vrijdag 1 november 2013

SPORTFLITSEN

● ATLETIEK

Atletiekvereniging Phanos organiseert zondag 10 november in
samenwerking met Unicef weer
de Olympisch Stadionloop. Deze
bekende loop gaat zijn 37e editie
tegemoet. De start is in het Olympisch Stadion waarna de atleten
richting het Amsterdamse Bos
lopen. De afstanden zijn 10, 5 en 1
km. De Olympisch Stadionloop
maakt onderdeel uit van het
loopcircuit Rondje Mokum.

● HANDBAL
De handbalvrouwen van Succes
Schoonmaak/VOC Amsterdam
spelen op zaterdag 9 en zaterdag
16 november hun wedstrijden in
de derde ronde van de EHF-Cup.
Tegenstander is het Hongaarse
VÃC. VOC gaat eerst naar Hongarije, een week later volgt het
thuisduel in de eigen sporthal
Elzenhagen (20.00 uur).

● SCHERMEN
Het sportcentrum Universum in
Amsterdam is zaterdag 9 november het decor van het 22e SistaMMIT-schermtoernooi. De finales
zijn een dag later en zullen plaatsvinden in de Citroën-garage bij
het Olympisch Stadion, waar in
1928 het olympische schermen
plaatsvond.

VOETBALFLITSEN
M AFC heeft de volgende bekerronde in de districtsbeker West 1
bereikt. Daarvoor versloeg de
zondag Topklasser de Haarlemse
zondag hoofdklasser EDO met 4-1.
Tim Wulffraat had een belangrijk
aandeel in de zege door twee
keer te scoren. Ook Chabab, De
Dijk, Ajax zaterdag en JOS/Watergraafsmeer gaan door in het
districtsbekertoernooi. De loting
voor deze tweede knock-outronde
vindt plaats op maandag 11 november (16.00 uur) in het KNVBdistrictskantoor aan de Amsterdamse Overschiestraat.
M De zaterdagamateurs van Ajax
doen het goed in de hoofdklasse
A. De ploeg van Bart Logchies is
na de 3-2 thuiswinst tegen Quick
Boys gestegen naar de tweede
plek en heeft drie punten achterstand op koploper Sparta Nijkerk.
Morgenmiddag gaat Ajax op
bezoek bij het Veenendaalse
DOVO dat vierde staat. Logchies
kan dan geen gebruikmaken van
topscorer Dennis Kaars die drie
wedstrijden schorsing heeft gekregen na zijn rode kaart tegen Quick
Boys.

AMSTERDAM

STER VAN DE STRAAT
Isabelle Carvalho
schiet Mijlpaalmeisjes naar
kwartfinale
door BENNY RUFF

AMSTERDAM – Voetballen
doet zij graag, zeker als het
voor haar school de Mijlpaal
op het Amsterdams Straatvoetbal Kampioenschap betreft. Isabelle Carvalho was
gistermiddag de ster van de
dag, toen haar ploeg moest
aantreden tegen het eerste
team van de Elout, vorig jaar
verliezend finaliste op de
Dam. Met liefst vier goals
wees Isabelle de Mijlpaal de
weg, die uiteindelijk met
6-1 zegevierde. „Ja het
ging wel lekker. We gaan
ons nu voorbereiden op
de volgende wedstrijd”, was haar
nuchtere commentaar na afloop, terwijl
ze volop werd geknuffeld door blije teamgenoten.

