
Hasselt - In de etappe die hij voor de 
Eneco Tour had omcirkeld, liet Tom 
Boonen gisteren zien dat Tyler Farrar 
te verslaan is. De Belgische wielrenner 
won in Hasselt de massasprint in de 
derde etappe. Boonen koerste tussen 
Niel en Hasselt over bekend terrein en 
dat maakte de zege speciaal. ,,Ik reed 
langs het huis van mijn ouders, door 
mijn geboortedorp, door de straat 
waar ik altijd gewoond heb en door 
het dorp waar ik nu woon”, somde hij 
op. ,,Mooier kan niet, hè?”

De Belgisch kampioen behaalde 
gisteren al zijn zesde zege in de ritten-
koers uit de ProTour, die sinds 2005 
bestaat. De overwinning van vrijdag 
was een memorabele en niet alleen 
omdat Boonen door zijn geboorte-

streek fietste. Na zijn overwinning 
in Parijs-Roubaix ging zijn wieler-
jaar bergafwaarts, met de Ronde van 
Frankrijk (en de aanloop daar naar 
toe) als dieptepunt. 

,,Maar de Tour moeten we snel 
vergeten”, keek Boonen gisteren in 
Hasselt terug op die periode. De ren-
ner van Quick-Step was geen schim 
van zichzelf, werd ziek en viel uit. 
Lange tijd was hij uitgeschakeld, pas 
vorige week hervatte hij de training. 
,,Achteraf was ik op de eerste dag van 
de Tour al ziek. Maar een dokter mag 
tijdens de Tour niet zeggen dat je ziek 
bent, he. Het enige dat hij mag, is je 
oplappen om je in koers te houden.”

Aangezien Boonen alleen de Vat-
tenfall Cyclassics had gereden, ver-

scheen hij in de Eneco Tour zonder 
idee van waar hij in sportief opzicht 
stond. ,,De trainingen voelden goed 
aan, maar verder had ik geen referen-
tiepunt. Met mijn derde plaats in de 
proloog was ik al heel blij. Nu is de 
Eneco Tour voor mij zeker geslaagd. 
Ik had op niets gerekend en heb iets 
gekregen.” En dat nog wel op ‘ei-
gen’ terrein. ,,Ik had daar in de sprint 
nog voordeel van. Ik ken dat hier als 
mijn broekzak, omdat ik hier in de 
buurt regelmatig koffie ga drinken en 
daarna weer terug rijd. Ik wist dat de 
weg iets opliep en dat ik niet te vroeg 
de sprint moest aangaan, dus toen ik 
het treintje van Farrar zag passeren, 
raakte ik niet in paniek.”

Farrar, klassementsleider en win-

naar van de vorige twee etappes, had 
vrede met zijn tweede plaats. ,,Je kunt 
niet altijd winnen en van Boonen ver-
liezen is geen schande”, zei de renner 
van Garmin die dit jaar in de Giro en 
de Tour al zo vaak tweede was. ,,Ik 
heb de tel niet bijgehouden, maar he-
laas ben ik dit jaar veel vaker tweede 
geworden dan eerste.” 

Eindzege Perget
Mathieu Perget heeft de Ronde van de 
Limousin op zijn naam geschreven. De 
Franse renner van Caisse d’Epargne 
veroverde donderdag de gele trui en 
stond die in de laatste etappe naar 
Limoges, niet meer af. Zijn landgenoot 
Romain Feillu ging er vandoor met de 
etappezege. Pieter Weening werd 41e.

Gerard Bos

Leeuwarden - Naam: Jaco de Groot. 
Leeftijd: 23 jaar. Fierljepper, afkom-
stig uit Kamerik. Houder van het 
Nederlandse record. En vandaag 
de voornaamste concurrent van de 
Friese springers tijdens de nationale 
kampioenschappen in het Utrechtse 
plaatsje Jaarsveld. Al drie jaar lang 
favoriet, echter nog nooit winnaar. 
Dit keer hoopt-ie de ban te kunnen 
breken. ,,En het kan. Ik heb het zelf 
in de hand.’’

