geen bespreekkosten)

Info@handbalvolendam.nl

De Nationale Theaterkassa
M.vink@handbalvolendam.nl
www.ntk.nl

(Bespreekkosten)

W W W. V O T O W N F E S T I VA L . N L

Verlenging ivm afloop WEL toegestaan
Woensdag 3 juni 2015

Maximale hoogte kleurbaan.
boven
H V K RNaar
AS/V
O Lverlengen
EN D AMis NIET toegestaan!
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Trotse partner
van
HV KRAS/Volendam

Bidvest

1

10 medewerkers
en
vrijwilligers
helpen mee... wat
een
aantal...
pfffff.... voor een handbalpartijtje... ‘t is maar
goed ook... want zo
hoort het eigenlijk... dit
is namelijk goed!”

Het grootste gedeelte van de medewerkers en vrijwilligers bij HV
KRAS/Volendam besteedt hun tijd
niet aan de club omdat het moet,
maar omdat ze geloven dat de club
iets goeds vertegenwoordigt. Door
dit geloof veranderen zij automatisch van mensen, die iets kunnen
doen tot mensen, die meer willen
doen. Dit moet wel, want waarom
anders zou je je normale werkdag

Bidvest Blue

Print: Pantone 2766C
100C 100M 6Y 57K
Web: 13r 18g 74b
#0d124a

Deli XL Blue

Print: Pantone 281C
100C 90M 31Y 35K
Web: 0r 32g 92b
#00205c

Hebben al die mensen
niets beters te doen of zo?

Deli XL Light Blue

naar beneden verlengen:
Vanaf logo rand met “Gradient 100%” en aflopend

Print: Process Blue
100C 0M 0Y 0K
Web: 0r 174g 239b
#00aeef

Gradient 100%

(Bidvest Blue + Process blue)

of werkweek verlengen voor ‘misschien’ een kop koffie of thee, een
schouderklopje of een knuffel?
Ik weet als geen ander dat een vereniging een groots en machtig apparaat kan zijn, maar ik weet ook
hoe kwetsbaar ze is indien er geen
besef is van en juist omgegaan
wordt met de vele sociologische en
psychologische valkuilen die dagelijks voorbij komen. Een voorbeeld
van zo’n valkuil is dat individuele
ego’s en/of iemands ambitie ervoor
kan zorgen dat men elkaar voor lief

gaat nemen in plaats van elkaar
meer appreciëren. Iets dat funest is
voor de motivatie en inzet van enthousiastelingen.

Stilstaan
Ik wil hierbij dan ook extra stilstaan
bij ons korps dat jarenlang achtereen zichzelf overtreft door fantastische producties en evenementen te
creëren (waar een puntje aan gezogen kan worden). Ons korps heeft
dit jaar namelijk weer een finaleproductie neergezet, die gevoeld is

TOPPRESTATIE MANNEN,
WIJ ZIJN TROTS OP JULLIE!

door heel sportief Nederland en
daarbuiten. Eindelijk weer reclame
voor iets goeds. Goed omdat ze,
tengevolge van hun arbeid, ontelbare dromen, verhalen en herinneringen hebben gecreëerd voor de
gelukkige getuigen. De vrijwilliger
is over het algemeen een ondergewaardeerd bezit, maar, in mijn optiek juist een van de fundamenten
waarop wij nu leven in een succesvolle en veerkrachtige clubgemeenschap en een prachtige dorpsregio.
Mijn dank is dan ook groot aan ie-

dereen die een bijdrage heeft geleverd aan KRAS/Volendam in het
afgelopen jaar. Een aantal vrijwilligers wil ik extra in het zonnetje zetten omdat ze voor mij extra veel
hebben betekend in de afgelopen
Best-of-3 periode. Ook een echte
topsport prestatie van formaat!
• Martin, voor je geniale creativiteit
en inspirerend enthousiasme.
• Jaap, gewoon omdat je Jaap bent
en dat zegt voor mij alles.
• Ben, altijd onzichtbaar aanwezig,
maar overal voelbaar.
• Klaas, die nooit wat zegt, maar
wel even mooi mijn netprobleem
oplost.
• Jan, 79 jaar jong, mijn grote
voorbeeld van hoe iedere 79-jarige zou moeten zijn.
• Crelis, die met hard werken zijn
plekje definitief heeft veroverd.
• Ronald die er op het juiste moment was om de veiligheid van
een ander te regelen.
• Aal, die Betty zou moeten vervangen bij de mogelijk derde
best-of-3, ‘oeeeee zo spannend,
Betty effe vervangen is niet niks!’
• Els, Cor, Siem, Collin en Vera omdat ze altijd, maar dan ook altijd
een antwoord weten, ja.
Ik kan nog even doorgaan, maar de
110 man van de Best-of-3 weten
wie ze zijn. Intimiteit in het openbaar is misschien niet de grootste
kracht in onze cultuur, maar ik ben
in ieder geval jullie allemaal maximaal erkentelijk voor jullie inzet en
weet dat mijn gevoel van trots om
onderdeel van jullie collectief te
mogen zijn dieper reikt dan woorden kunnen zeggen.
Bedankt.
Joost Ooms
Algemeen Manager

Meer informatie over BDO? Ga naar www.bdo.nl of bel
(0229) 25 97 00 voor een afspraak op ons kantoor aan de
Geert Scholtenslaan 12 in Wognum.

Omdat mensen tellen.
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HV Kras/Volendam
2014-2015:
3x zilver in
Supercup, beker en
strijd om landstitel

Woensdag 3 juni 2015

De F-Jeugd van Kras/Volendam.

