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Honkballers UVV
stellen vijfde
plaats zeker
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FC Breukelen
wint Vechtstreek Cup

Met biertje
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Suzanne van Soest pakt eerste toernooioverwinning

UTRECHT • Het categorie 3-toernooi van Sphaerinda in Utrecht is
gewonnen door de talentvolle Job
Heijman. De 19-jarige speler uit Veghel kreeg de overwinning in de ﬁnale allerminst cadeau. De eindstrijd tegen de als tweede geplaatste
Maarten Witte (Lelystad) ontpopte
zich tot een ware thriller. Beiden
moesten door middel van een tiebreak beslist worden. In de derde
set beschikte Heijman over stalen
zenuwen: 7-6 (2) 6-7 (2) 6-1.

Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar de als tweede geplaatste
Janneke Wikkerink (ELTV). In de
eindstrijd versloeg ze de pas 15-jarige Tiffany Hoberth met grote cijfers: 6-1 6-1. .
Marvin van der Schilden is de
nieuwe winnaar van de Nienhof
Open in Bunnik. De 20-jarige
Utrechter versloeg in de ﬁnale Bilthoven-speler Maarten Hulst. Voor
Van der Schilden is het zijn tweede
toernooizege van het seizoen. Eer-

der al won hij in Zeist de Griffensteijn Open. Van der Schilden trok
de wedstrijd in de derde set alsnog
naar zich toe: 4-6 6-1 6-0.
Bij de vrouwen won de 20-jarige Suzanne van Soest haar eerste categorie 3-toernooi van het seizoen. Waar
zij tijdens het toernooi van Luck
Raeck in Maarssen in de eindstrijd
nog haar meerdere moest erkennen
in Daisy de Groot, was zij in Bunnik
wel de sterkste in haar categorie.
Iduna-speelster Ruby de Haan had

geen antwoord op het offensieve
spel van de Maarnse (7-5 7-5). Van
Soest bereikte de ﬁnale ten koste
van haar oudere zus Maruschka van
Soest.
Shot-speler Matthijs Niemeijer heeft
het categorie 3 toernooi van Meijenhagen op zijn naam geschreven. In
de ﬁnale was hij met twee keer 6-3
te sterk voor Robbert Vink uit Wijk
bij Duurstede. Voor de 21-jarige
Utrechter was het zijn eerste categorie 3 zege van het seizoen.

Oerdegelijk naar zege

Miliaan Niesten is David de Goede de baas

VOETBAL

Gandu vrijwel
zeker Elinkwijker

Christian Gandu speelt dit seizoen vrijwel zeker voor hoofdklasser Elinkwijk. Technisch manager Leen van de Merkt heeft
met de 19-jarige Congolees met
de Nederlandse nationaliteit
overeenstemming bereikt over
een verblijf in Utrecht. ,,De papieren liggen nu bij de KNVB.
De bond moet toestemming
geven, maar ik verwacht geen
problemen,’’ aldus Van de
Merkt. Gandu kwam onlangs
met Okan Özcelik mee naar de
training en mocht zich in een
proefperiode bewijzen. De linkerspits kwam eerder uit voor
FC Utrecht, Borussia Dortmund,
FC Groningen en Almere City.
BOS100

KORFBAL

De Klein keert
terug bij OVVO

UTRECHT • Met een ﬁnale
tussen de eerste geplaatste David de Goede
en de tweede geplaatste
Miliaan Niesten kreeg het
ranglijsttoernooi van het
Sphaerinda Open een
prachtig affiche. Het publiek in Utrecht kreeg
twee tennissers te zien
die tot de Nederlandse
tennistop behoren en dezelfde internationale ambities hebben. Niesten
bleek tussen de buien
door het meest degelijk:
7-6, 6-2.

Michelle de Klein speelt dit seizoen weer voor zaalhoofdklasser
OVVO uit Maarssen. De 25-jarige korfbalster verruilde een
jaar geleden OVVO voor toenmalig zaallandskampioen Koog
Zaandijk. Daar deed De Klein,
die onlangs in het huwelijk trad
met OVVO-speler Willem Brouwer, het in eerste instantie uitstekend, maar tijdens het seizoen verloor ze haar basisplaats
en het plezier in korfbal. ,,Tijdens onze vakantie ben ik bijgekomen en heb nagedacht over
wat ik wil. Mijn man korfbalt
ook en ik heb geen zin om thuis
te zitten,’’ aldus Brouwer-de
Klein. ,,Ik korfbal straks weer
met mijn vrienden en familie.’’