Gevraagd naar de voornaamste 
concurrenten, noemt regerend 
Fries én Nederlands kampioen Bart 
Helmholt verderop in deze krant de 
namen van provinciegenoten Hannes 
Scherjon (Leeuwarden) en Thewis 
Hobma (Oosthem). En natuurlijk die 
van Jaco de Groot. Bang voor de beste 
springer van de Polsstokbond Hol-
land (PBH) is geen enkele Fries, res-
pect hebben ze echter wel voor hem; 
stuk voor stuk.

Het is wederzijds. Dat blijkt als De 
Groot daags voor de wedstrijd naar 
zijn mening over de Friese fierljep-
pers wordt gevraagd. Noem het diplo-
matiek, noem het politiek correct of 
noem het welgemeend; feit is dat de 
man uit Kamerik waardering heeft 
voor bijvoorbeeld een ljepper als Bart 
Helmholt. ,,Die springt al jaren goed 
op grote wedstrijden. Dus dat zal op 
het NK niet anders zijn’’, voorspelt 
De Groot. ,,Bart zorgt altijd wel voor 
een verre afstand. Dat is wel geble-
ken.’’

Met die laatste opmerking verwijst 
de titelfavoriet van de PBH bijvoor-
beeld naar de laatste drie jaar. Steeds 
was hij een kandidaat voor de hoog-
ste eer, steeds was het echter de man 
uit Burgum die De Groot aftroefde. 
Hoogste tijd dus dat daar verandering 
in komt. Zéker tijdens een nationale 

titelstrijd die op een ‘eigen’ Holland-
se schans wordt versprongen, zou je 
zeggen.

De Groot haalt de schouders op. 
,,Mwoah’’, klinkt het enigszins wei-
felend. ,,Het maakt me eigenlijk niet 
veel uit waar het NK wordt gehou-
den. Ik wil sowieso winnen. Een NK 
op een van de accommodaties van de 
Hollandse bond is leuk omdat er dan 
wat meer bekenden op de wedstrijd 
afkomen. Maar een NK in een Friese 
plaats heeft ook wel wat. Dan nog 
zijn er veel supporters voor ons, en 
juist op een Friese schans winnen 
lijkt me ook wel mooi. Dat geeft toch 
een grotere kick.’’

Vorig jaar moest hij toekijken hoe 
Helmholt op diens eigen thuisschan-
sen in Burgum pas in de slotfase van 
de wedstrijd de Nederlandse titel 
greep. Wéér geen NK op de erelijst 
van De Groot. Het zou niet misstaan, 
want bijna alles heeft-ie verder al 
gewonnen. Knagen doet het echter 
niet. Nog niet. ,,Knagen is een groot 
woord, maar het is wel balen wan-
neer je het NK niet wint. ’t Is toch de 
belangrijkste wedstrijd van het jaar. 
Zo zie ik dat tenminste.’’

Dinsdagavond won De Groot nog 
een bondswedstrijd in Jaarsveld 
(PBH), de plaats die vandaag ook het 
decor van de titelstrijd is. Hij deed 
dat met een sprong van negentien 
meter. ,,Een redelijk lekkere sprong’’, 
kijkt hij terug. Toch, zo verwacht De 

Groot, moet het vandaag beter. Een 
sprong van twintig meter of verder 
zal nodig zijn voor de winst. Dat kan 
hij echter ook. In Jaarsveld liet hij 
namelijk vorig seizoen, op 26 juni 
2008 al eens een afstand van 20.55 
noteren, destijds goed voor een Hol-
lands record.

Sinds deze zomer heeft De Groot 
echter ook het Nederlands record in 
zijn bezit. Met 20.79 pakte hij het af 
van Helmholt. ,,Het was een uitschie-
ter’’, verklaart de Kameriker. ,,Voor 
de rest was het voor mij een matig 
seizoen. Toch is vandaag alles moge-
lijk. Het ligt aan jezelf.’’

