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Voorwoord Joost Ooms
HV KRAS/Volendam: een vereniging
met talent op alle gebieden
Voor u ligt het tiende exemplaar van Doelgericht,
een magazine dat door de jaren heen een vaste plek
heeft veroverd in de geschiedenis van onze prachtige club.
Dit jaar met het thema ‘talent’.
Deze zomer kunnen we wederom
concluderen dat we ons talent,
namelijk het opleiden van handballers, hebben bewezen bij onze
mannen. We zijn allen getuigen van
het vertrek van drie gewaardeerde
handbaltalenten die we ruw binnen
zagen komen en nu gepolijst zien
vertrekken naar de Duitse
profcompetities.

Verandering
Geen gemakkelijke opgave om als
club op korte termijn het verlies van
deze handbaltalenten op te vangen.
Echter, door de jaren heen heeft de
club geleerd om meer controle te
houden en snel en overwogen te
schakelen. Zo spelen wij adequaat
in op veranderingen. Dit helpt ons
sneller het aandachtsveld te verleggen naar al die andere talenten die
onze prachtige club rijk is.
Dit vermogen helpt mij persoonlijk
ook intens(er) te genieten gedurende het proces van afscheid nemen
van onze toptalenten.

Ruimte voor nieuw talent
We hebben namelijk weer drie
mensen geholpen hun jeugddroom
als professional in het buitenland
waar te maken. Dat is genieten! Hier
draait het om. We genieten van onze
vertrekkende talenten als ‘vruchten’
van ons collectieve harde werk. En
wij achterblijvers weten dat
de vertrekkers ruimte hebben

‘Mensen die
vertrekken geven de
andere talenten die
onze prachtige club
rijk is nieuwe
kansen.’

binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Kijk maar eens naar de
jonge mensen die zich bezighouden
met scheidsrechters, het bestuur,
sponsoring, social media, marketing
en ga zo maar door. Volendam barst
van het talent en ik vind het prachtig
om te zien dat mensen dat talent bij
KRAS/Volendam kunnen benutten.

De volgende stap
Wie is de volgende die de stap
neemt naar het hoogste niveau? Is
het Mike Zwarthoed, Marc Kok, Jordy
Baijens? Wie van de dames wordt de
opvolgster van Debbie Bont? Ik weet
niet wie het gaat worden, maar ik
weet één ding zeker: met de juiste
collectieve wil en een open houding
van de spelers, speelsters en club
komen nieuwe talenten bovendrijven. Spannend, maar zeker ook
verheugend!
Geniet van ons tiende exemplaar,
opnieuw eentje vol met talent.
Joost Ooms

gecreëerd voor nieuwe talenten die
meer kansen krijgen om met hart en
ziel het maximale uit zichzelf te halen
bij HV KRAS/Volendam.
De club blijft er op gefocust jongeren
de kans te geven het maximale uit
zichzelf te halen en hun talenten
optimaal te ontwikkelen. We werken
dan ook dagelijks aan het beter herkennen van talenten en het
begeleiden daarvan. Niet alleen
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Trainer Peter Portengen keert terug
Succescoach en talentopleider
Hij was erbij toen HV KRAS/Volendam in 2005 voor het eerst in de historie kampioen
van Nederland werd. Peter Portengen werd die dag omringd met mannen die huilden van
geluk. Die ene historische dag in mei bleek de opmaat naar een ongekend succesvolle
periode. Volendam werd met een dikke viltstift omcirkeld op de Nederlandse handbalkaart.
In aanloop naar de finale tegen
OCI-Lions, afgelopen seizoen,
haalde KRAS/Volendam oude beelden van vervlogen kampioenstijden
uit de archieflade. Facebook was de
plaats waar de Volendamse achterban samen herinneringen ophaalde.
Dirk Tuip, Tom Schilder, Joey Duin;
allemaal kwamen zij voorbij. Zij
konden hun vreugde niet op toen
KRAS/Volendam Tachos (onder
leiding van Piotr Konitz) versloeg en
de Volendammers voor het eerst
de kampioensschaal in ontvangst
mochten nemen. Een vriendengroep handballers die het flikten om
de beste van Nederland te zijn. Zij
bewandelden een weg vol hobbels.

Met de Volendamse cafébrand in het
achterhoofd was de ontroering en
tegelijk de feestvreugde intens.

vier seizoenen geleden. Onderweg
heeft ook Portengen zijn naam als
succescoach eer aan gedaan.

Eén shot van het bewuste filmpje
hield mij bezig. Het was immers
al bekend dat Peter Portengen na
de finale tegen Lions het stokje
over zou nemen van collega Konitz.
Daar, aan zijkant van een hossende
menigte, viert ook Portengen, zij het
redelijk ingetogen, het feestje mee.
Hij bleek de juiste trainer te zijn voor
een groep hongerige handballers
die het laatste zetje nodig had om
écht door te stoten naar de top. Het
lukte, die ene dag in mei.

