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Stad en Streek

Voor ZAP, Schagen, Succes en SRC
betekent dat extra promotiekan-
sen. Wieringermeer, dat zaterdag
in Alkmaar de reis naar de gehoop-

te derde klasse opent tegen Alcma-
ria Victrix, is die mogelijkheid er
niet. Het zaterdagvoetbal krijgt
door de komst van zondagclubs
wel een nieuwe impuls.
ZAP begint zondag in eigen huis
tegen Volendam, de nummer die
van 3B. Aanvankelijk moest er met
ook nog Texel Meervogels, Vitesse
’22, Spirit ’30 en VSV in de race drie
keer gewonnen worden om in het
Polderse geval naar 2A te kunnen

promoveren. Nu volstaan twee ze-
ges, in de wetenschap dat een ne-
derlaag in het tweede duel nog een
herkansing openlaat. Als ZAP van
Volendam wint wacht dan moge-
lijk een tripje naar Texel.
De andere regionale zondagclubs
weten inmiddels ook dat twee keer
winnen promotie inhoudt. Mits
Wijk aan Zee zich handhaaft in de
derde klasse. Schagen begint bij
JVC, Succes ontvangt Hugo Boys.

De winnaars treffen elkaar in het
vervolg. SRC moet eerst op bezoek
bij De Rijp. In het besef dat bij
winst een bezoek aan de winnaar
van Zeevogels-Bergen volgt. 
Bij degradatie van Wijk aan Zee,
bepaalt het moment waarop dat
gebeurt het vervolgtraject voor de
overgebleven ploegen. Met als ui-
terste mogelijkheid nog een dub-
bele finale op donderdagavond 21
en zondagmiddag 24 juni. 

KNVB zet extra plekken op het spel in nacompetitie
Ruud Ramler

Schagen ✱ De concurrentie in de
nacompetitie is voor de regionale
voetbalploegen afgenomen. Om-
dat er clubs van zondag naar zater-
dag overstappen kan de KNVB ex-
tra plekken op het spel zetten.

Schagen ✱ Marit Bak en Amber
Breed, twee snelle meiden uit
Schagen en Schagerbrug, hebben
de Spaarne Lenterace in de M18
dubbeltwee gewonnen. Deze
roeiklassieker wordt jaarlijks
georganiseerd door KR&ZV Het
Spaarne uit Heemstede. Het
waren twee loodzware kilome-
ters voor de meiden wier roei-
hart nog voor een belangrijk
deel bij RV de Kop in Schagen
ligt. Onder tropische weersom-
standigheden kregen ze mee om
er direct vol in te knallen. Deze
tactiek werkte prima. De overige
tien boten in hun categorie
bleken de 8.36.30 niet te kunnen
kloppen. Met een voorsprong
van 20 seconden op de nummer
twee Hemus wonnen de regio-
nale scholieren afgetekend.

Beste golfers
van ’t Zand
Winkel ✱ Maaike de Wit en
Hans Visser hebben zich bij Golf
en Countryclub Regthuys de
beste golfers van ’t Zand ge-
toond. weer gestreden om de
Zandtemer golftitels. In een veld
van zes dames nam Maaike de
Wit met zestien stablefordpun-
ten de wisselbeker over van
Pauline Zwart, die haar titel
vanwege vakantie niet kon ver-
dedigen. Jannie Jongejan (der-
tien) en Bea Jongejan (twaalf)
completeerden het podium. Van
de 27 heren haalde Hans Visser
als enige meer dan achttien
stablefordpunten. Met 22 pun-
ten was hij afgetekend beste van
de dag en nam de wisseltrofee
overnemen van Sjors van de
Berg, die door werk zijn titel
ook niet kon verdedigen. Drie
spelers eindigden met achttien
punten. Op grond van de indivi-
duele handicaps nam Jack Jon-
gejan de tweede prijs en Dick
van Diepen de derde prijs mee
naar huis. Traditiegetrouw ging
de complete groep aan de saté
met friet en salade en bleef het
nog lang gezellig in Winkel.

Schager roeiduo
wint Lenterace

Plaatsgenoot Jan Latenstein kwam
namens het districtsbestuur langs
in het vertrouwde speellokaal van
De Ooievaar om Cor Goudsblom,
Cees te Bück, Arie Tesselaar, Martien
Pronk en Anton de Ruijter in het
zonnetje te zetten. Want NWN had
immers zelf de voorzet gegeven. En
besturen uitgenodigd leden die vijf-
tig jaar of langer aangesloten waren
bij club en/of bond aan te melden. 

Database
Dat had Adri Goudsblom onthou-
den. Zelf vanaf 1972 lid van Ons Ge-
noegen en sinds 1993 voorzitter
greep hij in oktober 2016 het zeven-
tigjarig bestaan aan om van het le-
denbestand een database te maken.
En van alle biljarters bij te houden
wat ze meegemaakt en gepresteerd
hebben. Cor Goudsblom, Cees te
Bück, Arie Tesselaar en Martien
Pronk werden toen al ter plekke ge-
prezen. En nu ging er met Anton de
Ruijter erbij een officieel sausje over.
Goudsblom was van januari ’75 tot

juni ’97 bestuurslid en een groot
deel van die periode ook nog wed-
strijdleider. Te Bück zat van februari
’83 tot juni 2015 in het bestuur. Arie
Tesselaar fungeerde in zijn lange
loopbaan als bestuurder (april ’65

tot juni ’93) twaalf jaar als penning-
meester en zestien jaar als voorzit-
ter. Martien Pronk nam juist deze
avond afscheid als wedstrijdleider
van de dinsdag- donderdag- en vrij-
dagavondcompetitie. Voor hem was

er ook nog een grote mand levens-
middelen en bloemen gingen naar
zijn vrouw. Anton de Ruijter tot slot
kwam op 1 september 1975 binnen
bij Ons Genoegen. Waar hij van fe-
bruari ’83 tot juni ’99 secretaris was.