Want dat is zijn overtuiging. ,,Er 
zijn fierljeppers die zeggen dat je op 
die schans wel goed springt, op die 
niet, enzovoort. Ik moet daar altijd 
een beetje om lachen. Zelf denk ik 
niet zo. Als je al gaat denken ‘hier 
kan ik geen twintig meter springen’, 
tja, dan gaat dat ook niet lukken. Het 
zit tussen je oren.’’

Kijken naar zijn concurrenten 
doet De Groot dan ook niet al te veel. 
,,Ik ga van mezelf uit en ga voor de 
titel. Het kan.’’ Al was het maar om-
dat hij fit is. Iets dat dit seizoen niet 
steevast het geval was. 

De Groot licht zijn medisch dos-
sier van dit jaar: ,,Nadat ik voor het 
seizoen mijn pols had gebroken, 
duurde het een maandje voordat ik 
me weer goed voelde in de stok. Maar 
vervolgens kreeg ik last van mijn 
knie, problemen met de meniscus. 
Het was dus kwakkelen.’’

De nationale titel en daarmee het 
breken van de ban na drie seizoenen 
van complete ‘Helmholt-overheer-
sing’, zou hem goed doen. En zijn 
gevoel over dit seizoen ook. ,,Want 
ondanks dat record kan dit NK mijn 
seizoen écht helemaal goedmaken.’’ 
De Friese ljeppers zijn gewaar-
schuwd. Bij deze.

Sport in het kort

Beerens vraagteken voor duel tegen AZ
Heerenveen Roy Beerens zal morgen, wanneer sc Heerenveen het opneemt 
tegen AZ, waarschijnlijk niet van de partij zijn. De rappe buitenspeler van 
de Friezen verstapte zich donderdagavond in het Europa League duel met 
PAOK Saloniki (1-1). De aanvaller ging door zijn enkel en vreest dat hij het 
duel tegen AZ zal gaan missen. ,,Mijn enkelbanden hebben een behoorlijke 
tik gehad. Ik vrees dat ik de wedstrijden tegen AZ, PAOK en NAC ga missen, 
maar het is nog even afwachten”, aldus Beerens. 

Moisander doet plicht en mist trainingen
Alkmaar Niklas Moisander heeft de afgelopen twee dagen verstek moeten 
laten gaan op de training van AZ. De Finse verdediger moest zich in zijn 
vaderland melden vanwege zijn dienstplicht. In de zomer was de jonge 
Fin ook al een paar weken zoet met militaire training. Moisander keert 
vandaag terug in Alkmaar en is beschikbaar voor de wedstrijd tegen Hee-
renveen. Trainer Ronald Koeman kan nog steeds geen beroep doen op Nick 
van der Velden (knieblessure). Graziano Pellè en Gill Swerts zijn vanwege 
schorsingen niet inzetbaar. 

Dinamo Boekarest vreest zware straf
Boekarest De Roemeense voetbalclub Dinamo Boekarest vreest voor een 
zware straf van de Europese voetbalbond UEFA naar aanleiding van de on-
geregeldheden donderdag tijdens de Europa Leaguewedstrijd tegen Slovan 
Liberec. Fans van Dinamo Boekarest betraden in de slotfase van het duel de 
sintelbaan rondom het veld, nadat de bezoekers voor de tweede keer had-
den gescoord. De Oostenrijkse scheidsrechter Thomas Einwaller besloot de 
wedstrijd drie minuten voor tijd te staken. Dinamo speelde vorig jaar in de 
eerste ronde tegen NEC. De Roemeense fans misdroegen zich behoorlijk in 
Nijmegen, waarop de UEFA besloot een geldboete uit te delen aan de club. 

Toto sponsort amateurvoetbalclubs
Zeist De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en Stichting de 
Nationale Sporttotalisator gaan samenwerken, zodat amateurverenigingen 
- net als vroeger - via Toto geld voor de clubkas kunnen genereren. Voor elk 
lid van een amateurclub, die via toto.nl deelneemt, gaat een provisie van 
tien procent over de totale omzet rechtstreeks naar de clubkas. Daarnaast 
ontvangt de club voor elk deelnemend lid van de club eenmalig 4,50 euro. 
Clubs die willen deelnemen kunnen zich bij Toto aanmelden. 