Maar behalve dat heeft de Amsterdammer ook duidelijk een andere
kunst in de vingers. In de vijf seizoenen dat hij de vrouwen van Dalfsen
onder zijn hoede had, zag Portengen
telkens zijn beste speelsters de stap
naar het buitenland maken. En elk
seizoen weer zette hij een team
neer dat voor hem door het vuur
ging en, samen met VOC, boven de
rest van Nederland uitstak. Maar
zijn grootste prestatie staat bij
menig handballiefhebber nog op het
netvlies. Samen met Henk Groener
haalde hij het beste in de Nederlandse handbaldames naar boven,
met unieke prestaties op het WK
(zilver) en de Olympische Spelen
(vierde plaats) tot gevolg.

Anno 2017 is er veel veranderd,
maar vooral één ding hetzelfde
gebleven. Peter Portengen staat,
net als twaalf jaar geleden, aan het
roer. In de tussentijd heeft KRAS/
Volendam de prijzenkast met nog
eens 23 stuks eremetaal aangevuld.
Toch is de laatste landstitel alweer

Een talentopleider in hart en nieren.
Precies wat de jonge handballers
van KRAS/Volendam nodig hebben.
De tijd van oogsten is aangebroken
voor spelers als Jaap Beemsterboer,
Maurits van Buren en Jan Josef. Wie
weet zien we dan, op die ene dag
in mei, Portengen weer een feestje
vieren. Aan de zijkant, ingetogen.
Sonny Sier
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Gerrie Eijlers keert terug
‘Mindset het belangrijkste
voor een keeper’
Voor Gerrie Eijlers voelt zijn terugkeer naar
HV KRAS/Volendam als een warm bad. De sluitpost verliet
veertien jaar geleden zijn geboortedorp voor een avontuur in
Duitsland. Hier ontpopte de Volendammer zich tot een van
de beste doelmannen van de Duitse Bundesliga
Hier kwam hij achtereenvolgens uit
voor SG Solingen, TuSEM Essen, HBW
Balingen-Weilstetten, SC Magdeburg
en GWD Minden. Dit seizoen is Eijlers
weer te vinden op het oude nest, bij
de handbalvereniging waar het voor
hem allemaal begon.
,,Ik ben erg blij om terug te zijn’’,
vertelt Eijlers. ,,Het is goed om weer
dichtbij mijn vrienden en familie te
wonen. Als ik hier ’s avonds een stukje
gaat fietsen kom ik weer allemaal
bekende gezichten tegen. Ik ken de
weg nog goed in Volendam, alleen ga
ik nog wel een paar keer verdwaald
raken in Sporthal Opperdam. In mijn
vorige periode bij KRAS/Volendam
speelden en trainden we namelijk nog
in De Seinpaal.’’

Begeleiding
Bij KRAS/Volendam krijgt de sluitpost
genoeg ruimte om werk en sport
met elkaar te combineren. Zo kon
de Volendammer binnenstromen bij
SearchUser en FacilityApps, waar hij
inmiddels samenwerkt met voormalig
handballers Dirk Tuip en Matthijs Vink.
,,Ik ben heel blij met die kans en dat zij
wat in mij zien. Alleen is de combinatie
sport en werk wel iets waar ik even
aan moet wennen. Als ik die combinatie eenmaal op de rit heb, zie ik mezelf
op de club ook keeperstrainingen

geven.’’
Als 37-jarige doelman kent Eijlers
als geen ander de klappen van de
zweep. Hij denkt dan ook veel te
kunnen betekenen voor de huidige
keeperstalenten in Volendam. ,,Ik
kan hen veel bijbrengen op lichamelijk gebied. Je kunt namelijk met een
goede positionering en lichaams-

‘Ik ben erg blij om
terug te zijn.’
houding de tegenstander dwingen in
een bepaalde hoek te schieten. Ook
op mentaal gebied kan ik de jeugd
sterker maken. Je moet als keeper
overtuigd zijn van jezelf en niet gaan
piekeren als het even minder gaat. Op
dat moment moet de focus juist op de
volgende bal liggen, zodat je
die wel pakt.’’

Ook Eijlers begon ooit als aanstormend talent in de jeugdopleiding van
Volendam. Met veel doorzettingsvermogen schopte hij het uiteindelijk
erg ver en speelde hij maar liefst
98 interlands voor Oranje. ,,Voor mij
was keeperstrainer Ruud van den
Broeck erg belangrijk. Hij was op
dat moment precies wat ik als jonge
keeper nodig had. Hij leerde me om
kritisch op mezelf te zijn. Zo heb ik
na iedere wedstrijd urenlang video’s
bekeken om te ontdekken wat er
beter kon. Ik ben doelen gaan stellen
voor de trainingen en bepaalde
steeds wat op dat moment het belangrijkste was voor mijn ontwikkeling. Zo kon ik steeds stappen blijven
maken.’’
,,Voor een keeper is de mindset het
belangrijkste’’, vertelt Eijlers. ,,Om
ver te komen moet je echt met de
sport bezig zijn. Je moet blijven
gaan en na een wedstrijd toch nog
maar een keer die beelden van de
wedstrijd bekijken. Alleen met zo’n
mindset kun je het maken in de
topsport.’’
Mitchell Burger
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Jongenshandbaltalent Tom Zwarthoed
‘Tom is een mooi voorbeeld van
hoe talent zich hier kan ontwikkelen’
Toen ik een aantal jaren geleden voor het
eerst bij de jeugdopleiding van KRAS/Volendam betrokken raakte, schrok ik een
beetje van hoe ver het niveau weggezakt
was. Met een groep gemotiveerde trainers
onder leiding van Claus Veerman moest de
jeugdopleiding aangepakt worden.
Er moest wederom een omgeving gecreëerd
worden waarin talent zich kon ontwikkelen. Alle betrokkenen waren het er wel
mee eens dat dit toentertijd niet het geval
was. De ploeg die onder de hoede kwam
van Mark Neeft en ondergetekende was de
jongens C-jeugd. Een ploeg van circa acht
jongens, die twee keer in de week een uurtje
trainden. Een ongezonde situatie voor een
topclub. Het roer moest om.

