
Red Stars doet het uit 
noodzaak met spelers 
uit lagere teams

SOEST Binnen Red Stars is 
Sander&Sander een bekend 
koppel. De één heet Sprengers, de 
ander Keemink. Ze basketballen in 
het vierde herenteam. En in het 
derde en het tweede. En sinds dit 
seizoen ook in de hoofdmacht.
Sprengers was al vaker van de 
partij. In de uitwedstrijd tegen 
DAS deed basketbalcoach Axel 
Gouw zondagavond ook een 
beroep op Keemink die drie 
wedstrijden van de dag ervoor in 
de benen had. Gouw moest wel, 
want behalve twee nieuwkomers 
en Ruben Bovelander hadden nu 
Rick Bertus en Daniël Lansaat 
plaatsgenomen in de ziekenboeg.
Sprengers, die zaterdag tweemaal 
in actie was gekomen, gaf het goe-
de voorbeeld. Met drie drietjes en 
drie vrije worpen had hij na één 
kwart al 12 punten achter zijn 
naam. Hij deed dat allemaal voor 
de ogen van bondscoach Toon van 
Helfteren die ook coach is van 
DAS. 
De scores van Sprengers gaven 
Red Stars lucht en marge die later 
in het duel van pas kwamen. De 
productie werd overgenomen 
door topscorer Michiel Zwarte-
veen (20 punten) en de wederom 
sterk spelende Nino Winters (15).
Winnen was voor Red Stars 
overigens bittere noodzaak om 
het verschil te maken met de 
onderste ploegen. Dat is klein, 
maar eigenlijk geldt hetzelfde voor 
de achterstand op de bovenste 
teams. In de eerste divisie A 
winnen veel teams van elkaar.
Red Stars had enkele weken 
geleden de pech dat koploper 
Hoofddorp in Beukendal een 
handje werd geholpen (82-84), 
maar kan zaterdag (20.30 uur) in 
Beukendal nog een stap omhoog 
maken als wordt gewonnen van 
Wyba. Die ploeg staat vierde en 
heeft twee verliespunten minder 
dan de Soesters
 

Monsterzege voor 
heren HV Eemland bij 
Donar: 24-42
SOEST De heren van HV Eemland 
hebben zaterdag de grootste 
overwinning misschien wel ooit 
geboekt tegen de heren van HV 
Donar uit Hengelo. Na een 
ruststand van 9-22 werd het 
24-42.
In de beginfase ging het nog gelijk 
op, maar na een minuut of tien 
spelen sloeg Eemland een eerste 
gaatje van vier doelpunten. De 
heren uit Hengelo gaven zich niet 
zomaar gewonnen en kwamen 
terug tot twee doelpunten. 
Daarna was het verzet gebroken 
en liep de combinatie uit Soest en 
Amersfoort snel uit. Veel break-
outs en goed uitgespeelde 
aanvallen zorgde voor een riante 
voorsprong bij rust.
De in de rust meegegeven 
opdracht werd goed uitgevoerd en 
de voorsprong werd eenvoudig 
verder uitgebreid. Na een minuut 
of vijftien spelen in de tweede 
helft kwamen er toch wat 
slordigheden in het spel van HV 
Eemland. Topscorers aan de zijde 
van HV Eemland waren Guido 
Werensteijn en Tim Zwart met 
beiden tien doelpunten.
Coach Bessel Grift was na afloop 
erg tevreden met de eerste 45 
minuten van zijn ploeg. ,,Met deze 
energie en instelling ben ik er van 
overtuigd dat wij het elke ploeg in 
deze competitie lastig kunnen 
maken. Zaak is nu om ‘the flow’ er 
in te houden en elke week verder 
te verbeteren”.

Flink balen na nipte nederlaag

Nog hoop voor Overhees 
SOEST Of het handhaving in de der-
de klasse gaat opleveren is nog altijd 
de vraag.
 
Feit is wel dat de tafeltennissers 
van TTV Overhees er keihard voor 
knokken en aan een mooie eind-
sprint bezig zijn. Voor de tweede 

achtereenvolgende keer op rij werd 
er gewonnen, met 6-4 van Almeer-
spin 6. Op de vijfde plaats is Over-
hees niet bij voorbaat veilig, maar 
als beste nummer 5 van alle poules 
is er zicht op handhaving. De ach-
terstand op de nummer 4 bedraagt 
vijf punten.

BDC niet te stuiten: 9-19
SOEST BDC kende bij ASC Nieuw-
landeen valse start (5-3), maar de 
koploper herstelde zich in Amers-
foort tijdig en ruimschoots: 9-19.
 
Als nieuwe handbalclub was ASC 
een onbekende tegenstander. Al 
snel had BDC door dat de Amers-

foorters telkens hetzelfde spelletje 
speelden. Toen de Soesters daar 
hun defensie op afstemden, bleek 
ASC geen alternatieve wapens in 
handen te hebben. Bovendien stopte 
Sharona Lubbersen drie van de vijf 
strafworpen. Bij BDC werd Manon 
Roest topscorer met zeven treffers.
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De Eemvogels 
komt slechts één 
treffer tekort
SOEST De Eemvogels begon het 
zaalseizoen met een minimale 
thuisnederlaag. SDO won met 16-17. 
Keer op keer knokten de Soesters 
zich terug in de wedstrijd, de ver-
diende gelijkmaker bleef echter uit. 
,,Het is echt balen dat je een gelijk-
spel op één doelpunt misloopt.’’
 

