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Vrouwen Aeolus lijden
forse nederlaag
De vrouwen van Aeolus kenden
een onfortuinlijke start: de uitwed-
strijd tegen Terriërs (Heiloo) ging
met 5-1 verloren. Al snel keek de
Rotterdamse overgangsklasser
tegen een 3-0 achterstand aan. Bo-
dine Belderbos scoorde tegen uit
een strafcorner en twee voorzetten
van Marjolein de Bruin leidden
net niet tot meer weerwerk, zodat
de rust met 3-1 aanbrak. Coach
Franklin gaf zijn ploeg de op-
dracht om sneller te spelen en de
lange pass te hanteren, maar dat
bleek onvoldoende.

HOCKEY

Wolkbreuk spelbreker
voor mannen Victoria
Het eerste mannenteam van Victo-
ria kwam welgeteld 18 minuten in
actie tegen gastheer Eindhoven.
Een wolkbreuk maakte, bij een
stand van 0-0, verder spelen on-
mogelijk. Toen ook een pauze geen
uitzicht op voorzetting bood, werd
de thuisreis aanvaard.

HOCKEY

Vrouwen Victoria
buigen voor sterk MOP
Ook bij het duel MOP – Victoria
(vrouwen) in Vught was regenval
gedeeltelijk spelbreker. Na 20 mi-
nuten stond er zoveel water op het
veld, dat naar een naburig terrein
moest worden uitgeweken. Victo-
ria hield lang stand tegen een van
de grootste poulefavorieten, maar
moest in het laatste kwart buigen.
Nadat de stand via een strafbal op
1-0 was gekomen werd nog fel op
de aanval gespeeld, met alle ri-
sico’s vandien: MOP scoorde drie
keer uit drie uitbraken.

KORFBAL

Tactiek pakt verkeerd
uit voor Vitesse
Na een snelle 0-2 voorsprong ging
het mis met Vitesse in de uitwed-
strijd tegen Fortis uit Oost-Sou-
burg. De Barendrechters kregen
zeven treffers achter elkaar te ver-
werken (7-2). Een ruststand van
8-6 leek nog mogelijkheden te
geven, maar ook na enkele wissels
wilde het niet lukken de achter-
stand te verkleinen. Fortis was
trefzekerder en liep uit naar 15-10.
Vitesse-aanvoerder Remco den
Otter kwam er rond voor uit: ,,We
hebben terecht verloren. Jammer,
want na de winst vorige week op
het sterke Rust Roest hadden we
meer verwacht.”

BADMINTON

The Flying Shuttle
naar puntendeling
Met een incomplete formatie –
nieuwe aanwinst Pascalle van Nie-
len was nog niet van de partij –
bleef het eerste team van The Fly-
ing Shuttle in de openingswed-
strijd van het seizoen steken op
4-4. Uit spelend tegen Van Zijder-
veld 2 uit Amstelveen waren de
Barendrechters dichtbij de volle
winst, maar het mannendubbel
(Stan de Lange en Sabar Lapré)
ging op het nippertje verloren. De
punten kwamen van de beide mix-
duels, het vrouwendubbel (Daisy
Bommeleyn en Jeannet van der
Werff) en het mannenenkel (Mi-
chiel Kruijt). Trainer Bram Birahy
rekent op méér in de krachtmeting
met BV Slotermeer, komende za-
terdag thuis.

Posthuma won twee onderdelen,
Stamsnijder één. De zoon van de
vroegere crosser Hennie Stamsnij-
der had onderweg echter meer pun-
ten veroverd en werd daardoor
eindwinnaar. De vierde zege voor
de coureur uit Enter dit seizoen,
eerder was hij kampioen van zijn
district in zowel de tijdrit als op de
weg. Hij won onlangs een klassie-
ker, maar met de overwinning in
Rotterdam was hij ook in zijn schik.
De Ronde van Vreewijk is een