‘Het roer moest om.’
De trainingen werden in dat jaar verlengd
tot 1,5 uur en een extra baltraining werd
toegevoegd. Later sloot zelfs Gympact zich
bij het project aan om de jongens te voorzien van gespecialiseerde krachttraining. De
faciliteiten werden drastisch verbeterd en
resultaat was snel zichtbaar. Talent begon
zich te ontwikkelen. Jongens van binnen en
buiten Volendam sloten zich aan bij de groep
en het aantal spelers begon te groeien. Al
snel was er een noodzaak voor een C2. De
onderlinge competitie werd hierdoor alleen
maar groter. De spelers dwongen elkaar om
beter te worden en vaak was er per wedstrijd een stijgende lijn te zien. Afgelopen
seizoen werd voor deze groep hun hoogtepunt tot nu toe bereikt. Het behalen van de
derde plaats op het Nederlands kampioenschap voor de C-jeugd.
En toch blijven het jongetjes van 13 en 14
jaar. Een ontzettend kwetsbare leeftijd.

Velen heb ik met de tranen op de wangen
gezien vanwege een pesterij of een verloren wedstrijd. Ik heb ze horen zeiken op de
scheidsrechter na een onterechte uitslag
en heb zelfs zoveel emoties gezien dat er
handelingen dreigden te gebeuren die je
liever niet ziet op een handbalveld. Maar het
kwam altijd weer goed en het trainen ging
dan gewoon verder. De meesten van hen
zijn er uiteindelijk betere handballers van
geworden, en dat is waar het om draait.
Zo heb je bijvoorbeeld Jordy Neeft, een
speler die als zoon van de trainer Mark bij de
club kwam. Een heel seizoen lang kon Jordy
geen breaks lopen, omdat hij nooit de bal
onder controle kon houden als hij begon te
stuiteren. En Lucas Koning, waar ik een keer
een hele training naast heb gelopen, omdat
hij het maar niet voor elkaar kreeg om zijn
wijsvingers en duimen in een driehoekje
te krijgen tijdens het vangen. Beide zijn nu
toegelaten tot de hoogste klasse van de
Handbalschool.
En Tom Zwarthoed, die een aantal jaren
geleden als voetbalkeeper voor het eerst op
de training kwam en niet eens wist hoeveel
stappen je met de bal mocht maken. We zijn
nu een paar jaar verder en hij speelt voor het
Nederlandse selectieteam onder 17. Allen
zijn mooie voorbeelden van hoe talent zich
afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hopelijk
kunnen de jongens deze stijgende lijn blijven
volgen en kunnen wij als KRAS/Volendam
deze ontwikkeling optimaal blijven
faciliteren.
Rick Zwarthoed
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Wij laten mensen voelen hoe lekker
trainen kan zijn. Door kennis en ervaring
zorgen wij voor het beste resultaat. Wij
geloven in een persoonlijke aanpak.

Scheidsrechters Roos en Kaneesha
Roos van Beek en Kaneesha Bosch vinden
hun plezier als speler én scheidsrechter
Veel handballers dromen ervan om voor tienduizenden
toeschouwers te schitteren in de Champions League.
Zo ook Roos van Beek (15) en Kaneesha Bosch (19).
Alleen dan niet als speelster, maar als scheidsrechtersduo.
De twee gedreven dames hebben
de smaak als scheidsrechter helemaal te pakken en zien zichzelf in de
toekomst acteren op het hoogste
niveau. Ze hopen dat meer mensen
zich bij HV KRAS/Volendam aanmelden als scheidsrechter. “De baas zijn
van het spel, dat geeft een kick.”
Wat voor vrijwel iedere sport geldt,
gaat ook op voor handbal: zonder
scheidsrechter, geen wedstrijd. Het
Nederlands handbalverbond en veel
verenigingen kampen structureel
met een tekort aan scheidsrechters, waardoor de sport onder druk
staat. Volgens Roos en Kaneesha
zouden veel meer mensen eens
moeten ervaren hoe leuk het is om
een wedstrijd te fluiten. “Ik heb veel
plezier als ik een wedstrijd fluit”, begint Roos. “Zeker als ik samen met
Kaneesha een duel fluit. Wij vullen
elkaar als duo goed aan.” Kaneesha:
“Roos en ik hebben allebei last van
blessures. Langs de kant wil je je

nuttig maken. Dus toen zijn we maar
gaan fluiten. Eigenlijk waren we het
er meteen over uit dat scheidsrechter zijn écht leuk is. En we zijn er nog
aardig goed in ook.”

