
Mammoet Rallysport keert met een zesde 
plaats in de Dakar Rally op zak terug in 
Harskamp. Ondanks het uitvallen van Martin 
van den Brink heerst er tevredenheid. p23

Voetbal
Lodeweges gaat 
talenten PEC helpen
ZWOLLE (ANP) Bijna drie maanden 
na zijn vertrek bij sc Heerenveen 
keert Dwight Lodeweges terug in 
de voetbalwereld. De 58-jarige 
Lodeweges gaat aan de slag bij 
PEC Zwolle, waar hij de talenten 
uit de jeugdopleiding gaat 
begeleiden. De geboren Canadees 
krijgt als zogeheten ‘high-potenti-
al coach’ de taak talentvolle 
spelers de stap naar de hoofd-
macht te laten maken. Het 
takenpakket van Lodeweges, die 
een contract voor 2,5 jaar 
ondertekende, wordt komende 
zomer mogelijk uitgebreid.
,,Mooi om weer op het oude nest 
neer te strijken’’, zei Lodeweges 
zaterdag. De oud-profvoetballer 
was tussen 1998 en 2001 
hoofdtrainer in Zwolle. Lodeweges 
werkte vervolgens ook bij onder 
meer FC Groningen, clubs in Japan, 
Canada en het Midden-Oosten, 
PSV, NEC en SC Cambuur. De 
Canadees leidde Heerenveen vorig 
seizoen naar de play-offs om 
Europees voetbal, maar in oktober 
stapte hij op vanwege tegenval-
lende resultaten.

Onderzoek naar 
oerwoudgeluiden 
DEN HAAG /ZEIST (ANP) De KNVB 
gaat beelden en rapportages over 
de oerwoudgeluiden zondag bij 
het duel ADO Den Haag - Ajax 
voorleggen aan de aanklager 
betaald voetbal. De voetbalbond 
heeft dat direct na de wedstrijd 
laten weten.
De wedstrijd in Den Haag werd in 
de eerste helft ontsierd door 
racistische spreekkoren en 
oerwoudgeluiden van het Haagse 
publiek. Met name Ajacied 
Riechedly Bazoer moest het 
ontgelden. De stadionspeaker 
maande het publiek tot inkeer 
maar het duel werd niet stilgelegd.
ADO Den Haag keurt de spreekko-
ren af en onderzoekt wie zich 
schuldig heeft gemaakt, aldus een 
woordvoerder. De club zegt te 
beschikken over geavanceerde 
apparatuur om de daders op te 
sporen. Zij zullen worden gestraft, 
kondigde ADO aan.
Trainer Frank de Boer van Ajax 
wenste weinig woorden vuil te 
maken over de kwetsende 
spreekkoren. ,,We zijn wel wat 
gewend’’, zei De Boer., die 
complimenteus was richting 
Bazoer.  ,,Hij heeft zich niet uit zijn 
spel laten halen. Daar heb ik hem 
een compliment voor gegeven.’’

Revival blijft in 
titelrace
Ook Sparta heeft het 
ánti-korfbal´ zoals trainer 

Van Woudenberg het spel 
van Revival omschreef niet 
kunnen ontmantelen. De 
Terschuurders waren dicht 
bij de zege, maar de topper 
eindigde in 14-14.  
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Tennis
‘Toptennissers 
verdacht van 
matchfixing’ 
LONDEN (ANP) De afgelopen tien 
jaar zijn tal van toptennissers 
verdacht van matchfixing. De 
sporters kregen mogelijk geld van 
gokkers en zorgden vervolgens dat 
een wedstrijd de gewenste kant 
op viel, meldden de BBC en 
Buzzfeed News zondagavond.
De media baseren zich op geheime 
documenten, die door klokkenlui-
ders uit de tenniswereld zijn 
gelekt. Daaruit blijkt dat zestien 
spelers die de afgelopen tien jaar 
deel uitmaakten van de mondiale 
top 50 verdacht werden van 
matchfixing. Hun namen doken 
soms regelmatig op in het 
systeem van de tennis integrity 
unit (TIU), de instantie die in de 
gaten houdt of spelers frauderen. 
Geen enkele speler uit de groep, 
waar ook winnaars van grands-
lams bij zitten, is geschorst.

NIET BEKEND] Om welke spelers  
het gaat, maken de media bewust 
niet bekend. Wel is duidelijk dat 
acht spelers die verdacht werden 
door de TIU uitkomen op de 
Australian Open, die maandag 
beginnen.
De media hebben onder meer de 
hand weten te leggen op een 
vertrouwelijk rapport uit 2008. 
Onderzoekers bekeken de banden 
tussen tennissers en gokkers uit 
Rusland en Italië. ,,Er was een 
harde kern van ongeveer tien 
spelers die het vaakst verdacht 
werden en de kern van het 
probleem vormden’’, aldus 
onderzoeker Mark Phillips. ,,Het 
bewijs was ijzersterk. Er was een 
goede kans dat het genoeg was 
om de valsspelers te pakken.’’