Zowel David de Goede als Miliaan
Niesten hadden een week geleden
niet gepland dat ze op tennispark
Rhijnauwen de ﬁnale van het Sphaerinda Open zouden spelen. De
Goede speelde deze week een futuretoernooi in het Belgische Oostende.
De speler van Shot verloor echter
in de kwaliﬁcaties en de wedstrijdleiding van Sphaerinda zag zijn
kans schoon om de 20-jarige tennisser met hun laatste wildcard naar
Utrecht te halen. ,,Ik moest weer
wat rust in mijn kop vinden,’’ verklaart De Goede zijn keuze om in
Utrecht mee te doen. ,,Ik heb de
laatste tijd veel gespeeld, maar zonder goede resulaten. Ik wilde weer
meer trainen en weer frisser worden. Het was lekker om hier deze
week te spelen. Ik heb er veel zelfvertrouwen van gekregen. Na het
NK ga ik me weer richten op de futures.’’
Ook Niesten, die als nummer 30
van Nederland tien plaatsen lager
op de nationale ranglijst staat dan
De Goede, is het podium van een
twee sterren ranglijsttoernooi eigenlijk ontgroeid. Maar ook de Eindho-

GVVV derde op
toernooi in Cuijk

BOS100

RINS VAN KOUWEN

VOETBAL

Miliaan Niesten aan het werk tegen David de Goede in de ﬁnale van Sphaerinda. FOTO RICARDO SMIT

venaar kwam graag naar Utrecht
toe om wedstrijdritme op te doen na
een lange periode vol blessureleed.
Niesten speelde voor het hoofdtoernooi begon eerst nog drie ronden in
het kwaliﬁcatietoernooi. Niesten
stond vorig jaar 532e op de wereldranglijst. Een zware schouderblessure zorgde ervoor dat de 23e jarige
speler acht maanden uit de roulatie
was en dat zijn internationale ranking kelderde. ,,Ik kon niet meer
serveren van de pijn,’’ haalt Niesten
de blessure terug. ,,In het voorjaar
ben ik weer begonnen en ik ben nu
ﬁt. Mijn focus ligt nu weer op de internationale toernooien. Ik wil
ritme opdoen en veel wedstrijden
spelen. Woensdag vertrek ik naar
Mexico en daarna speel ik drie futuretoernooien in Canada.’’

Niesten en De Goede worstelden
in de eerste set allebei met hun service. Beide spelers serveerden in de
eerste set tevergeefs voor setwinst.
Niesten op 5-3, De Goede op 5-6. In
de beslissende tiebreak bleek Niesten het meest degelijk. ,,Het begin
van de partij was slecht. Ik was nog
niet echt wakker, slappe benen,’’
vatte De Goede zijn start samen.
Niesten: ,,Het was ook voor mij een
moeizame start. Toen ik de tiebreak
had gewonnen, kreeg ik meer vertrouwen en ging ik steeds beter en
constanter spelen.’’
De constantheid en degelijkheid
van de linkshandige Niesten bleek
een belangrijke factor voor zijn
overwinning. David de Goede tennist dan wel met meer souplesse en
gemak, Niesten is een taaie die zich

met plezier van links naar rechts
laat sturen om vervolgens met een
counter het punt naar zich toe te
trekken. In de tweede set was het
snel een gelopen koers. Niesten liep
na een regenonderbreking uit naar
5-0 en pakte op 5-2 de toernooiwinst
en revancheerde zich daarmee voor
de competitienederlaag een paar
maanden geleden, toen De Goede de
sterkste was. ,,Hij heeft vandaag verdiend gewonnen," was de Zeistenaar
eerlijk.
Bij de vrouwenﬁnale prolongeerde de 17-jarige Daphne van den
Heuvel haar titel. De nummer 10
van Nederland maakte haar favorietenstatus meer dan waar door in het
hele toernooi geen set te verliezen.
In de ﬁnale rekende ze simpel af
met Yvette Vlaar: 6-1, 6-2.

GVVV is op het toernooi van
JVC Cuijk als derde geëindigd.
Vrijdagavond speelde de Veenendaalse topklasser gelijk tegen
Juliana’31 (2-2) en won de strafschoppenserie. Dennis van
Meegdenburg en Rodny Hofman scoorden tegen de hoofdklasser. Een dag later verloor de
ploeg van trainer Erik Assink
met 3-2 van topklasser Cuijk.
Anouar Tmim en Roy Terschegget scoorden voor GVVV. Vorig
jaar won GVVV nog het toernooi. Cuijk werd nu winnaar.
UNEN000
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Ruime zege DOVO

Hoofdklasser DOVO heeft voor
eigen publiek de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding
met 4-0 gewonnen van plaatsgenoot VRC. Voor DOVO scoorden
Daan van Ameriomngen, Yannick Cornelisz, Kevin Heideveld
en Donovan Rijlaarsdam.
UNEN000