‘Champions League
fluiten is het doel!’
Tripjes
Beide dames beschikken over een
flinke portie zelfreflectie. Roos: “Het
gaat ons waarschijnlijk niet lukken
om als sporter de top te halen. Zo
realistisch zijn we wel. Dan maar als
scheidsrechter, dachten we.” “Inmiddels hebben we ook ons diploma
gehaald”, vertelt Kaneesha trots. “Alle
regels beheersen we. Nu we er zoveel
van weten kijken we ook heel anders
naar wedstrijden. Onze volgende uit-

daging is om te fluiten op het NK. Het
échte doel is de Champions League.”
Roos: “Samen tripjes maken naar
mooie steden, dat lijkt me wel wat.”
Net als handballers in het veld maken ook scheidsrechters wel eens
fouten, geven beide dames gelijk
toe. Kaneesha: “Een keer hoorde ik
achteraf dat een bal over de lijn was,
terwijl ik geen doelpunt gaf. Dan baal
je even, maar je leert er ook weer
van.” Roos: “Maar we zijn absoluut
niet partijdig. Ik geef mijn eigen
vriendinnen ook gewoon een tijdstraf als zij die verdienen. Laatst had
een speelster van Victoria haar dag
niet en moest ik haar vanwege haar
derde tijdstraf rood geven.”
Het duo is scherp op ongepaste
kritiek vanaf de zijlijn. Kaneesha: “Als
het moet leg ik het spel stil, loop naar
de persoon toe en vraag of hij zelf
wil fluiten. Dan is het daarna stil. Dat
werkt het beste.” Roos: “De scheidsrechter verdient nog meer respect.
Eigenlijk zou iedereen eens een keer
moeten fluiten, zodat men meemaakt hoe het is om scheids te zijn.
Ik weet zeker dat op die manier het
commentaar afneemt en het
nóg leuker wordt om
scheidsrechter te zijn.”
Sonny Sier

Sinds jaar en dag
r!
sc heidsrec htersponso
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Challenge your Body
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f

een ander maar
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Selectie Heren 1

Achterste rij v.l.n.r.: Jan Kwakman (De Brak, materiaalman), Peter Portengen (hoofdtrainer), Martijn Cappel (kee
Derde rij v.l.n.r.: Michel Snoek (strength & conditioning trainer), Jan Josef, Diego Jacobs, Jaap Beemsterboer, Tim
Tweede rij v.l.n.r.: Gerrie Eijlers, Jordy Baijens, Geert Hinskens, Jesper Bramanis, Leon Geus, Igor Mrsulja, Rick
Voorste rij v.l.n.r.: Maurits van Buren, Sonni de Jonge, Marc Kok, Léon van Schie, Bart Koper.
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eperstrainer), Dennis van Royen (fysiotherapeut).
m Claessens, Marnix Roos, Jerry van Koppenhagen (teammanager).
k Zwarthoed, Dennis Schellekens.
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Introductie nieuwe gezichten
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Jesper Bruno Bramanis

Tim Claessens

De 19-jarige Estse handballer Jesper Bramanis wil zich graag bewijzen
bij HV KRAS/Volendam en de club geeft hem die kans. De tiener, geboren
in Japan en zoon van een beroemde Estse handballer, besloot onlangs te
studeren aan de Hogeschool van Amsterdam en zocht een handbalclub
in de omgeving van Amsterdam. De middenopbouwer woonde vier jaar
intern bij de beste handbalacademie van Estland, is aanvoerder van het
nationale team onder twintig jaar en was een belangrijke schakel bij zijn
vorige club HC Tallinn.

De in Sittard geboren jongeling Tim Claessens (18), die tevens uitkomt
voor Jong Oranje, ziet in KRAS/Volendam de ideale club om zijn potentie
te benutten. De cirkelloper begon zijn handballoopbaan bij BFC en kwam
via Sittardia in de jeugdopleiding van OCI-Lions terecht. De bijna tweemeterlange Limburger kwam vorig seizoen voor het belofteteam van Lions
uit in de Eredivisie. Claessens hoopt zich dit seizoen te ontwikkelen op het
niveau van de BENE-League en zich op te trekken aan onder andere
collega-cirkelspeler Léon van Schie.

Gerrie Eijlers

Sonni de Jonge

Na jaren gespeeld te hebben in de beste handbalcompetitie ter wereld, is
Gerrie Eijlers eindelijk thuis. De Volendamse doelman maakte in 2003 de
overstap van KRAS/Volendam naar SG Solingen om in Duitsland zijn topsportambities te ontplooien. In het handbalgekke land ontpopte de sluitpost zich tot één van de beste keepers ter wereld. Na Solingen speelde de
Volendammer achtereenvolgens voor TUSEM Essen, HBW Balingen-Weilstetten, SC Magdeburg en Minden. Tevens speelde Eijlers ruim negentig
interlands voor Oranje. Eijlers hoopt nog minimaal drie jaar mee te kunnen
op het niveau van de BENE-League. Welkom terug, Gerrie.

