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Betaald voetbal
jupiler league

Jong FC Twente - VVV Venlo 0-1

Stand
NEC  20-50 (51-18)
Roda JC  20-44 (38-25)
FC Eindhoven  20-43 (39-20)
FC Volendam  20-39 (50-30)
FC Emmen  20-38 (55-32)
Sparta  20-33 (32-27)
Jong Ajax  20-31 (41-30)
Almere City FC  20-30 (37-30)
FC Oss  20-30 (43-40)
VVV - Venlo  20-29 (21-27)
De Graafschap  20-27 (37-32)
FC Den Bosch  20-23 (26-30)
Jong PSV  20-21 (23-29)
Achilles ‘29  20-21 (28-41)
Jong FC Twente  20-19 (23-39)
Fortuna Sittard  20-19 (15-34)
Telstar  20-18 (23-37)
Helmond Sport  20-17 (28-43)
MVV  20-17 (16-41)
RKC Waalwijk  20-12 (21-42)

Wielrennen
Tour Down Under (Aus)
Eerste etappe, Tanunda - Campbell-
town: 1. Bobridge (Aus) 133 km in 
2.59.44, 2. Westra (Ned), 3. Durbridge 
(Aus), 4. Belkov (Rus), 5. Bonifazio (Ita), 
6. Meersman (Bel), 16. Markus, 27. 
Wippert, 40. Dumoulin, 49. Roosen, 65. 
Lindeman, 80. Keizer, 81. Boom.

Algemeen klassement: 1. Bobridge 
2.59.31, 2. Westra 0.04, 3. Durbridge 
0.06, 4. Belkov 0.10, 5. Bonifazio 0.13, 6. 
Meersman, 16. Markus, 27. Wippert, 40. 
Dumoulin, 49. Roosen, 65. Lindeman, 
80. Keizer, 81. Boom, 83. 

Voetbal
NSP prijs voor Robben 
rotterDaM (ANP) Arjen Robben is 
maandag in Rotterdam uitgeroe-
pen tot Sportpersoonlijkheid van 
het jaar. De voetballer van Bayern 
München en Oranje kreeg in de 
verkiezing die in deze vorm voor 
het eerst werd gehouden door de 
Nederlandse Sport Pers (NSP) de 
voorkeur boven atlete Dafne 
Schippers en wielrenner Niki 
Terpstra.
De beroepsgroep van sportjourna-
listen prees niet alleen de 
prestaties van Robben maar ook 
,,zijn rol in de media, zijn internati-
onale impact en zijn centrale 
aanwezigheid in het onvergetelijke 
sportjaar’’. De vele kampioenen in 
2014 leverden liefst 56 nominaties 
op, waarvan er uiteindelijk drie 
overbleven voor de ‘finale’. Robben 
was door clubverplichtingen niet 
zelf aanwezig op Zestienhoven, 
maar liet zich vertegenwoordigen 
door zijn vader Hans.
De NSP koos voor het eerst ook de 
beste sportfoto van het jaar. De 
prijs ging naar Klaas-Jan van der 
Weij voor een actiefoto die hij 
maakte tijdens de military van 
Boekelo.

Helmond Sport ont-
slaat speler na ‘rood’  
HelMoND (ANP) Juanito Sequeira 
is maandag op staande voet 
ontslagen bij Helmond Sport. 
Directe aanleiding voor die 
beslissing was de rode kaart die de 
middenvelder vrijdag kreeg tijdens 
het duel met Fortuna Sittard.
,,Dat was de druppel, na meerdere 
waarschuwingen’’, liet Mario 
Captein weten. De algemeen 
directeur benadrukt dat Sequeira 
de afgelopen vier jaar ondanks eer-
dere waarschuwingen vaker over 
de schreef is gegaan. ,,Gedurende 
deze jaren hebben we er alles aan 
gedaan om dergelijke incidenten in 
de toekomst te voorkomen. Helaas 
is dit niet gelukt. Het is daarom 
spijtig dat we afscheid hebben 
moeten nemen van één van onze 
betere spelers.”

p Richel Hogenkamp verloor in Melbourne van Petra Kvitova. 

nog de enige Nederlandse deelne-
mer in het enkelspel. Zij bereikte 
maandag de tweede ronde.
Hogenkamp ging strijdend ten 

met een lovegame en zag dat Kvito-
va, tweevoudig winnares van Wim-
bledon, foutjes ging maken. Verder 
dan 4-4 liet de Tsjechische het niet 
komen. 