Het was al vrij snel duidelijk
dat Isabelle in het duel tegen de
meisjes van de Eloutschool zou
opvallen. Haar balbehandeling,
techniek, acties en schoten op doel
verraadden een aparte klasse. Isabelle zit wat dat aangaat op een bovengemiddeld niveau. Hebben
meisjes van haar leeftijd (11 jaar)
moeite op een simpele breedtepass
te geven, Isabelle doet zoiets dergelijks bij wijze van spreken met haar
ogen dicht.
„Dit was onze derde wedstrijd die
wij hebben gewonnen. Morgen
(vandaag, red.) spelen we de kwartfinale. Winnen we die, dan zitten
wij bij de laatste vier. En die halvefinalepartij volgt na de kwartfinale.
Of het niet allemaal te zwaar wordt?
Nee hoor, zo lang we winnen is het
voor ons niet te zwaar”, klinkt het
zelfverzekerd uit haar mond.
De meisjes 1 van de Mijlpaal reali-

seerden
zich niet dat
zij een van de favorieten van het straatvoetbaltoernooi hadden uitgeschakeld. „Stonden zij vorig jaar in de finale?”
vroeg Isabelle met enkele teamgenoten zich verontwaardigd af.
„Nou dan zijn we zeer benieuwd
naar onze tegenstanders die we nu
gaan krijgen. Wij hebben er in elk
geval veel zin in.”
Vorig jaar konden de Mijlpaalmeisjes al na de tweede ronde naar
huis. Isabelle baalde daarvan. Dit
seizoen moet daarom de ’revenge’
komen. „Wij hebben best wel een
aardige ploeg. Vijf van onze meiden
waaronder ikzelf, spelen competitie bij een club. Ik zit in de D1-selectie van Buitenveldert, dat gaat best
wel goed. Weet je wie mijn favorie-

te voetballer is?” roept het talentvolle voetbalster met Portugese
roots vervolgens. „Messi.” En even
later: „Maar Ronaldo vind ik ook
goed.”
Isabelle heeft nu zeventien goals
op haar naam staan in drie duels.
Dat kunnen er in de komende wedstrijden veel meer worden. „Maar
eerlijk gezegd ben ik daar niet zo
mee bezig. Ik vind het veel leuker
als wij iedere keer winnen en kunnen uitkijken naar de volgende tegenstander.”
Begeleider Ronald de Vogel bekijkt het spel van zijn meiden met
veel genoegen. „Ze vinden het allemaal geweldig. Dit jaar hebben we
een mooie groep voetbalsters bij elkaar van wie sommigen competitie
spelen. Ja, dat valt wel op. We hebben nu een van de favorieten uitgeschakeld en plotsklaps zullen we
nu de favorietenrol opgespeld krijgen. Oké, het zij zo.”
Ook de jongens van de Mijlpaal
hebben de kwartfinale bereikt. Tegen Watergraafsmeer werd met 1-0
gewonnen.

Swift-trainer Oostermeijer: alles op karakter
• Kees Oostermeijer: „Als er
wordt uitgedeeld moet er ook
worden geïncasseerd.”

door RENÉ VAN BATENBURG

AMSTERDAM – Tien jaar geleden hing Kees Oostermeijer
zijn voetbalschoenen en trainingspak subiet aan de wilgen bij zijn club DOVO in Veenendaal. De trainer en voormalige voetballer van de zaterdaghoofdklasser op de
Utrechtse Heuvelrug wilde zijn prioriteiten meer verleggen naar zijn gezin en zijn werk als sportdocent op de
HvA in Amsterdam-Zuidoost. „Er ging gewoon te veel
tijd in zitten bij DOVO”, zegt Oostermeijer (52), die dit
seizoen de trainersstaf heeft opgepakt bij de Amsterdamse zaterdageersteklasser Swift op het Olympiaplein.
Na zeven competitieronden staat Oostermeijer met
Swift op de derde plaats.
Morgen wacht de belangrijke wedstrijd tegen de nummer twee van de ranglijst,
Zwaluwen’30. Als de Amsterdammers winnen van
de voormalige zaterdagTopklasser uit Hoorn op het
eigen vertrouwde sportpark
midden in de Stadionbuurt
dan wordt er wel een bescheiden feestje gevierd,
maar Oostermeijer blijft er
nuchter onder. „Rekenen
in dit stadium heeft geen enkele zin. Het gat met koplo-