De linkshandige Sonni de Jonge (24) is de gewenste versterking op de
rechteropbouwpositie. Hij staat te boek als een snelle, technische speler
die tevens inzetbaar is als rechterhoekspeler. De Jonge startte zijn handballoopbaan bij E&O, de club waarvoor hij op veertienjarige leeftijd zijn debuut maakte. In 2014 maakte de voormalig jeugdinternational de overstap
naar Bevo. De Jonge kwam drie jaar uit voor de vereniging uit Panningen.
Afgelopen seizoen troffen De Jonge en KRAS/Volendam elkaar viermaal en
telkens bleken de Volendammers de sterkste.

Marnix Roos

Igor Mrsulja

Twee meter lang en een gewicht van om en nabij de honderd kilo. Aan de
fysieke gesteldheid van handbaltalent Marnix Roos (17) ligt het in elk geval
niet. De linkshandige opbouwer van Hellas ziet in HV KRAS/Volendam de
beste club om zijn talent optimaal te benutten en maakt de overstap naar
het vissersdorp. Roos maakte op vijftienjarige leeftijd zijn debuut in de
hoofdmacht van Hellas. Hij werd tevens opgeroepen voor Oranje onder 19.
In Volendam krijgt hij begeleiding van de familie Duin.

Helemaal nieuw is Igor Mrsulja natuurlijk niet. De Servische opbouwer
verkaste begin 2017 al naar HV KRAS/Volendam. Hij bleek zowel binnen
als buiten het veld een aanwinst. De vriendelijke handballer kan met zijn
aanvallende impulsen verrassend uit de hoek komen en heeft een half jaar
de tijd gehad om te wennen aan het spel en het Hollandse leven. Mrsulja
is erop gebrand dit seizoen écht te laten zien wat hij waard is. Aan zijn
instelling ligt het in elk geval niet.

Programma Heren 1
Datum			Tijd/locatie			Thuis				Uit
September 2017
Eburonen (B)
za 09-09-17		20:15				Callant
Tongeren		HV KRAS/Volendam
Sporthal Opperdam
za 16-09-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
JMS/Hurry Up
Stadssporthal
za 23-09-17		19:00				OCI
Lions			HV KRAS/Volendam
za 30-09-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Targos Bevo
Sporthal Opperdam

Oktober 2017
za 07-10-17		19:00				HC
Visé BM			HV KRAS/Volendam
Hall Omnisport De Visé (B)
za 14-10-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
HUBO Initia Hasselt
Sporthal Opperdam
za 21-10-17		20:15				QubiQ
Achilles Bocholt
HV KRAS/Volendam
De Damburg (B)
November 2017
Sporthal Opperdam
za 04-11-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Neerpelt
zo 12-11-17		20:15				FIQAS
Aalsmeer		HV KRAS/Volendam
Bloemhof
za 18-11-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Sasja H.C.
Sporthal Opperdam
za 25-11-17		20:15				Koorneef/Quintus		HV
KRAS/Volendam
Eekhout Hal

December 2017
za 02-12-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Callant Tongeren
Sporthal Opperdam
za 09-12-17		20:00				JMS/Hurry
Up			HV KRAS/Volendam
De Eendracht
zo 17-12-17		16:00				HV
KRAS/Volendam		
OCI Lions
Seinpaal
Januari 2018
za 20-01-18		19:00				Targos
Bevo HC		HV KRAS/Volendam
De Heuf
za 27-01-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
HC Visé BM
Sporthal Opperdam
Februari 2018
za 03-02-18		20:15				HUBO
Initia Hasselt		HV KRAS/Volendam
Alverberg (B)
za 10-02-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
QubiQ Achilles Bocholt
Sporthal Opperdam
za 17-02-18		20:15				Neerpelt
			HV KRAS/Volendam
Dommelhof (B)
za 24-02-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
FIQAS Aalsmeer
Sporthal Opperdam
Maart 2018
Sorghvliedt Sporthal (B)
za 03-03-18		20:00				Sasja
H.C.			HV KRAS/Volendam
za 10-03-18		20:00				HV
KRAS/Volendam		
Koorneef/Quintus
Sporthal Opperdam
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Partnernetwerk
Aansluiting met directie
en management van de
mooiste bedrijven via een
unieke businessclub

Nieuwe spelersbus HV KRAS/Volendam
Nieuwe spelersbus Van Fraassen
ademt HV KRAS/Volendam
Hij is bekend in Volendam en omstreken: de spelersbus van HV
KRAS/Volendam. De oranje-zwarte blikvanger is een niet te missen
voertuig op de Nederlandse (snel)wegen. Die spelersbus is vervangen
en heeft een metamorfose ondergaan.
Niet alleen levert partner Van Fraassen Travelling een spiksplinternieuwe bus, deze ademt ook nog eens
een en al ‘HV KRAS/Volendam’. Met
dank aan de creatie van ontwerpers
Martina Kwakman en Stanley Kroon.
Op de nieuwe spelersbus pronkt de
Volendamse skyline met de kenmerkende architectuur. Samen met
de clubkleuren en de gewonnen
prijzen door de jaren heen wordt het
Volendamse gevoel naar boven gebracht. Ook van binnen komt het de
passagiers niks tekort en kunnen de
spelers van HV KRAS/Volendam met
het grootste comfort naar uitwedstrijden gereden worden. John Hage

van Van Fraassen Travelling is trots
dat de spelersbus weer een pareltje
is. “Behalve in het voetbal rijden er
weinig sportclubs met een bus die
er zó professioneel uitziet. De bus
geeft een ‘wauw-effect’.