O

ndanks dat alle
weergoden een
rampscenario
voorspelden
scheen de zon
volop tijdens het jaarlijkse
toernooi bij DSG op sportpark Sloten. KRAS/Volendam 1 kwam gelijk goed
uit de verf tegen Aalsmeer
en keepster Fay Kes was
gelijk goed wakker. Met
Kirsten Steur, Jennie Kemper en Lily van Nek in de
organisatie
bestormden
Vince van der Zee, Arrie
Kwakman en Jasper Tol het
vijandelijke doel met een
klinkende 4-0 overwinning
als resultaat.

In de tweede partij was de ploeg
niet scherp en ondanks dat oranje
op voorsprong kwam ging DSG er
op het eind toch nipt met de zege
vandoor: 3-4. Keepster Lily van Nek
keepte een goede partij en de 3
treffers kwamen van Arrie Kwakman. DSOV bleek zich al snel te verslikken in de verdediging met Jennie Kemper en Vince van der Zee.

H V K R AS/V O L EN D AM
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Mini’s speelden toernooi
bij DSG in Sloten
Keepster Kirsten Steur stopte de
moeilijkste ballen waardoor Arrie
Kwakman 2x, Fay Kes en Jasper Tol
voor de 4-1 winst zorgden. Ook
Legmeervogels bleek een maatje te
klein voor KRAS/Volendam 1 en nadat Kirsten Steur, Jennie Kemper,
Fay Kes en Lily van Nek net naast
hadden gemikt rondden Arrie
Kwakman, Vince van der Zee en
Jasper Tol hun kansen scherper af
waardoor ook deze pot gewonnen
werd met 5-1.
Ook in de laatste wedstrijd lieten
de mini’s van KRAS/Volendam 1
zich niet meer verrassen en hoewel
VOS alles op alles zette wist Oranje
van geen wijken. Keepsters Jennie
en Kirsten hielden hun doel schoon
en Jasper Tol 2x, Lily van Nek, Vince
van der Zee en Arrie Kwakman tekenden voor de 5-0 zege. KRAS/

Volendam 2 werd versterkt door
een verse kracht, Thijs Tujjp speelde
zijn eerste toernooi voor KRAS/Volendam en liet gelijk zijn visitekaartje achter. Al in de eerste partij,
tegen Aalsmeer was de start sterk
en keeper Coen Zwarthoed toonde
zijn kunnen. Caitlyn Mooijer 2x en
Charissa Zwarthoed zetten Oranje
al snel op voorsprong maar ondanks het sterke verdedigen van
Lieve Veerman en Linda Kemper
kwam Aalsmeer toch weer gevaarlijk dichtbij tot 3-2.
Dit was niet de bedoeling van Thijs
Tuijp en eigenhandig tilde hij de
stand naar 5-2 middels 2 prachtige
doelpunten, dus hij mag blijven. In
de 2e wedstrijd moest RKDES eraan
geloven en keepsters Lieve Veerman en Linda Kemper hadden een
makkie. Coen Zwarthoed en Cha-

HV Kras bedankt
voor het mooie
seizoen

Rabobank Waterland en Omstreken
Een aandeel in elkaar

rissa Zwarthoed zetten hun team al
snel op voorsprong en mocht RKDES nog hoop hebben gehad dan
werd dit teniet gedaan door Caitlyn
Mooijer en Thijs Tuijp 2x waardoor
de eindstand 5-0 werd voor KRAS/
Volendam 2.
Tegen DSG 2 werd het different
koek want deze uit de kluiten gewassen jongens wisten van geen
wijken waardoor het spel van onze
sterren er niet uit kwam. De inzet
was goed maar de doelpunten
kwamen niet waardoor deze pot
verloren werd met 1-4 met een
treffer van Charissa Zwarthoed,
gauw vergeten dus maar. Tegen
Westsite werd Lieve Veerman de
keepster en liep alles weer als vanouds. Caitlyn Mooijer 2x en Charissa Zwarthoed 3x waren op schot
en nadat Westsite 2x tegen had

en op naar een
nieuw succesvol
jaar.

gescoord waren het Coen Zwarthoed en Thijs Tuijp die de eindstand
naar 7-2 tilden. Tegen DSOV tenslotte werd Thijs Tuijp de keeper en
ook hij hield netjes zijn doel schoon.
Lieve Veerman speelde iedereen
goed vrij en na goed samenspel
opende Linda Kemper de score. Na
nog goed gerichte schoten van
Charissa
Zwarthoed,
Caitlyn
Mooijer, nogmaals Linda Kemper
en een schitterend sprongschot van
Coen Zwarthoed, waren ook de
laatste punten voor Oranje.
Het werd maar liefst 5-0 en de medailles konden omgehangen worden. Hierna werd door alle kinderen
een prachtige blauwe ballon opgelaten en kon iedereen tevreden
naar huis.

Jammer, helaas.
Op naar een succesvol
Seizoen 2015-2016!!

H V K R AS/V O L EN D AM
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Slim recyclen,

dat is de
sport
Ondernemen is een vorm van topsport.
ort
rt.
en
n en
e
enorm
norm
me
Topsporters bedrijven hun sport met een
enorme
gedrevenheid en passie. Met diezelfde
de pass
p
passie
sie
e ma
man
managet
age
get
KRAS uw afvalstroom van papier, karton,
rtton,
rton
on folies
fo
olie
es en
en
kunststoffen beter, waardoor u kosten
n bespaart.
bespaa
esp
spaar
aa t.
t We
noemen het slim recyclen, een tak van
die
KRAS
an ssport
p td
por
po
ie
e KRA
K
KR
RA
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zich door de jaren heen meester heeft
ft gemaakt.
gem
emaakt.

Kijk voor meer informatie op www.kras-recycling.com

Verliezen doet pijn, maar het goede gevoel overheerst.
Wij wensen de mannen van HV Kras / Volendam
véél Succes in het volgende seizoen.
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