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Cas-ers verslaan Zwitsers met NL XV
Marcel Tabbers

Rugby Q Na de uitwedstrijd in en
tegen Polen (0-49) werd ook in eigen huis gewonnen door de rugbyers van Nederland XV. Zwitserland
werd met 36-15 verslagen. Het nationaal team, met daarin spelend
de Cas-ers Mark Wokke en Tony
Hoogenboom, staan nu eerste in
de Rugby Europe Trophy Poule.

Die eerste plek willen beide spelers
maar al te graag vasthouden. Veel
is dan afhankelijk van Portugal. De
angstgegner van Nederland XV
kwam nog niet in actie tijdens de
huidige competitie, maar versloeg
vorig seizoen wel Nederland in eigen huis.
Tegen Zwitserland bleef het lang
spannend. „We hebben uiteindelijk toch nog overtuigend gewon-

nen. We maakten het onszelf namelijk erg lastig met drie gele kaarten. En dan speel je tot drie keer toe
tien minuten met een man minder”, aldus Hoogenboom. Uiteindelijk werd de score in de eindfase
opgevoerd. Het gaf bondscoach
Gareth Gilbert de gelegenheid om
op gepaste wijze afscheid te nemen
van Alexander Barendregt. Wokke: „Hij mocht een penaltykick ne-

men toen de wedstrijd al lang en
breed gespeeld was. Helaas miste
hij de palen, maar het was een
mooi en waardig moment voor
hem. En ons ook natuurlijk.”
Over het duel in eigen huis was
Hoogenboom lovend. „Het was
een mooie ervaring en het was
goed om te zien dat er zo veel mensen ons komen supporten. Terwijl
het koud was. Dat betekent veel.”

Europees kampioen speelt met de concurrentie tijdens Subaru Beach Battle

’Walk in the park’ Ockeloen
Kees van Dalsem

k.van.dalsem@hollandmediacombinatie.nl

Strandracen Q Het was een ’walk in
the park’ voor Jasper Ockeloen. De
Europees kampioen strandracen
was veel sterker dan de concurrentie
tijdens de vijfde editie van de Subaru Beach Battle in Wijk aan Zee.
,,Maar in de laatste ronde reed ik alleen, toen heb ik echt wel afgezien.’’
Het parkoers van de wedstrijd door
het kustdorp was op het lijf van Ockeloen geschreven: technisch en
zwaar. Niemand kon zijn wiel houden. Het was jammer dat profwielrenner en veldritspecialist Lars
Boom, de winnaar van de laatste
twee edities, door ziekte niet mee
kon doen, anders was het misschien
nog een spannende wedstrijd geworden.
Vanaf de start op de Dorpsweide van
Wijk aan Zee, waar de coureurs een
lusje moesten rijden over het gras,
reed Ockeloen in de kop van de wedstrijd. Al was het de geslepen oudprof Erik Dekker die de leiding
nam. Hij had echter niet voldoende
power om dat de hele wedstrijd vol
te houden, de 48-jarige coureur eindigde nog wel als vierde.

Lekke band
De oud-Raborenner zat in de eerste
ronde samen met Ockeloen, Tim
Kerkhof, Rick van Breda en Bram
Rood in de kopgroep, maar als snel
was duidelijk dat Ockeloen en Rood
de beste van de dag waren. En dat
Ockeloen de allerbeste was. Kerkhof
moest afhaken door een lekke band
en al snel hadden de twee koplopers
40 seconden voorsprong op de drie Ike Groen had de plek van Kerkhof
overgenomen.
Ockeloen en Rood werkte goed samen en konden de voorsprong op de
achtervolgers steeds verder vergroten. Overigens was het deelnemersveld niet helemaal op sterkte. Omdat in België ook een grote wedstrijd
was, kozen een paar toppers zoals
Ronan van Zandbeek en Bram Imming voor de koers in De Panne. De
Fransman Benoît Daeninck won,
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Medailles Groot
en Verhaar
Schaatsen Q Paulien
Verhaar
(Castricum) en Robin Groot
(Broek op Langedijk) hadden een
goed weekend in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Nederlandse schaatssters wonnen bij elkaar vijf medailles tijdens de wereldbeker voor junioren.
Een gouden medaille was er niet,
maar Verhaar en Groot wonnen
elk wel zilver en brons. Zondag
werd Groot tweede achter Femke
Kok op de 1500 meter, terwijl Verhaar derde werd.
Zaterdag eindigde Verhaar als
tweede op de 3000 meter, terwijl
Groot derde werd. De Japanse Lemi Williamson won goud. Groot
werd ook nog eens tweede op de
1000 meter.

Titel Dorenbos
op de baan

De kopgroep met de uiteindelijke winnaar Jasper Ockeloen (rechts), Bram Rood (links) en Erik Dekker (midden). Achter
Ockeloen rijdt Rick van Breda.
FOTO RON PICHEL

Imming werd vierde.
Door het afzeggen van Boom was
Laurens ten Dam de enige renner uit
de World Tour aan de start. De Oudorper had vooraf al ingeschat dat
hij niet om de prijzen zou rijden.
,,Het is veel te technisch.’’ Uiteindelijk werd de coureur van Sunweb negende. ,,Ik vond het leuk. Ik train
ook wel eens op het strand, van de
week nog, maar train ik niet op de
mulle stukken. Ik zorg dat ik dan zo
snel mogelijk op het harde strand
rij.’’ Ten Dam, die misschien wel
zijn laatste race reed in het shirt van
Sunweb, weet nog niet of hij nog
meer strandraces gaat rijden deze
winter. ,,Maar Egmond-Pier-Egmond vind ik altijd leuk.’’ Dat zal
dan zijn eerste wedstrijd zijn in het
shirt van zijn nieuwe CCC-ploeg.
,,Al zou het ook kunnen dat ik dan
rijd voor Theo Schilder, want dat is
mijn strandteam.’’

