
,,We hadden nu als 165 voorinschrij-
vingen tegenover 102 in 2018. Ik
hoop dat we door deze nieuwe opzet
uiteindelijk richting de 350 deelne-
mers kunnen doorgroeien”, zegt Re-
né van Leeuwen namens de organi-
serende vereniging KAV Holland.
,,Ik had dat voor vandaag nog niet
verwacht, maar we willen graag iets
groter worden.”

Omdat de loop op het terrein van
Wheelerplanet wordt gehouden,

was het eigenlijk niet meer dan lo-
gisch dat er een link ontstond met
het Mokum crosscircuit. ,,We liggen
hemelsbreed drie kilometer van
Amsterdam af. Via via kwamen we in
contact en uiteindelijk is besloten
dat we niet alleen aan het RunX
Haarlem crosscircuit deelnemen.
Dat is een circuit van acht wedstrij-
den terwijl het andere circuit nu uit
vier lopen bestaat. Ook de Phanos
boscross maakt deel uit van beide
circuits.”

Doordat er iets meer atleten aan
de start verschenen en door het feit
dat Van Leeuwen een sponsor voor
drie jaar had gevonden, wist de or-
ganisatie op voorhand al dat er een
batig saldo aan de wedstrijd overge-

houden zou worden. ,,Dat was afge-
lopen jaar anders. Toen moest er
geld bij.”

Mijmerend over de toekomst,
denkt Van Leeuwen ook aan de mo-
gelijk om tegelijkertijd een run-
mountainbike-run te houden. ,,De
infrastructuur staat er toch al. Dat
idee heb ik maar eens in de week ge-
legd bij de overige commissiele-
den.”

Zondag was er dus alleen nog
sprake van een cross. Bij de vrouwen
zegevierde Lineke Kroon. De atlete
van KAV Holland was na 5,6 kilome-
ter als eerste terug in een tijd van
24.49. Ivet Panjer (25.07) en Linda
Valent (25.37) kwamen als tweede en
derde binnen. De wedstrijdafstand
bij de mannen was 8.4 kilometer. De
zege ging naar Jim Rothweiler
(30.50). De eveneens voor KAV lo-
pende atleet bleef Bram Prins (31.52)
en Bruno Lima (32.32) voor.

Lineke Kroon schreef de vrouwenwedstrijd op haar naam. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Valent en Rothweiler zegevieren op Wheelerplanet

Ambitieus plan
voor de toekomst
Monne Reitsma

Spaarndam " De keuze om ook
deel uit te maken van het Mo-
kums crosscircuit heeft de orga-
nisatie van de KAV Holland cross
in Spaarndam iets meer deelne-
mers opgeleverd dan vorig jaar.
Er stonden zondag 260 atleten in
vijf verschillende crosses aan de
start.

!
Atletiek
KAV Holland cross

De gedeeld koploper van de eerste
divisie won thuis in Haarlem met
87-49. De Beverwijkers konden in
het eerste kwart (22-16) nog aan-
klampen. Daarna ging OG ’aan’.

,,We scoorden uitsluitend uit
driepunters en vrije worpen’’, zei
coach Hans van Eeden. ,,Op die ma-
nier namen we heel snel afstand.’’
Halverwege was het 47-29.

De Haarlemmers trokken in het
derde kwart de verdediging nog
strakker aan. ,,Toen gingen we ook
nog fast-breaks lopen’’, zei Van Ee-
den. ,,Het was meteen helemaal ge-
speeld.’’ In het tweede en het derde
kwart deden we het heel goed’’, zei
Van Eeden. ,,We sloegen het gat. Ie-
dereen kon spelen vandaag, en de
scores waren mooi verdeeld.’’
Scores Onze Gezellen: Van der Meer
18, S. Burger 17, Lips 13.

Akrides, de andere koploper, won
eveneens ruim. Rodelantaarndrager
BV Groningen 2 kwam er in IJmui-
den niet aan te pas: 85-43. ,,We be-
gonnen geconcentreerd en goed’’,
vond coach Mark Hooiveld. ,,Na een
kwart was al duidelijk hoe het zou
aflopen. We hebben aan klantenbin-
ding gedaan, het was af en toe best
frivool wat we lieten zien.’’

De oefenmeester kon constateren
dat zijn ploeg ’goed bezig’ is. ,,We
gaan de doelen voor de komende
tijd bijstellen. Niet zo zeer qua uit-
slagen, meer wat betreft de uitvoe-
ring. We willen mooi en goed bas-
ketbal laten zien. Nog meer re-
bounds pakken, betere screens zet-
ten, een extra pass geven. We zijn
bezig alles te perfectioneren.’’
Scores Akrides: De Vilder 28, Zonjee 12,

Wessels 12, De Pagter 9 (21 rebounds).