‘Behalve in het voetbal
rijden er weinig sportclubs
met een bus die er zó
professioneel uitziet.’
Ook mensen die niks met handbal
hebben zullen denken: dat is een
gave bus, wie zou daarin zitten?”
Van Fraassen is sinds enkele jaren

de vervoerspartner van HV KRAS/
Volendam. Hage is tevreden met de
samenwerking. “HV KRAS/Volendam heeft één van de meest professionele organisaties in het handbal.
Ik ben trots dat ook wij daar een
bijdrage aan kunnen leveren. Vooral
tijdens de afgelopen finalewedstrijden tegen OCI-LIONS zag je hoeveel
de club losmaakt in Volendam en
daarbuiten. Het was een feest om te
zien dat zoveel supporters de ploeg
steunden in Volendam en Sittard.
Hopelijk kunnen we ook dit seizoen
weer volle bussen laten rijden naar
finalewedstrijden en kunnen we
weer mooie momenten beleven.”

HANDBALVERENIGING
HANDBALVERENIGING

HANDBALVERENIGING
HANDBALVERENIGING
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Da’s meer dan een bus!

www.vanfraassenbusreizen.nl | Vestiging Schiphol: 0297-561325

Programma Garage Kil Dames 1
Datum			Tijd/locatie			Thuis				Uit
September 2017
Sporthal Opperdam
za 30-09-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		

Vido

Oktober 2017
Sportcentrum Hengelo
za 07-10-17		19:00				Olympia
HGL DS1		HV KRAS/Volendam
Waardergolf
di 10 -10-17		20:00				Tornado
		HV KRAS/Volendam
za 14-10-17		20:30				HV
Kras/Volendam
de Tukkers DS1
Sporthal Opperdam
za 28-10-17		19:30				DFS
Arnhem
HA1
HV KRAS/Volendam
Rijkerswoerd

November 2017
Sporthal Opperdam
za 04-11-17		20:25				HV
KRAS/Volendam		
Klink Nijland/Kwiek DS2
De Slenk
za 11-11-17		19:30				D.S.O.				HV
KRAS/Volendam
Sporthal Opperdam
za 18-11-17		20:25				HV
KRAS/Volendam		
Schuler Afbouwgroep
zo 26-11-17		13:00				Commandeur/VWW		HV
KRAS/Volendam
De Dars

December 2017
Sporthal Opperdam
za 02-12-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Gastvrij/Wijhe ‘92 DS1
zo 10-12-17		14:45				Westfriesland/SEW		HV
KRAS/Volendam
Westfrieslandhal
za 17-12-17		19:00				HV
KRAS/Volendam		
V en S DS1
Sporthal Opperdam

Januari 2018
za 06-01-18		19:30				Vido				HV
KRAS/Volendam
MFSA
za 13-01-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
HOlympia HGL DS1
Sporthal Opperdam
za 20-01-18		19:15				Tde
Tukkers DS1		HV KRAS/Volendam
Sporthal de Danne
za 27-01-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
DFS Arnhem HA1
Sporthal Opperdam
Februari 2018
zo 04-02-18		12:30				Klink
Nijland/Kwiek DS2
Tijenraan Sporthal
za 17-02-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Sporthal Opperdam

HV KRAS/Volendam
D.S.O.

Maart 2018
De Klabbe
zo 04-03-18		13:30				Schuler
Afbouwgroep DS1
Sporthal Opperdam
za 10-03-18		20:25				HV
KRAS/Volendam
de Lange Slag
za 17-03-18		20:15				Gastvrij/Wijhe
‘92 DS1
za 24-03-18		19:00				HV
KRAS/Volendam		
Sporthal Opperdam