Peter Pos

Hoofdschuddend stapte Jeroen van 
Kappel zaterdagmiddag van het 
veld. De 26-jarige aanvoerder van 
De Eemvogels had graag gezien dat 
zijn ploeg het zaalseizoen anders 
gestart was. ,,We hebben een nette 
wedstrijd neergezet. De inzet was 
goed, eigenlijk was iedereen ook 
wel tevreden over ons spel, maar we 
zaten aan het einde wel net aan de 
verkeerde kant van de score.’’
Tot 4-3 stond De Eemvogels op 
voorsprong. Daarna was het telkens 
SDO dat de leiding nam en de thuis-
ploeg keer op keer terug zag terug-
komen. Bij 12-16 leek een nederlaag 
onafwendbaar, maar daarna knok-
ten de Soesters zich nog heel sterk 
terug. Via treffers van Henk Luijk, 
Jordi en Jeremi Mast werd het ver-
schil teruggebracht tot één punt: 
16-17.
De laatste aanval van de wedstrijd 
was voor De Eemvogels. Het nood-
schot van Jeremy Mast viel niet 
raak.
,,Het is echt balen dat je een gelijk-
spel op één doelpunt misloopt’’, ver-
zuchtte Van Kappel.
Dit seizoen speelt De Eemvogels 
zowel in de zaal als op het veld in 
de vierde klasse. De ambitie van de 

‘familieclub’ was altijd spelen in de 
derde klasse. ,,Na de herindelingen 
is dat heel lastig geworden’’, weet 
Van Kappel. ,,De vierde klasse is 
hierdoor een stuk sterker geworden. 
Na één wedstrijd is het lastig om een 
concrete verwachting neer te leg-
gen. Ik denk dat we wel bovenin de 
middenmoot kunnen komen, maar 
terugkeren naar de derde klasse 
wordt moeilijk.’’
 
CLUBMAN Van Kappel is een echte 
clubman. Ondanks zijn jonge leef-
tijd is hij voorzitter van de korf-
balclub. ,,Ik was al een jaar pen-
ningmeester en daarvoor drie jaar 

algemeen bestuurslid. Toen de vori-
ge voorzitter haar taken neerlegde, 
heb ik het overgenomen. Het kwam 
misschien wat sneller dan ik had 
verwacht, maar ik denk dat het goed 
bij me past.’’
,,De Eemvogels staat al jaren be-
kend om de goede sfeer op de club. 
Er lopen hier veel fijne mensen rond 
en we hebben veel vrijwilligers die 
inzetbaar zijn. Als bestuur moet je 
er alles aan doen om dat zo te hou-
den en waar mogelijk zelfs te ver-
sterken.’’
,,We hebben een aantal dingen in-
gevoerd, bijvoorbeeld dat er elke 
eerste zaterdag van de maand een 

activiteit in de kantine is. Dat is voor 
iedereen makkelijk en duidelijk. Zo 
is er komende zaterdag een game 
en spelletjesavond voor onze leden. 
Uiteraard zijn vriendjes en vrien-
dinnetjes dan ook welkom.’’
Van Kappel ziet De Eemvogels 
graag nog iets groeien. ,,We zitten 
nu op ongeveer 120 leden. Ons ide-
aalbeeld is 150 leden, dan hebben 
we nog meer mogelijkheden om 
teamindelingen te maken die pas-
sen bij de spelers. Daarom organi-
seren we elk jaar een paar keer een 
vriendjes- en vriendinnetjesdag je 
ziet dat zoiets voor kinderen een 
heel leuke ervaring is.”

 p Jeroen van Kappel (links) is niet alleen aanvoerder van het eerste team, maar als voorzitter ook 'captain' van de hele club.

Kampioenschap 
tafeltennissers
SOEST Een week voor het ‘etentje’ bij 
Nieuwegein heeft SHOT de spreek-
woordelijke champagneflessen ont-
kurkt.
 
Tegen Woerden (derde) had SHOT 
zes punten nodig om de titel in de 
wacht te slepen. Dat lukte ook (6-
4), maar tijdens de wedstrijd werd 
al duidelijk dat het kampioenschap 
binnen was, omdat Nieuwegein toen 
al enkele punten had laten liggen.
 
VERZEKERD Hans van Gool, aange-
moedigd door het voetbal team van 
zijn zoon dat hij coacht, pakte over-
tuigend het eerste punt, gevolgd 
door een zege van Martin Fransen. 
Daarna liep SHOT uit naar 4-1 en 
nadat Woerden er 4-2 van had ge-

maakt, kwam het nieuws van het 
puntverlies van NIeuwegein en wa-
ren de Soester tafeltennissers ver-

zekerd van de titel en promotie naar 
de hoofdklasse. De rest van de wed-
strijd was een formaliteit.

DOEL Waar SHOT in het najaar 
2017 degradeerde uit de hoofdklas-
se, keert het nu weer terug naar de 
hoogste klasse in de Afdeling Mid-
den. ,,Ons doel vooraf was duidelijk. 
In de voorjaarscompetitie liepen we 
het kampioenschap mis, we waren 
er nu dus op gebrand om ditmaal 
wel bovenaan te eindigen”, reageer-
de nestor Hans.

VERTROUWEN ,,Dit is een mooie titel. 
Vanaf het begin hebben we boven-
aan gestaan. Dat we in speelronde 
9 al kampioen worden, geeft ook 
vertrouwen voor de volgende com-
petitie”, vulde René aan. De doel-
stelling voor de voorjaarscompetitie 
is ook duidelijk. Dan wil SHOT zich 
weer handhaven in de hoofdklasse. 
“Maar eerst gaan we dit kampioen-
schap vieren!”, aldus de opgetogen 
Martin.

 p Na een jaar keert SHOT weer terug naar de hoofdklasse. Daar was het om te doen.

SHOT haalt spanning van tafel
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