Laurens ten Dam:
’Het is voor mij te
technisch’
Bij het ingaan van de laatste ronde
plaatste Ockeloen, die over twee weken zijn Europese titel probeert te
verdedigen, een versnelling. ,,Ik
wilde kijken wat er zou gebeuren als
ik zou demarreren. Het antwoord
was vrij snel duidelijk, want Bram
kon mijn tempo niet meer volgen.
Het ging redelijk makkelijk vandaag, maar alleen heb ik wel afgezien.’’
Ockeleon reed in de laatste ronde
een halve minuut weg bij de mountainbiker uit Broek op Langedijk.

Uiteindelijk eindigde Rick van Breda solo op de derde plek, voor Dekker en Groen.
Bij de vrouwen was de overwinning
voor de jonge Tessa Neefjes van wielervereniging West-Frisia. Zij was
veel beter dan Lola Bakker en Romana Carfora.
Voor de organisatie was de vijfde
editie een geslaagde, vertelde
Alexander de Wagt. ,,We hadden
nog heel veel daginschrijvingen.
Uiteindelijk reden er ’s morgens 500
recreanten en ’s middags stonden er
150 wedstrijdrenners aan de start.
Daar zijn we heel tevreden mee.’’
Uitslag Subaru Beach Battle, mannen:
1. Jasper Ockeloen, 2. Bram Rood, 3.
Rick van Breda, 4. Erik Dekker, 5. Ike
Groen, 6. Stijn Appel, 7. Roy Beukers, 8.
Wessel Krul, 9. Laurens ten Dam, 10.
Sem Huitema. Vrouwen: 1. Tessa Neefjes, 2. Lola Bakker, 3. Romana Carfora.

Baanwielrennen Q Yanne Dorenbos heeft met zijn team de Nederlandse titel op de ploegenachtervolging behaald. De Castricumse
coureur versloeg met een jonge
ploeg enkele geroutineerde renners. Dorenbos, Leco Hendriks,
Enzo Leijnse en Casper van Uden
waren sneller dan Dion Beukeboom (houder van het Nederlands uurrecord), Roy Pieters,
Joost van der Burg en Yentl Ruijmgaard. Bij de vrouwen was de
jeugd ook beter dan de gevestigde
namen. Kirstie van Haaften, Amber van der Hulst, Bente van Teeseling en Mylene de Zoete waren
sneller dan Amy Pieters, Riejanne
Markus, Kelly Markus en Winanda Spoor.

Van Riet wint
op Zandvoort
Autosport Q Lorenzo van Riet (19)
uit Castricum heeft zaterdag samen met Dennis de Borst de eerste race van het Winter Endurance Kampioenschap (WEK) in divisie 2 op zijn naam te schrijven. Na
500 kilometer kwam hij in zijn
Seat Cupra TCR als eerste over de
finish in zijn klasse. Overall werd
het duo achter zes Porsches zevende. Het is het eerste seizoen
van Van Riet in in de autosport.

Bobbie Bakker goud waard voor KZC
Waterpolo Q Slecht spelen en toch
winnen. Het overkwam de mannen
van KZC in Almere tegen Aalscholver. Zonder coach en vaste keeper
moest Aquafit de punten aan De
Fuut laten. De vrouwen van KZC
boekten een zwaar bevochten zege
op West-Friesland (SG) 2. Aquafit
was succesvol tegen DWT 2.
Bobbie Bakker was met zijn vier
doelpunten goud waard voor KZC in
het met 5-7 gewonnen duel tegen
Aalscholver. Toch speelden de Be-

verwijkers - tweede in de eerste regioklasse - een matige wedstrijd tegen de laagvlieger uit Almere. „We
waren aanvallend niet scherp. Eigenlijk was het ronduit slordig”,
meldde de teleurgestelde speler Richard Kuiper. „Ik miste zelf ook nog
een strafworp, maar gelukkig had
Bobbie het op z’n heupen.” Coach
John Speet moest alle zeilen bijzetten om de boel wakker te houden.
„Hij was ook een paar keer goed
kwaad op ons. En terecht. We voer-

den onze opdrachten niet goed uit.”
Aquafit kon de 1-5 achterstand na de
eerste periode in het vervolg van het
duel niet meer goedmaken. De Fuut
won met 4-8 en nam dankbaar de
drie fel bevochten punten mee naar
Maarssen. „Op zich was het niet
slecht, maar na zes minuten was het
al klaar. Het is erg jammer, want dit
was een mooie gelegenheid geweest
om de aansluiting naar boven toe in
stand te behouden”, aldus aanvoerder Danny Theissling.

Als excuus konden de Castricummers aanvoeren dat keeper Patrick
Verduin ontbrak. Na de 3-7 van Erik
Jak net voor het eind van het tweede
kwart, waren de doelpunten
schaars. Roy Theisslling tekende
twintig seconden voor tijd voor de
4-7.
De 5-2 overwinning van de vrouwen
van KZC op West-Friesland (SG) 2
ging minder makkelijk dan de stand
zou vermoeden. „Het was zwaar”,
verzuchtte speelster Yvonne Ooster-

veen in het Sportfondsenbad. Pas in
het derde kwart kwam de thuisclub
op stoom, nadat er in de tweede periode werkelijk niets was gebeurd.
Merel Doll (2-2) en Talita Dijkman
Dulkes (3-2) zetten KZC op voorsprong. Sterre Kieft en Kirsten Dijkman scoorden in het laatste kwart.
Een solide zoneverdediging leverde
de vrouwen van Aquafit een 6-3
winst op tegen DWT 2. Eline van
Riet en Nienke de Vries scoorden
beiden drie keer.