HV KRAS/Volendam
Commandeur/VVW
HV KRAS/Volendam
Westfriesland/SEW

April 2018
Sporthal Lewenborg
zo 08-04-18		13:20				V
en S DS1			HV KRAS/Volendam
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Dameshandbal
Damestalenten ruiken bij Garage Kil
Dames 1 aan het echte werk
Zij zijn misschien wel het sprekende voorbeeld van de potentie die HV KRAS/Volendam heeft
om op termijn ook in het vrouwenhandbal mee te doen in de top van Nederland. Sharon Plat
(16), Marilyn Tol (14), Denise Mol (15) en Bibi Bakker (16) roken vorig seizoen als B-junioren
al aan het échte werk, maar worden komend jaar nog meer betrokken bij Garage Kil Dames 1.
Bibi Bakker kan niet wachten. “Allemaal willen we naar de top.”
De Amsterdamse maakte vorig jaar
de overstap van Succes
Schoonmaak/VOC naar KRAS/
Volendam. Ze is blij met die keuze.
“Het voelde direct goed. Natuurlijk is
een nieuwe omgeving even wennen
en moet je je plekje zien te vinden, maar dat duurde niet lang. De
meiden van de B1 zijn stuk voor stuk
toppers en door hen voelde ik me al
snel op m’n gemak.”
Halverwege het seizoen besloot het
trainersduo Ruud van den Broeck
en Pim Ligthart om Bakker te laten
rondkijken bij het eerste vrouwenteam, dat op dat moment volop
meestreed om het kampioenschap
in de hoofdklasse. “Ik was van
binnen heel blij toen ze mij vroegen”,
glundert Bakker. “De eerste keer

was ik zenuwachtig. Het is toch een
ander niveau dan je gewend bent bij
de B1. Maar voor mijn gevoel ging
het lekker. Voor je ontwikkeling is
het natuurlijk het beste wanneer de
weerstand in wedstrijden het hoogste is. Maar ik vond het ook belangrijk om met de B1 te blijven spelen.

‘Alle speelsters van
de B1 zag je elke
week beter worden.’
Het zijn toch je teamgenoten en met
hen heb je een gezellige tijd. En alle
speelsters zag je elke week beter
worden. Die ontwikkeling was mooi
om te zien.”

Ambitieus
Het woord ontwikkeling is gevallen.
Want waar denkt de tiener dat haar
plafond ligt? “De top is het doel”,
zegt ze vastberaden. “Ik denk ook
dat Sharon, Marilyn en Denise er zo
over denken. We zijn allemaal ambitieus. Ik wil alles geven om zo hoog
mogelijk te komen. Het buitenland?
Misschien wel ja. Maar voorlopig zit
ik goed bij KRAS/Volendam. Met de
ambities die club heeft om wat van
het dameshandbal te maken denk
ik dat ik hier mijn talent het beste
kan benutten. Voor dit seizoen wil
ik zoveel mogelijk trainen en elke
wedstrijd alles geven. En hopelijk
zoveel mogelijk minuten maken in
het eerste team.
Maar we moeten ons eerst maar
weer bewijzen in de B1.”
Sonny Sier
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Nieuwe wasstraat én nieuwe
doe-het-zelf wasboxen geopend

Carwash Volendam
Dieselstraat 6
1131 JZ Volendam
Telefoon: 0299 392063

Plastic Verpakkingen

Veelzijdig, flexibel en betrouwbaar
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1130 AA Volendam
Nederland
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Start nu met beleggen
vanaf € 15.000,Vraag nu gratis en vrijblijvend ons
informatiepakket aan op www.axento.nl

Voor meer informatie:
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I www.axento.nl
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Bestuurslid Loege Schilder
‘Een groot netwerk is cruciaal voor
een sportvereniging’
Omdat het voorliggende Doelgericht ‘talent’ als thema heeft meegekregen, is de redactie op
zoek gegaan naar talentvolle mensen binnen HV KRAS/Volendam. Bij een sportvereniging
denk je dan al snel aan spelers, maar wij kwamen terecht bij Loege Schilder. Deze, nu
39-jarige vader van vijf kinderen, werd al op vrij jonge leeftijd raadslid en ook de mede door
hem opgerichte onderneming Care IS werd een succes. Sinds enige jaren is hij ook
bestuurslid van de Volendamse handbalclub.
Herkende je deze leiderscapaciteiten al jong bij je zelf?
“Nee niet echt. Als ik nu terug kijk,
zie ik wel dat ik op de juiste tijd in
contact kwam met de juiste personen. Het voelt of dingen op hun
plaats vielen. Met name denk ik dan
aan Henk Molenaar, die ik kende van
zwemmen bij Edvo. Hij was betrokken bij een politieke partij en vroeg
mij of ik ook geen interesse had in
een politieke functie.”
Schilder vervolgt: “Ik weet niet of ik
toen dacht aan een mogelijk talent,
maar de interesse om goede oplossingen te bedenken, plannen te ontwikkelen en het voor mensen beter
te maken, was er zeker. Dit was mijn
drijfveer om me aan te sluiten bij het
CDA. Eerlijkheidshalve moet ik hierbij
wel zeggen dat het ook goed stond
op mijn CV.”
“Maar”, vervolgt Loege, “naar mate
ik me meer verdiepte in de gemeentematerie, werd het steeds interessanter. Je kon echt iets veranderen,
aanpassingen bepleiten en dat soort

dingen. Daarna werd het een gevoel
dat ik echt iets kon doen voor de
gemeenschap, die mij ook kansen
had gegeven.”
Later heb je met een aantal
compagnons ‘Care IS vermogensbeheer’ opgericht en als jong bedrijf
kregen jullie al twee keer een
onderscheiding als de beste in de
branche. Wat doen jullie anders
dan anderen?
“Op de eerste plaats is onze bedrijfsstrategie anders. Was voor
een financiële instelling tot 2008
het maken van (verborgen) winst
belangrijker dan de klant, bij Care IS
staat de cliënt voorop en handelen
wij transparant. Goed beleggen wil
niet altijd zeggen dat je gaat voor
het hoogst veronderstelde rendement. Wij zetten het doel centraal.
Welk beleggingsprofiel past qua
vermogen en aard het beste bij de
cliënt? Daar praat je samen over en
je legt de dingen op een duidelijke en
begrijpelijke wijze uit.”