Debuut De Vries in Bartlehiemtocht
Hallum Elma de Vries doet vandaag voor het eerst mee aan de Bartlehiem 
skeelertocht, met start en finish in Hallum. De in Meppel woonachtige en 
in Haule geboren De Vries, die op het EK skeeleren in België vier medailles 
pakte, was in het verleden nooit te porren voor de loodzware wedstrijd over 
zestig kilometer. Vandaag gaat ze het proberen aan de zijde van haar DSB-
ploeggenoot en Hallumer Maria Sterk. Bij de heren wordt gestreden om het 
open Nederlands kampioenschap over honderd kilometer. 

Schuil/Nummerdor in halve finales
Aland Richard Schuil en Reinder Nummerdor hebben de halve finales be-
reikt van het beachvolleybaltoernooi in het Finse Aland. Het Nederlandse 
duo rekende gisteren eerst af met Pablo Herrera en Pedro Gavira. De als 
tweede geplaatste Spanjaarden zaten de Nederlanders de afgelopen weken 
nog al eens dwars. Nu waren Schuil en Nummerdor in twee sets (21-17 21-
17) oppermachtig. Later op de dag schakelden de Europees kampioenen 
ook de Braziliaanse toppers Harley Marques en Alison Cerruti (derde op de 
ranking) uit (21-18 21-14). 

Partuur van Joostema wint in Beetgum
Beetgum Maaike Joostema, Sjoukje Visser en Fenna Zeinstra hebben gister-
avond in Beetgum de uitnodigingswedstrijd voor dames hoofdklassers op 
hun naam geschreven. Het was alweer de tiende seizoenzege voor Zeinstra. 
In de finale rekende het trio af met Marie-jetske Lettinga, Romy van der 
Veen en Afke Hylkema. Het leek aanvankelijk een walk over te worden voor 
Joostema c.s., die op 4-1 en 6-4 door een bovenslag van Zeinstra op een 5-1 
voorsprong kwamen. Trio Lettinga toonde echter veerkracht, maar op 5 om 
3 en 6-6 miste Afke Hylkema het perk. De derde prijs was voor Klaske de 
Jong, Imke van der Leest en Bianca van der Veen.

Een wedstrijd met twee gezichten; 
zo liet het thuisduel tegen de ploeg 
uit Maastricht zich gisteren het beste 
samenvatten in één zin. Voor rust 
was het niet best wat de Leeuwarders 
lieten zien, zeker met het bij vlagen 
goede spel tegen Helmond Sport nog 
vers in het geheugen. Na de pauze 
herpakte Cambuur zich. De beloning 
bleef echter uit.

SC Cambuur - MVV 1-1

Voor Cambuurspeler Robert van Boxel 
- die niet bijster briljant speelde - gold 
de wedstrijd tegen de Maastrichtena-
ren gisteravond als een bijzondere. 
De centrale verdediger stond er tot 
afgelopen seizoen onder contract en 
trof zodoende in de derde competitie-
wedstrijd met zijn nieuwe werkgever 
al zijn vorige. Of hij veel bekenden 
heeft gezien, is zeer de vraag. Want 
MVV kwam met een gehavend elftal 
naar Leeuwarden. 

De selectie van trainer Fuat Çapa 
kampte met veel blessures. Hoe an-
ders was dat bij Cambuur. Trainer 
Stanley Menzo miste voor zijn basis-
elftal alleen Sandor van der Heide. 
De Sneker werd donderdagochtend in 
alle vroegte met succes geopereerd 
aan zijn knie. Op datzelfde moment 
hoefde Menzo enkele kilometers ver-
derop op het trainingsveld van Cam-
buur niet lang na te denken over 
zijn basisploeg: dezelfde als die tegen 
Helmond Sport.

Dit, opgeteld bij de steun van het 
weer manmachtig opgekomen en fa-
natieke thuispubliek, maakten dat er 
terecht verwacht werd dat de Leeu-
warders hun tweede zege in drie wed-
strijden zouden boeken. Een scenario 
dat niet bewaarheid werd. 