wielerkoers in Rotterdam, die al
weer voor de zesde maal werd ver-
reden. Op de eerste maal na, altijd
in de vorm van een omnium be-
staande uit drie onderdelen. Dit
omdat een criterium op het smalle
parkoers aan de Groenezoom
slechts achthonderd meter lang is,
daardoor een te gevaarlijke onder-
neming zou zijn. Slechts 23 deelne-
mers hadden de weg naar dit eve-
nement gevonden. Er zouden er
meer komen, maar een aantal was
weggebleven, de meesten omdat ze
voor hun club de finalerit in het
Drentse Dalen moesten rijden.
Wel aanwezig waren de oostelijke

renners Bas Stamsnijders uit Enter
en Jelle Posthuma uit Weerselo. Zij
waren het die de koers domineer-
den. Beiden zijn ambassadeur van
de Lance Armstrong Foundation &
Livestrong, waarmeeWieler Promo-
tion Rotterdam, de organisator in
Vreewijk onlangs een samenwer-
king afsloot. ,,Mijn broer heeft al
driemaal kanker gehad,’’ moti-
veerde Van Vlietrenner Bas Stam-

snijder zijn betrokkenheid bij de
Livestrong stichting. ,,Voor mij was
het dan ook geen issue ommijn me-
dewerking te verlenen. Aan de
vraag van WPR heb ik dan ook
graag gehoor gegeven. Het is een
hele reis hier naar Rotterdam, maar
de opzet hier spreek mij wel aan.
Wij hebben zaterdag een zware
koers gehad, de Omloop om Schok-
land. Ik heb wel veertig kilometer
mee gedaan, maar dat kwam door
een val. Ik viel boven op een andere
coureur. Die brak net als Anton in
de Vuelta zijn elleboog. Ik werd
wakker met stijve spieren, dan zijn
die korte ritjes in dat omnium wel
goed om je weer los te rijden.’’
Jelle Posthuma uit de continen-

tale Piels formatie, had betere her-
innering aan de wedstrijd die zater-
dag in Emmeloord eindigde. ,,Mijn
ploegmaat Peter Schulting won na
een solo van dertig kilometer. Voor

ons kwam dat mooi uit, we hoefden
in de kopgroep slechts mee te rij-
den. Ik werd achtste, maar voelde
het hier in Rotterdam wel aan mijn
spieren. Zo’n rit van bijna tweehon-
derd kilometer gaat je toch niet in
de kouwe kleren zitten. Maar be-
langrijker is onze deelname hier,
kunnen we een goed woordje voor
onze stichting doen.’’

Ondanks die voorbereiding sta-
ken beide coureurs in Rotterdam
met kop en schouder boven de re-
gionale renners uit. In de eerste rit,

een puntenkoers, ontsnapten bei-
den al vroeg in de koers en reden de
overige renners op één of meerdere
ronden achterstand. In het tweede
onderdeel -de afvalling- troefde
Jelle Posthuma zijn collega ambas-
sadeur af. In een lange eindsprint
kwam hij afgetekend als winnaar
over de streep. In beide ritten was
Cees/Jan Kortlever uit Zevenhuizen
derde, hij werd dan ook ‘the best of
the rest’. In het afsluitende onder-
deel, de rit in lijn. probeerde een
drietal, Sander Kreder, Kelian Lan-
kester en Denis Deelen, de ‘toppers’
te verassen. Posthuma reageerde at-
tent, Stamsnijder kon pas na een
verwoede achtervolging aansluiten.
De vijf bleven buiten schot en in de
eindsprint versloeg Posthuma zijn
collega. Voor de eindzege kwam hij
echter één puntje te kort. De vol-
gende koers is woensdag in Krim-
pen aan den IJssel.

Ik werd zondagmorgen
wakker met stijve
spieren, dan zijn die
korte ritjes wel goed.
Bas Stamsnijder

ROTTERDAM•Gebroe-
derlijk kwamen ze op de
Rotterdamse Groene-
zoom hand in hand over
de finish. Bas Stamsnij-
der en Jelle Posthuma.
Op alle onderdelen van
het omnium in de Ronde
van Vreewijk hadden zij
geheerst.