Voorlopers in biljartdistrict
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Warmenhuizen ✱ Het einde van de
jaarvergadering van biljartvereni-
ging Ons Genoegen was voor vijf le-
den een nieuw begin. Met een oor-
konde namens de Nederlandse bil-
jartbond en in dit kader als eerste
lichting van het district Noord West
Nederland onderscheiden met een
speldje. Voor een halve eeuw of nog
langer zelfs achter het biljart.

Zes gemengde teams, acht heren-
teams en acht vrouwenteams ne-
men het tijdens de Sportweek te-
gen elkaar op. Ze mogen kiezen uit
twaalf deelnemers per team die
vooraf zijn ingeschreven. Voor zo’n
atletiekdag kan dat best even puz-
zelen zijn. Gebruik je de snelste
man om mee te doen om de eerste
plek op de 1500 meter, of zet je hem
in op de 400 meter, zodat je zeker
bent van winst?
Tegelijk is zo’n slijtageslag als
hardlopen perfect voor het publiek
dat de teams continu aanmoedigt.
Bij de finish staan alle teamgeno-
ten om ’hun’ deelnemer over de
eindstreep te schreeuwen.
,,Ieder jaar denk je: nou, toch wel

weer gezellig om mee te doen.
Maar de meesten zijn echt heel fa-
natiek. Dat is ook wel weer mooi
om te zien”, zegt Silke Borst (25) uit
Schagen van damesteam De Ooi-
evaar. ,,We hebben een team met
allemaal vriendinnen. Iedere
avond gelijk even kijken wat de
tussenstand is... We zijn vorig jaar

eerste geworden, dus dat willen we
graag zo houden.”
Onder andere voetbalprof Marco
van Duin, hoogspringer Linda
Hurkmans en mountainbiker Rob-
bert de Nijs doen mee.
Veel teams schrijven zich al jaren in
voor dit evenement. Zoals Koen
Broersen Meubeldesign, waar Mo-

nique Slijkerman zich voor de
zesde keer heeft aangemeld. 
De 27-jarige Warmenhuizense
vindt het nog steeds lastig om te-
genstanders in te schatten. ,,Je
bent onbewust altijd wel bezig
met wat andere teams van plan
zijn, maar iedereen pakt het ieder
jaar weer anders aan. We hopen
nu wél boven De Wilde Grote
Noormannen te eindigen.”
Bij atletiek staat naast hardlopen
ook verspringen, hoogspringen
en kogelstoten op het program-
ma. Verder is er op andere dagen
darten, een triatlon, een obstacle
run, tennis, beachvolleybal en bil-
jarten. Ieder team mag een joker
inzetten voor dubbele punten.

Lacherig
,,Dat zorgt er altijd wel weer voor
dat het heel spannend is”, zegt
Luca Stoop (21) uit Warmenhui-
zen. Hij zit bij The Green Army;
een team met een aantal fanatieke
jongens. ,,Van tevoren komen we
bij elkaar en bepalen we wie wel-
ke sport gaat doen. Dan doe je er
nog een beetje lacherig over, maar
als het puntje bij paaltje komt
willen we allemaal winnen.”

Puntje bij paaltje wil elk team toch winnen
Cas Broxterman

Warmenhuizen ✱ Het beeld van
de Warmenhuizer Sportweek is
voor veel mensen dat de derde
helft belangrijker is dan wat er in
de wedstrijden gebeurt. Dat is
deels waar. Gezelligheid staat
voorop bij het zevendaagse evene-
ment. Maar zodra het startsignaal
klinkt, zoals maandag tijdens de
atletiekdag, gaat het er bloedfana-
tiek aan toe.

Hugo Vader van De Wilde Grote Noormannen in actie. FOTO JOHN VADER

✱ Bridge
TOP, A-lijn: 1. Ruiter/Jorna 60.94, 2. Vd Berg/Kieft
57.81, 3. Kruijer/Kruijer 53.13. B-lijn: 1. Gouds-
blom/Bakker en Stadegaard/Stadegaard 55.21, 3.
Ruiter/Ruiter 54.17. 

✱ Hengelsport
Hsv Vischlust: 1. S. de Graaf, 2. S. Herman, 3. J.
Eelsing, 4. R. Emmaneel, 5. J. Groet. Zondag
begint de baarscompetitie. Verzamelen om 07.00
uur in de kantine van Kaagvogels.

✱ Schaken
Magnus, interne competitie: Enrico van Egmond -
Rob Terrahe 1-0, Jos Hendriks - Dylan van Vliet 1-0,
Wim Boom - Bram Tuk 1-0, Dick Martin - Ed Hoes
0-1, Ronald Komen - Mitchell Weggemans 0-1.
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