Het vorige week geroemde mid-
denveld met Paul Beekmans, Danny 
Guijt en Oguzhan Türk moest de ploeg 

ook gisteren van een vleugje extra 
dynamiek voorzien. ,,Türk is een dy-
namische speler, veel bewegen", legde 
Menzo uit. ,,Die speelt anders dan San-
dor, die meer de bal moet hebben. Het 
is mooi dat we verschillende kanten 
opkunnen met deze selectie."

Maar waar Van der Heide vorige 
week nauwelijks gemist werd, was dat 
gisteren heel anders, zeker vóór rust. 
Cambuur ontbeerde toen de nodige 
creativiteit. Weinig kansen, weinig 
initiatief, weinig goed voetbal. Dat 
was ook de verdienste van MVV, dat 
goed georganiseerd en fel speelde. Bo-
vendien kwamen de gasten zelf ook 
aan voetballen toe. Veel kansen le-
verde het niet op, al moest doelman 
David Meul tot tweemaal toe met veel 
moeite een schot van Brüls onschade-
lijk maken. 

Dat Cambuur met een 1-0 voor-
sprong ging rusten, was niet terecht. 
Want veel slordigheden waren er wel, 
veel eigen kansen juist niet. Sterker 
nog, er waren slechts twee doelpogin-

gen. Het mooie voor de Leeuwarders 
was echter dat één daarvan raak was: 
na een kwartier schoot Danny Guijt 
via een Limburgs been Cambuur vanaf 
twintig meter op voorsprong: 1-0.

MVV bleek een stuk taaier dan ver-
wacht. Ze leek niet op de ploeg die 
opende met 4-3 verlies tegen Eindho-
ven (na een 0-3 voorsprong) en daarna 
teleurstellend 0-0 speelde tegen HFC 
Haarlem. Na rust was het echter al-
lemaal anders.

Want het was Cambuur dat in de 
tweede helft het spelbeeld van meet 
af aan dicteerde. Alles wat er aan 
ontbrak voor de pauze, was er daarna 
wel: beleving, de wil om naar voren te 
willen voetballen en felheid. Al bin-
nen acht minuten had Cambuur net 
zoveel doelpogingen als in de hele 
eerste helft bij elkaar. 

Het beste voorbeeld van de her-
wonnen aanvalsdrift was de armada 
aan corners die er zo'n beetje op het 
uur volgde. Cambuur kreeg zes (!) 
hoekschoppen op rij. Helaas voor de 

Leeuwarders leidde het niet tot de ver-
diende 2-0. Léon Hese was er nog het 
dichtste bij, maar zijn inzet werd van 
de lijn gehaald. Even daarvoor had-
den Nassir Maachi en Ruud ter Heide 
goede kansen gemist. 

Toch bleef het 1-0 en dus hield 
MVV hoop. Hoop op een uitval, een 
goal die uit de lucht zou vallen. En 
aldus geschiedde, want toen niemand 
er op rekende scoorde Jonas Olsen 
namens de Limburgers de 1-1. Zoals de 
1-0 van Cambuur niet terecht was op 
dat moment, was de gelijkmaker dat 
ruim een kwartier voor tijd evenmin. 

Alle ballen op Mark de Vries; dat 
was de strijdwijze in de slotfase, na-
dat Menzo het breekijzer had inge-
bracht voor middenvelder Türk. Hij 
moest het voorin doen zonder Ruud 
ter Heide. Die kreeg even later name-
lijk de rode kaart van scheidsrechter 
Van Boekel. Die oordeelde dat de Cam-
buurspits in een kopduel Castellana 
met een slaande beweging had geveld. 
Exit Ter Heide dus. 

Het sierde Cambuur echter dat het vol 
voor de winst ging. Dat kon van MVV 
niet gezegd worden; zelfs met een 
man meer werd er flink tijd gerekt om 
een punt over de streep te trekken. Al-
leen daarom al zou Cambuur een goal 
verdiend hebben. 