HANS VAN HOUDT

Bas Stamsnijder klopt Jelle Posthuma op punten

Renners uit oosten geven
Ronde van Vreewijk kleur

QuintenWinkel voert het peloton aan tijdens de Ronde van Vreewijk. FOTO COR VOS/MICHEL BIERHUIZEN

ROTTERDAM•Weinig franje, wel
efficiënt. De start van het mannen-
team van Aeolus in de overgangs-
klasse was met een 3-1 overwin-
ning op Amersfoort nuttig, maar
het publiek op het sportpark aan
de Hazelaarweg bracht de handen
zelden op elkaar.

HENK J. DE KLEIJNEN

Vooraf was er al optimisme in het
kamp van de zwart-witten, geba-
seerd op de wetenschap dat het
team vorig seizoen met een derde
plaats net buiten de play-offs viel en

sindsdien een hechtere formatie
lijkt te zijn geworden. Na een wat
aarzelend begin met veel balverlies
nam Aeolus inderdaad het offensief.
Dat leidde in de achtste minuut tot
een strafcorner, die Wouter Leurink
feilloos benutte. Ook met de tweede
strafcorner, tien minuten later, wist
Leurink raad (2-0).
Concentratieverlies tegen het

einde van de eerste speelhelft gaf
Amersfoort de gelegenheid om wat
kansjes te creëren. Goed ingrijpen
van doelman Wout Paulusma voor-
kwam een tegentreffer. Verder dan

een schot net naast en een mislukte
strafcorner kwamen de gasten niet.
Na de hervatting controleerde Ae-

olus het spel. Afgezien van een
fraaie solo van Eric Wester viel er
lang weinig te genieten, omdat de
bal risicoloos werd terug- en rond-
gespeeld. Pas na een kwartier ont-
stond enige opwinding op de tribu-
nes, toen Aeolus opnieuw een straf-
corner kreeg toegewezen. En weer
was het Leurink, die snoerhard
scoorde (3-0).
In de slotfase herstelde Amers-

foort zich enigszins, maar keeper

Paulusma –man van de wedstrijd –
redde enkele malen fraai op harde
inzetten. Toch viel, uit een scrim-
mage, vlak voor tijd nog een tegen-
treffer: 3-1.
Het werd dus een nuttige, maar

gortdroge zege met weinig vloei-
ende combinaties of uitgespeelde
kansen. Coach Jos-Pieter Baardse
was er uiteraard heel tevreden mee:
,,Het was niet slecht. De jongens
zijn nog niet helemaal op elkaar in-
gespeeld, maar dat komt wel. Al
met al een prima start, waar heel
hard voor is gewerkt.”

Hockeyers Aeolus boeken een gortdroge zege
maandag 13 september 2010

RS

ROTTERDAM • Het compleet ver-
nieuwde eerste vrouwenteam van
AA-Drink FVT is in de eerste divisie
‘vliegend’ van start gegaan tegen
het geroutineerde US uit
Amsterdam. De Rotterdamse tafel-

tennisploeg, die vorig seizoen uit de
eredivisie degradeerde en als gevolg
daarvan alle speelsters zag vertrek-
ken, bestaat nu uit vier jeugdige ta-
lenten. ,,Een knappe en onverwach-
te 7-3 zege. Het is nog vroeg, maar

wie weet gaan we het verloren ter-
rein meteen terug winnen,” aldus
waarnemend coach Jan Baren-
drecht. Jacintha de Hoop pakte drie
punten, Jasminka Oeij twee en
Sanne de Hoop één. Vooral het laat-

ste duel was adembenemend, om-
dat de jongste van het gezelschap
zich in de vierde game terugvocht
van een 4-10 achterstand naar een
12-4 overwinning om vervolgens
ook in de vijfde game te winnen.

Verjongde vrouwenploeg van FVT kent vliegende start in eerste divisie