Hippische sport
Eric van der Vleuten 
kan het nog
DRACHTEN (ANP) Eric van der 
Vleuten is het paardrijden 
allesbehalve verleerd. De 52-jarige 
Brabantse springruiter, internatio-
naal allang voorbijgestreefd door 
zoon Maikel, bewees dat zondag 
weer eens tijdens Indoor Drach-
ten. Hij eindigde op de rug van de 
ruin Zigali P als tweede achter 
Marlon Modolo Zanotelli (Mada-
me Butterfly). Beiden bleven 
foutloos in de barrage, de 
Braziliaan was een fractie van een 
seconde (0,07) sneller. Dat leverde 
hem een winstpremie van ruim 
8000 euro op. Marc Houtzager 
(Sterrehof’s Calimero) eindigde als 
derde.
,,Net zo makkelijk voor een oude 
rot’’, zei Van der Vleuten na afloop 
lachend. Hij vertelde dat hij op dit 
paard was geklommen op verzoek 
van zijn Spaanse leerlinge Marta 
Ortega. ,,Zij wil over twee weken 
op Jumping Amsterdam starten, 
maar kon hier niet zelf komen 
wegens werkzaamheden voor 
haar bedrijf. Daarom heb ik haar 
paarden gereden om wedstrijdrit-
me te houden.’’

Bravenboer voltooit trilogie
al een beetje in een schuur. Van het 
één kwam het ander en de gedachte 
speelde om een keer een toernooitje 
te organiseren. De eerste keer was 
dat nog bij De Elstar.” 
Toch blijkt ‘t Hoefslag een betere 
locatie. ,,Dit is de derde keer dat het 
hier gehouden wordt en het bevalt 
uitstekend. Waar we begonnen met 
32 spelers, werd het 64 en deze edi-
tie zelfs 96.” Toch lijkt er een pro-
bleempje te ontstaan in het schema 
na een afzegging. ,,Maar toen bood 
een dame uit het publiek aan om 
mee te doen. Prachtig, zo hoefden 
wij geen omzettingen te doen.” 

,,OP ROLLETJES” Wat is in de ogen 
van Van Laar de charme van het 
toernooi? ,,Nou ja, darten heeft na-
tuurlijk echt een ‘ons kent ons-sfeer-
tje’ en dat zie je hier ook terug vind 
ik. Het loopt allemaal op rolletjes.” 
En hoe beziet hij de toekomst, kan 
het bijvoorbeeld nog groter wor-
den? ,,Nee, dat denk ik niet, hoewel 
er natuurlijk nog geëvalueerd gaat 
worden. Maar dit aantal van 96 is 
gewoon prachtig joh.”
Uiteindelijk grijpt Bravenboer dus 
naar de titel. ,,Het ging geweldig en 
ik ben hier dolblij mee natuurlijk. 
Het is niet niks om voor de derde 
keer te winnen. Maar het had zo-
maar anders kunnen lopen, want in 

de kwartfinale had ik enkele ‘mat-
chdarts’ tegen in mijn partij tegen 
Enri van Roekel. Die won ik uitein-
delijk gelukkig nog wel met 3-2.” 
In de halve finale had hij minder 
moeite met de oppositie van zijn op-
ponent. ,,Ik versloeg met 3-1 Christi-
an Jordan. Die partij ging heel goed 
en ook in de finale ging het relatief 
gemakkelijk.” 

Barnevelder Brink werd uiteindelijk 
met 4-1 aan de kant geschoven. ,,Een 
hele eer om opnieuw te winnen, ik 
had het helemaal niet verwacht. In 
2015 heb ik namelijk amper gedart 
doordat ik druk was met het kopen 
van een nieuw huis en mijn werk. 
Geweldig dat ik de wisselbeker weer 
in handen heb en een dartsbon ter 
waarde van 140 euro heb gekregen. 
Ik ben hier dolblij mee. In 2017 wil ik 
mijn titel natuurlijk weer gaan ver-
dedigen!”

TEVREDEN Frans van Laar is een 
tevreden mens en kijkt alvast voor-
uit naar volgend jaar. ,,Dan hoop ik 
weer 96 darters te begroeten.” Hij 
hoopt wat dat betreft mee te blijven 
deinen op de golven van de dartspo-
pulariteit. ,,Dat speelt inderdaad ze-
ker een rol; darts wordt een steeds 
populairdere sport en daar profite-
ren toernooien als deze van.”

Bijna honderd 
darters in               
‘t Hoefslag 
Jurre Jochemsen

BARNEVELD Het Patrijzenhof Dart-
toernooi kon eigenlijk vooraf al de 
boeken in als geslaagd met een re-
cordaantal deelnemers, ook achter-
af kon de organisatie tevreden zijn. 
Dennis Bravenboer werd winnaar 
van deze vierde editie. Dit deed de 
26-jarige Kootwijkerbroeker voor de 
derde keer. ,,Ik ben hier dolblij mee.” 
Adri Brink werd in de finale versla-
gen.

In totaal 96 deelnemers doen zater-
dag een gooi naar de felbegeerde 
titel. In partycentrum ‘t Hoefslag 
wordt er gegooid in verschillende 
categorieën. ,,Darten is nu eenmaal 
in”, liet mede-organisator Frans 
van Laar voorafgaande aan het 
sportieve evenement al optekenen 
in de Barneveldse Krant. Tijdens 
het evenement fungeert hij als de 
speaker van het geheel. Hij geeft 
de microfoon even aan één van zijn 
collega’s en staat stil bij de groei van 
het dartsfeestje dat vier jaar geleden 
het levenslicht zag. ,,Ik woon dus op 
de Patrijzenhof en samen met mijn 
buurman Berend Bakker speelde ik 

 p Dennis Bravenboer won voor de derde keer het Patrijzenhof Darttoernooi. Links: Cassandra Bonestroo. Rechts: Kristie Roseboom.   