,,HeerlijK geVoel’’ Kiki Bertens 
stapte maandag met een heerlijk 
gevoel van de baan na haar zware 
partij tegen de Australische Daria 
Gavrilova in de eerste ronde van de 
Australian Open. ,,Het was een be-
hoorlijk gevecht. Het geeft dan wel 
heel veel blijdschap als je het dan 
toch kan afmaken. Mentaal ging het 
erg goed’’, zei de Wateringse.
Bertens serveerde in de tweede set 
voor de winst, maar kon twee wed-
strijdpunten niet benutten. Ze ver-
loor de set. ,,Ik ben na dat setverlies 
even naar het toilet gegaan om me-
zelf te resetten en om af te koelen. 
Dat heeft wel geholpen.’’

onder. Hoewel ze in de eerste set 
weinig had in te brengen, bood de 
Doetinchemse in het tweede bedrijf 
meer tegenstand. Ze opende zelfs 

MelBourNe (ANP) - Richel Hogen-
kamp heeft vanochtend niet kunnen 
stunten op de Australian Open. De 
Nederlandse tennisster ging in Mel-
bourne in de eerste ronde in twee 
sets onderuit tegen de als vierde ge-
plaatste Petra Kvitova. Het werd 6-1 
6-4 voor de Tsjechische.

,,Het is jammer dat ik heb verloren. 
Maar ik heb heel veel nieuwe erva-
ringen opgedaan deze week. Ik heb 
veel geleerd. Ik kan hier verder mee 
en ga nog veel harder werken. Ik 
ben blij met de start van 2015’’, liet 
Hogenkamp na afloop weten.
Het was voor het eerst dat Hogen-
kamp meedeed in het hoofdtoernooi 
van een grandslam. Ze overleef-
de vorige week drie wedstrijden in 
het kwalificatietoernooi. Eerder op 
dinsdag verloor Robin Haase in de 
eerste ronde van het mannentoer-
nooi. Igor Sijsling werd maandag 
al uitgeschakeld. Kiki Bertens is nu 

Hogenkamp kan niet stunten tegen Kvitova

Bravenboer 
prolongeert zijn 
dartstitel
BarNeVelD Darter Dennis Braven-
boer heeft zijn titel bij het Patrijzen-
hof Darttoernooi geprolongeerd. 
Nadat de finalisten van de winnaars-
ronde op professionele wijze, met 
muziek en walk-on girls, naar het 
bord waren begeleid, kon de finale 
in ‘t Hoefslag zaterdag beginnen. 
Dennis Bravenboer veroverde 
uiteindelijk voor de tweede keer op 
rij de felbegeerde wisseltrofee. Hij 
versloeg Paul Brands met 4-1 in legs. 
Even daarvoor won Michel Pater de 
verliezersronde. Hij was met 4-1 te 
sterk voor Marco Ploeg. De taart 
voor de hoogste finish was voor Bert 
van de Veen, die 122 uitgooide.
Wethouder Eppie Fokkema reikte de 
prijzen uit. De waardering van de 
deelnemers was over het algemeen 
zeer hoog,” zegt toernooidirecteur 
Frans van Laar. ,,Wat opviel was de 
verbinding tussen verschillende 
verenigingen.”