7

per Rijnvogels is mits zij
ook winnen, vijf punten.
Wij hebben na de wedstrijd
tegen Aalsmeer, waarin we
met 6-0 wonnen”, vervolgt
hij, „voldoende zelfvertrouwen getankt voor de confrontatie morgen tegen
Zwaluwen’30. Swift heeft
dit seizoen een brede selectie en wordt niet gehinderd
door langdurige blessuregevallen en/of schorsingen.”
Oostermeijer is een fan
van het Engelse voetbal. „Ik
houd van verzorgd karaktervoetbal op basis van techniek en fairplay. Als er
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wordt uitgedeeld moet er
ook worden geïncasseerd.
Dat wordt nog wel eens vergeten”, zegt de voormalige
middenvelder die er zelf
ook niet vies was om er vol
energie hard tegenaan te
gaan als het nodig was. „Ik
begreep nooit dat ze nog de
puf hadden om te praten na

een verloren wedstrijd. Ik
wil dat mijn spelers er altijd
alles aan doen om te winnen.”
Een ander belangrijk duel dit weekeinde is de hoofdstedelijke derby tussen
JOS/Watergraafsmeer en
Zeeburgia. De twee Amsterdamse
zondageersteklas-

sers waren de afgelopen
competitie aan elkaar gewaagd in de strijd om promotie naar de hoofdklasse.
Maar de hoofdprijs ging
naar De Dijk, want als twee
honden vechten om een
been… De zaken liggen nu
anders. JOS/W staat riant
boven aan de ranglijst met
vijf punten voorsprong op
De Meern en een klinkend
doelsaldo (20-4). Zeeburgia
staat twaalfde, maar de
mannen van trainer Mike
Kolf zagen een lichtpuntje
met hun eerste overwinning. Afgelopen weekeinde werd het thuis 2-0 tegen
OFC. JOS/W-trainer Sander Middelbeek spreekt
van een wedstrijd ’op zich’
over de derby. „Tegen Zeeburgia spelen is nooit een
makkie”, vindt hij.

• Isabelle Carvalho is door niemand
niet te stuiten. De ster van de
Mijlpaalschool schiet tegen de
Eloutschool maar liefst viermaal
met scherp.
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KLASSEMENT 2013/2014

Wie stopt
Noordenbos

AMSTERDAM – Er staat dit seizoen geen maat op Joey Noordenbos van HBOK. De spits van de
zaterdagtweedeklasser staat na
zeven wedstrijden spelen al op
dertien goals
en gaat
daarmee
ruim aan de
leiding in de
strijd om de
Gouden
Schoen in het
Metropool
Sport topscorersklassement. De
nummers
twee, Donny
• Joey Noordenbos
Geel en
Dennis Gerritsen (beiden Beursbengels), volgen met zeven treffers op gepaste afstand.
De Top/Hoofd/Eerste klasse
zaterdag zondag heeft twee
koplopers. Tim Wulffraat (AFC)
en Paul Bekker van Jos/Watergraafsmeer staan met acht
doelpunten aan kop van de
ranglijst. Tim Ruder (De Dijk) en
Tim Steij (Swift) volgen het duo
met zes treffers.
TOP/HOOFD/EERSTE KLASSE ZATERDAG
ZONDAG
Tim Wulffraat (AFC) .................................8
Paul Bekker (JOS/W) ...............................8
Tim Ruder (De Dijk) .................................6
Tim Steij (Swift) .......................................6
Dennis Kaars (Ajax) .................................5
Dino Cornet (Zeeburgia) ..........................5
Ian Refos (Zeeburgia) ..............................5
Tobias Kuijvenhoven (Swift) ....................5
Melvin Grootfaam (FC Chabab) ................5
TWEEDE KLASSE ZATERDAG/ZONDAG
Joey Noordenbos (HBOK) .......................13
Donny Geel (Beursbengels) .....................7
Dennis Gerritsen (Beursbengels) ..............7
Jamal Lachkar (Beursbengels) .................5
Robin Visser (Roda’23) ............................5
René Boer (AMVJ) ...................................5
Arjan van Diermen (DVVA) ......................4
Lucas Hofstra (AFC) ..................................4