Die kwam er ook bijna in de bles-
suretijd. Een rasechte scrimmage le-
verde een schot van Maachi op, dat 
gekraakt werd en voor de voeten van 
De Vries kwam. Diens inzet was goed 
voor de 2-1, ware het niet dat Philipp 
Haastrup op de lijn de goal voorkwam. 
En daarmee verloor Cambuur twee 
punten en won MVV er één.

SC Cambuur - MVV 1-1 (1-0). 16. Guijt 1-0, 
73. Olsen 1-1. Scheidsrechter: Van Boekel. Gele 
kaart: Türk (SC Cambuur), Bah, Zevne, Boffin 
(MVV). Rode kaart: 79. Ter Heide (SC Cambuur). 
Toeschouwers: 8377.

SC Cambuur: Meul; Wau, Hese, Van Boxel, Rus-
tenberg; Beekmans, Guijt, Türk (77. De Vries); De 
Visscher, Ter Heide, Maachi.
MVV: Boffin; Bryssinck, Haastrup, Kulga, Kouba-
li; Van Hyfte (39.Olsen, 77. Linssen), Zevne, Brüls, 
Castellana; Boateng, Bah (46. Sillah).

Cambuur laat onnodig punten liggen
Leeuwarders spelen gelijk tegen MVV en verspelen onnodig twee punten

Leeuwarden - Een 

gelijkspel betekent 

twee punten verliezen 

of er eentje winnen. 

Op Cambuur was na de 

remise van gisteravond 

tegen MVV het eerste 

van toepassing. Net als in 

de eerste thuiswedstrijd 

tegen De Graafschap had 

er meer ingezeten dan 

één goal en één doelpunt. 

Door Gerard Bos.

Jaco de Groot Foto: PBH

Fierljepper Jaco de Groot is de Hollandse troefkaart voor Nederlandse titelstrijd

Op jacht naar de Friezen, nu hopelijk met succes
Edward Jorna

Thessaloniki - Tien jaar lang leidde Gerry 
Koning (29) een betrekkelijk anoniem 
bestaan in het betaalde voetbal. Hij 
was er altijd wel, maar in beeld kwam 
hij zelden. Hij had uitstapjes gemaakt 
naar Excelsior en RBC Roosendaal, 
maar FC Volendam dat was z’n club, 
daar zou hij ‘oud’ worden. Zou, want 
plots stond Heerenveen daar op de 
stoep.

Het kan verkeren. Vier maanden na-
dat hij met FC Volendam degradeerde 
naar de eerste divisie - nota bene door 
zíjn eigen doelpunt in het allesbeslis-
sende slotduel tegen De Graafschap 
- maakte Koning donderdagavond in 
Thessaloniki z’n (Europese) debuut 
voor Heerenveen. ,,Als je me dat vorig 
jaar rond deze tijd had gezegd, had ik 
je niet geloofd.’’

In het Toumbastadion van PAOK 
hield de Volendammer zich knap 
staande. Zenuwachtig was-ie niet, wel 
bang dat Heerenveen onder zware 
druk zou komen te staan. ,,Met die 
menigte erachter was het een heksen-
ketel geworden.’’ Het offensief van 
de Grieken kwam echter nooit van 
de grond. ,,Ik had zelfs de indruk 
dat er in de laatste twintig minuten 
meer voor ons had ingezeten. Maar al 
met al kunnen we met 1-1 tevreden 
zijn. Thuis zouden we het af moeten 
kunnen maken; ik vind dat we meer 
kwaliteiten hebben dan PAOK.’’

Hij beleefde in Thessaloniki louter 
mooie momenten, al sloeg hem wel 
een keer de schrik in de keel. Het 
was het moment waarop hij een door 
Michal Svec geschampte bal pardoes 

met het hoofd net naast de eigen goal 
kopte. ,,Ik weet wat je bedoelt. Dat 
eigen doelpunt tegen De Graafschap 
vorig seizoen zal me nog wel even blij-
ven achtervolgen. Ziek ben ik ervan 
geweest. Natuurlijk degradeer je niet 
door een eigen doelpunt in de laatste 
wedstrijd van de competitie, maar het 
was allemaal zo onrechtvaardig. Wij 
hadden degradatie niet verdiend.’’