Kun je het zakelijke talent gebruiken bij een sportvereniging als HV
KRAS/Volendam?
“Het is niet alleen je talent. Door
mijn werk ontmoet ik allerlei mensen. Directeuren van grote bedrijven
tot ZZP’ers om maar wat te noemen. Hierdoor bouw je een gemêleerd netwerk op. De ondersteuning
van het bedrijfsleven is cruciaal voor
een sportvereniging. Zorg er, net als
in een bedrijf, vooral voor dat je zoveel mogelijk betrokkenheid kweekt
bij mensen met een gezamenlijk
ontwikkelde visie en blijf daarachter
staan. Maak het doel een gezamenlijk doel.”
Tot slot omschrijft Loege wat voor
hem talent is. “Het onderkennen van
je gave, er alles uithalen wat er uit te
halen is en ga er voor.”
Jaap Buijs
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SearchUser biedt maatschappelijke kansen
Dirk Tuip: ‘Trots dat handballers bij ons hun
talenten kunnen ontdekken’
Talent. Bij wie kunnen we hiervoor beter terecht dan bij twee oud-handballers, die
niet alleen succes hadden in de sportzaal, maar nu ook in het bedrijfsleven: Dirk Tuip
(Kappie) en Matthijs Vink.
Op de vraag wat volgens Dirk Tuip
talent is, vertelt hij dat talent alléén
niet voldoende is om vooruit te
komen. “Je hebt een gave, die je zelf
ontdekt of die anderen zien. Dat
talent moet je vervolgens gebruiken en verder ontwikkelen. Ik weet
nog goed dat, toen ik mijn eerste
toernooi bij de mini’s speelde, Maart
Admiraal in de NIVO schreef dat de
broertjes Tuip in de gaten gehouden
moesten worden.” Dirk had namelijk
tijdens dat toernooi 24 van de 30
doelpunten gescoord en Tom had
slechts twee doelpunten doorgelaten als keeper. “Talent is een gift,
maar wat doe je ermee? Het gaat er
in topsport om dat je alles opzij zet.
Dit betekent veel trainen en jezelf
veel ontzeggen op sociaal gebied.”
Nu leid je met Matthijs Vink twee
in snel tempo gegroeide bedrijven,
namelijk SearchUser en
FacilityApps. Heeft dit zakelijk
succes ook te maken met talent?
“Absoluut. Het ondernemen zit in de
familie. Ik denk dat het daarnaast te
maken heeft met ons sportverleden.
Toen ik als ondernemer begon, vond
ik het maar vreemd dat mensen
taken niet goed of niet op tijd af
hadden. In de sport volg je opdrachten van je trainer gewoon op en zijn

taken ook duidelijk voor iedereen. In
het bedrijfsleven kun je ‘onder de radar blijven’, dat lukt op het sportveld
niet. Ik denk dat wij een omgeving
proberen te creëren waarin je ditzelfde sportveld terug ziet.”
Jullie geven handballers de kans
om te ontwikkelen in één van
jullie twee bedrijven. Hoe is dat zo
gegroeid?
“Tijdens mijn studie en handbaljaren,” begint Dirk enthousiast te
vertellen, “vroeg Piet Kes op een
dag of ik geen bijbaantje wilde. Zo
kwam ik bij Succes in de administratie terecht. Later kon ik daar ook
mijn eindstage lopen, maar toen
in de marketing. Het viel mij daar
op dat er veel ‘handbalmensen’ bij
Succes rondliepen. Maar ook dat het
bedrijf ruimte gaf om werk te doen
voor de handbal. Kortom een soort
sponsoring waar ik nooit eerder aan
had gedacht. Ik heb daar ook geleerd
welk werk bij mij paste.”
Tuip vervolgt: “Bij ons is er ruimte
om flexibel met handbalwerk om
te gaan en omdat we twee totaal
verschillende bedrijven hebben,
kunnen werknemers ervaren wat
ze het beste ligt. Zo hebben we
verschillende handballers de kans
gegeven hun eigen talenten te ont-

dekken. Op deze wijze is Matthijs Vink
na zijn profcarrière gestart en nu is hij
de directeur en medeaandeelhouder
van SearchUser. Maar denk ook aan
bijvoorbeeld Joey Duin en Marco Woltersom die hun weg inmiddels hebben
gevonden in hun maatschappelijke
carrière.”
“We zijn dan ook trots dat we Gerrie
Eijlers, die alleen maar als handballer
heeft gewerkt, de mogelijkheid kunnen bieden om te onderzoeken wat
hij kan en wil: bedrijven helpen met
online groei door effectieve marketing
of misschien wel bouwen van apps
met FacilityApps?”
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Ooit waren we
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