,,De mededeling viel 
rauw op mijn dak”

commissie, met mensen die het niet 
in mij zien zitten. Ik heb nooit met ze 
gepraat, dus waarop dat gestoeld is, 
weet ik niet”, gaat de trainer verder.
Vorige week werd voorafgaande 
aan de training de spelersgroep in-
gelicht. Dat ging niet zonder slag of 
stoot. Na bijna een uur discussiëren 
maakte Fred van Zutphen er een 
einde aan. 
,,Ik wilde toch nog even trainen. Het 
bestuurslid technische zaken van 
AGOVV had moeite de spelersgroep 
te overtuigen. De spelers, overige 
technische - en medische stafle-
den waren met stomheid geslagen. 
Duidelijk werd dat het bestuur een 
besluit had genomen, dat niet wordt 
gedragen door de mensen waar-
mee ik werk. Dat is het enige goe-
de gevoel wat ik meenam. Voor het 
overige kan ik maar beter zwijgen”, 

gaat Van Zutphen verder. De oe-
fenmeester is bezig aan zijn twee-
de seizoen als trainer-coach van de 
hoofdmacht van de Blauwen. Het 
afgelopen voetbaljaar promoveerde 
AGOVV onder leiding van Van Zut-
phen van de vierde naar de derde 
klasse.
,,Er was niets toen ik begon. Twaalf 
of dertien spelers waren beschik-
baar voor het eerste elftal. Daar 
heb ik mijn energie ingestoken en 
met succes. Dit seizoen zijn we goed 
gestart, maar drie sterkhouders 
moesten om diverse redenen al na 
een wedstrijd of drie afhaken. Daar 
hebben de prestaties zeker onder 
geleden”, vervolgt de inwoner van 
Otterlo.
,,Wat ik nu ga doen? Dat is een goede 
vraag. In principe sta ik voor alles 
open.”

Fred van Zutphen 
vertrekt bij 
AGOVV
otterlo ,,De mededeling dat mijn 
contract bij AGOVV niet wordt ver-
lengd viel rauw op mijn dak”, steekt 
Fred van Zutphen zijn teleurstelling 
niet onder stoelen of banken.

Zaterdag bracht het bestuur van 
AGOVV een persbericht naar bui-
ten. Daarin werd vermeld dat het 
aflopende contract van de Otterlose 
hoofdtrainer Fred van Zutphen niet 
is verlengd. Aan het einde van het 
lopende seizoen zullen de wegen 
van club en trainer zich scheiden.
,,De Apeldoornse derdeklasser wil 
komend seizoen een andere weg in-
slaan. Er komt weer een technische 

Haase uitgeschakeld 
in Melbourne

MelBourNe (ANP) Tennisser Robin 
Haase is voor het vierde jaar op rij 
uitgeschakeld in de eerste ronde 
van de Australian Open. De Haagse 
tennisser verloor vannacht vrij 
kansloos in drie sets van de Frans-
man Gilles Simon: 1-6 3-6 4-6. Hij is 
na Igor Sijsling de tweede en me-
teen ook de laatste Nederlander die 
uit het mannenenkelspel in Mel-
bourne ligt.
De 27-jarige Hagenaar was in de 
voorbereiding op het grandslam-
toernooi in Melbourne ziek gewor-
den. Hij gaf vorige week nog op in 
Auckland. Haase kampte tegen 
Simon, de nummer twintig op de 
wereldranglijst, duidelijk nog met 
de naweeën. ,,Ik had gehoopt dat 
ik een beetje gevoel voor de bal zou 
hebben, waardoor ik wat meer voor 
mijn shots kon gaan. Maar dat juiste 
gevoel was er niet en dan weet je dat 
het een kansloze missie is’’, zei hij 
na zijn nederlaag op Telegraaf.nl.
Binnen een uur keek Haas al tegen 
een achterstand van 2-0 in sets aan. 
In het derde bedrijf slaagde hij er 
wel in een breakpoint te benutten, 
maar Simon liet hem niet terugko-
men in de wedstrijd.
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