Maar wat is geweest is geweest, 
zegt hij. ,,Ik wil vooruit kijken. Ik kan 
niet zeggen dat ik in de eerste vier 
maanden bij Heerenveen stappen heb 
gemaakt, daar moet je meer echte 
wedstrijden voor spelen. Ik hoop meer 
te spelen, maar maak me niet druk. Ik 
doe mijn ding zoals ik altijd mijn ding 
heb gedaan.’’

Dat doet hij al sinds 1998, toen 
hij bij de Volendamse ‘wijdbroeken’ 
z’n debuut in het betaalde voetbal 
maakte. Dat-ie pas elf jaar later werd 
‘ontdekt’ heeft zo z’n redenen. ,,Je 
moet een beetje geluk hebben. Ik had 
de pech dat ik in het begin van mijn 
carrière veel blessures had.’’ Een laat-
bloeier wil hij zichzelf daarom niet 
noemen. ,,Ik heb bij RBC en Volendam 
ook best goede seizoenen gekend. Het 
waren de jaren waarin heel het elftal 
goed draaide.’’

Bij Volendam was hij vorig seizoen 
een van de steunpilaren. In Heeren-
veen viel hij op door tweemaal Roy 
Beerens aan banden te leggen. ,,Het 
schijnt dat ik in die wedstrijden een 
contract heb afgedwongen. Ik kan op 
beide flanken uit de voeten, dat is een 
groot voordeel. Het maakte me niets 
uit, links of rechts. Als de trainer me 
maar opstelt.’’

Koning doet zijn ding zoals 
hij dat altijd heeft gedaan

Geboortegrond doet wonderen voor Boonen
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‘Knagen is een groot woord, 

maar het is balen wanneer 

je het NK niet wint. ’t Is toch 

de belangrijkste wedstrijd’

 Kaatsen

BEETGUM. Dames hoofdklasse, uitn. (8 par-
turen): 1. Maaike Joostema (Minnertsga), Sjoukje 
Visser (Ee) en Fenna Zeinstra (Bolsward); 2. Marie-
jetske Lettinga (Dongjum), Romy van der Veen 
(Sint Annaparochie) en Afke Hijlkema (Nes) en 3. 
Klaske de Jong (Hilversum), Imke van der Leest 
(Dronrijp) en Bianca van der Veen (Leeuwarden). 

 Golf

ZANDVOORT. Europese Tour, KLM Open. 
Stand na tweede ronde: 1. Clarke (NIe), Hed-
blom (Zwe) 132 slagen (-8), 23. o.a Derksen 136, 
43. o.a. Van der Valk 138. Uitgeschakeld: 77. o.a. 
Besseling, Luiten, Kind, Muntz, Sluiter 141, 104. 
o.a. Van Weerelt 143. 

 Volleybal

TOKIO. World Grand Prix, vrouwen, fina-
leronde: Rusland - China 3-1 (27-29 25-16 25-19 
25-23), Brazilië - Duitsland 3-0 (25-15 25-15 25-16), 
Japan - Nederland 3-0 (25-22 25-18 25-22). Stand: 
1. Brazilië 3-6 (puntenratio 1,229), 2. Rusland 
3-4 (1,085), 3. Nederland 3-4 (0,948), 4. Japan 3-2 
(0,953), 5. Duitsland 3-2 (0,917), 6. China 3-0. 