BV Hoofddorp ging in Zwolle met
79-66 onderuit tegen Landstede/
ZAC. Als de Hoofddorpers nog de il-
lusie koesterden dat er tegen de
Zwollenaren wat te halen viel, dan
was die illusie na een desastreus der-
de kwart (19-4) vervlogen.

,,We hebben het toen compleet
weggegooid’’, zei speler Nick Visser.
,,De rest van de wedstrijd waren we
in de buurt. Maar het was te slap, we
gooiden ballen weg en creëerden
niets meer.’’ Het verschil liep op
naar 20 punten. Hoofddorp deed
nog wat terug, maar er was geen tijd
meer om het spannend te maken.
Scores BV Hoofddorp: De Goede 19,
Jansen 10.

Het vrouwenteam van BV Hoofd-
dorp liet een goede kans liggen om
Cangeroes, de promotiedivisiekam-
pioen van vorig jaar, te verslaan. De
ploeg van coach Linda Somers ver-
loor thuis met 73-77. ,,Cangeroes is
niet meer zo sterk als vorig jaar. Het
waren dus dure puntjes die we heb-
ben laten liggen’’, zei Somers. Haar
team was wel wat onrustig, maar be-
gon niettemin goed aan het duel.

Hoofddorp kende in het verloop
van de wedstrijd de nodige pieken
en dalen, maar bleef toch lang aan
de goede kant van de score. Britta
Klomp viel echter uit met een
zweepslag, en Cindy van der Molen
en Maartje Knippels moesten vroeg-
tijdig naar de kant met vijf fouten.
Het vertrouwen ebde weg bij de
thuisclub en in de slotfase gingen de
Utrechtsen er met de winst vandoor.
Scores BV Hoofddorp:Noordanus 23,
Van der Molen 13, Klomp 12.

Akrides en OG zijn
de trotse koplopers
Joris Zandbergen

Haarlem " Onze Gezellen had heel
weinig problemen met Racing Be-
verwijk.
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,,Het was zoeken en ploeteren. Ik
denk dat daar de bittere nasmaak
vandaan komt. Dat we uiteindelijk
wel de winst over de streep trekken,
is natuurlijk wel positief’’, vertelde
Van Viersen.

Dat de Haarlemmers even moes-
ten zoeken naar de juiste formule
kwam voornamelijk vanwege het
ontbreken van diagonaal Hiele Wil-
kes. De sterke aanvallende kracht is
geblesseerd aan zijn rug en zeker tot
begin december niet inzetbaar. Sem
Rezelman nam in eerste instantie de
positie van Wilkes over, maar die
omschakeling was voor hem te
groot. ,,Daarom hebben we in de
tweede set ervoor gekozen om Tom
Vos op de diagonaal te zetten. Hij
heeft daar vroeger ook gespeeld en
zat er al snel weer in. Toen ging het
beter lopen’’, aldus Van Viersen.

Vanaf dat moment speelde de

Haarlemse ploeg weer heel verzorgd
en geconcentreerd. Door twee een-
voudige setzeges (25-16 en 25-15),
kwam de ploeg van Jonne Pilon
weer op voorsprong. ,, Dan zitten we
er lekker in en moeten we het met-
een afmaken. Gelukkig pakken we
de vijfde set wel’’, zei Van Viersen.

Ondanks de wat bittere nasmaak
zag de aanvoerder nog wel een ande-
re smaakmaker bij zijn ploeg. ,,Jor-
gos Zoet, pas vijftien jaar, maar een
koele kikker. Hij draaide moeiteloos
mee bij ons en dat is knap.’’

De vrouwen van Spaarnestad gin-
gen in eigen huis onderuit tegen
Keistad. De ploeg van Nico Halsema
ging de eerste twee sets lang mee
met de directe concurrent uit
Amersfoort, alleen werd twee keer
in de slotfase geklopt (26-28 en 24-
26). In de derde set leek het verzet
van de thuisploeg gebroken.
Spaarnestad kwam 3-0 achter, maar
kon zich nog een keer bijeen rapen.
De laatste set werd knap met 26-24
binnengesleept.

Winst Spaarnestad
heeft bittere nasmaak
Mart Spierdijk

Haarlem " Spaarnestad heeft zich
zaterdag tegen Utrecht naar een
nipte overwinning gevochten. On-
danks de winstpartij hield aanvoer-
der Yorick van Viersen een bittere
nasmaak over aan de wedstrijd
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