 Wielrennen

ENECO TOUR. Derde etappe, Niel - Hasselt: 
1. Boonen (Bel) 161,3 km in 3.43.19, 2. Farrar 
(VSt), 3. Chicchi (Ita), 4. Rojas (Spa), 5. Markov 
(Rus), 6. Goss (Aus), 7. Renshaw (Aus), 8. Cooke 
(Aus), 9. Wagner (Dui), 10. Oesov (WRu), 13. Elij-
zen, 27. Tjallingii, 29. Langeveld, 30. Posthuma, 

32. Veelers, 33. Curvers, 35. Van der Velde, 39. 
De Jongh, 48. De Kort, 55. Honig, 59. Flens, 
65. Goesinnen, 86. Vierhouten, 93. Löwik, 117. 
Knaven, 140. Duyn 0.21, 141. Traksel 0.23, 142. 
Mouris, 148. Engels 1.18, 150. Timmer 1.46, 153. 
Terpstra 3.12. 
Algemeen klassement: 1. Farrar 12.24.22, 2. 
Boonen 0.10, 3. Boasson Hagen 0.19, 4. Sylvain 
Chavanel (Fra) 0.25, 5. Wiggins (GBr) 0.27, 6. 
Posthuma, 7. Nibali (Ita) 0.29, 8. Flecha (Spa), 9. 
Tjallingii 0.30, 10. Maes (Bel), 11. Elijzen 0.31, 13. 
Veelers 0.34, 23. Langeveld 0.37, 24. De Kort, 52. 
Löwik 0.47, 54. De Jongh 0.48, 55. Honig 0.49, 88. 
Engels 9.10, 89. Flens 10.30, 91. Knaven 10.34, 
105. Vierhouten 10.47, 106. Curvers, 114. Tim-
mer 12.12, 116. Mouris 12.44, 127. Van der Velde 
20.47, 133. Goesinnen 20.50, 142. Duyn 21.03, 
152. Traksel 23.15, 153. Terpstra 23.47. 

RONDE VAN DE LIMOUSIN. Vierde etappe, 
Châlus - Limoges: 1. Romain Feillu (Fra) 180,1 
km in 4.23.57 (42,125 km/uur), 2. Fedrigo (Fra), 3. 
Martens (Dui), 4. Vachon (Fra), 5. Hinault (Fra), 6. 
Coutouly (Fra); 17. Moerenhout, 28. Leezer, 54. 
Pieter Weening (Harkema), 72. Hoogerland 1.37, 
80. Gesink 3.15, 97. Van Groen 7.43. 
Eindstand: 1. Perget (Fra) 17.17.03, 2. Arroyo 
(Spa) 0.03, 3. Florencio (Spa) 0.23, 4. Hinault 
0.28, 5. Voeckler (Fra), 6. Calzati (Fra) 0.30; 8. 
Moerenhout 0.46, 23. Leezer 1.59, 41. Weening 
2.13, 58. Gesink 5.28, 60. Hoogerland 5.57, 91. 
Van Groen 18.21. 

RONDE VAN IERLAND. Eerste etappe, En-
niskerry - Waterford: 1. Downing (GBr) 196,4 
km in 5.10.37 (37,94 km/uur), 2. Kolobnev (Rus) 
0.01, 3. Breschel (Den), 4. Deignan (Ier), 5. Zu-
beldia (Spa); 13. Kruijswijk 0.16, 19. Kroon, 23. 
Armstrong (VSt), 30. Sinkeldam 2.12.

Uitslagen

Leon Hese, die gisteren met Cambuur niet verder kwam dan een gelijkspel tegen zijn oude club MVV, in duel met Tom van Hyfte (r.). Foto: Henk-Jan Dijks

Berlijn - De Nederlandse mannenesta-
fetteploeg is gisteravond bij de we-
reldkampioenschappen atletiek in 
de series van de 4x100 meter blijven 
steken. Het kwartet Gregory Sedoc, 
Caimin Douglas, Guus Hoogmoed en 
Patrick van Luijk eindigde in Berlijn 
als vierde in 38,95 seconden. Alleen 
de eerste twee formaties van de drie 
series en de twee tijdsnelste verliezers 
lopen vandaag in de finale. 

Voor Bram Som is de halve finale 
van de 800 meter een persoonlijk dra-
ma geworden. De regerend Europees 
kampioen kon een vallende Abubaker 
Kaki uit Soedan niet ontwijken en 
knalde tegen de grond. Som stond nog 
wel op, maar stapte vervolgens uit.

Estafetteploeg en 
Som uitgeschakeld 
op WK Atletiek
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