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SportcijferS
Zaalvoetbal 
Veluwehal toernooi
18:25 EeStairs - Crew Licht & 
Geluid; RSP Recreatiebouw - L. vd 
Kamp / Qualifix.
18:59 Centrum Evers - FC Kip; 
Concreet Hygiene B.V. - Van den 
Burg Autoservice.
19:33 Autobedrijf Arissen - Henk 
Sennema/Di Emmarosi; Verhoeks/
De Rotterdammer - Fizier/
Nummer 12.
20:07 Medifit - Van den Brink 
Schilders; De Tegelzetters/Avel 
- Netbasics.
20:41 Centrum Evers - Zeker 
Zichtbaar; G. Fieret. - 5 Sterren 
Team.
21:15 Dijkman - De Hebberd; 
Palfinger Marine - Herbert.
21:49 Garantie-Auto.nu - 
Easytape; Van de Vis Eierspecialist 
- Wouter Bouw I.
22:23 Maluku Muda/Van Dijk - 
Van Dijk Papier & Metalen; 
Onderweegs & de Groot - Dirk van 
de Kuilen.

Dammen
DVV
Reserve competitie; Andries 
Mulder - Jelte van Lokhorst 0-2; 
Wim van de Berg - Henk van 
Voorthuizen 0-2; Aalt van de 
Kuilen - Stijn Overeem 0-2; Jaap 
van Hierden sr - Teus Klok 2-0;
Tussenstand: 1. Jaap van Hierden 
sr 5-10; 2. Wim Franken 4-8; 3. 
Henk van Voorthuizen 5-7.

Bowlen
Bowlingvereniging Barneveld
Duo League: BWLers - Smurfit 
Kappa MNL 2-6; GT Reklame 
- Wegisweg 2-6; Eig Gem - De 
Rammers *-5; Het 2 Wielerhuis - 
Prutser & Co 0-8. 
Stand 3e Periode: Prutser & Co 8; 
Smurfit Kappa MNL 6; Wegisweg 
6;  De Rammers 5; BWLers 2; GT 2; 
Het 2 Wielerhuis 0.
Hoogste scores: dames: Christa de 
Lang 154; heren: Marc Zevenber-
gen 204.

Trio League: Toverballen - Eig Gem 
8-*; Lucky Strike - Prutser & Co 2-6; 
Harthoorn Bouw - Looney Tunes 
4-4; Alg Spuiterij Ebbers - Smurfit 
Kappa MNL 6-2.
Stand 3e Periode: Toverballen 8; 
Prutser & Co 6; Ebbers 6; Looney 
Tunes 4; Harthoorn 4; Lucky Strike 
2; Smurfit Kappa MNL 2. 
Hoogste scores: dames: Ineke 
Knopper 181; heren: Kevin van 
Veluw 216.

4-mansleague
Gaoje’m? - Van de Beek 2-2; 
Harthoorn - Oude Ambachten - 
Speelgoedmuseum 3-1;  Het 
Andere Team - Broekhuis 1-3; 
Slagerij ten Wolde - Wijnwinkel 
Barneveld 2-2.

Stand: Harthoorn 39; Wijnwinkel 
36; Broekhuis 33; Gaoje’m? 31; 
Van Mil 30; R. v.d. Beek 20,5; Ten 
Wolde 19,5; Ambachten en 
Speelgoedmuseum 19; Het Andere 
Team 16.
Hoogste games: dames: Chantal 
Bloklander 179; heren: Jan Kleijer 
288.

Voetbal
Bingo Terschuur
terScHUUr Bingoliefhebbers 
kunnen vrijdagavond 20 januari 
terecht in de kantine van Ter-
schuurse Boys. De bingo bij de 
voetbalvereniging begint om 
19.30 uur. De deuren van het 
clubhuis op sportpark Overbeek 
aan de Van de Bleekstraat gaan 
om 19.00 uur open.

 p Johan de Man was in het seizoen 2014/2015 trainer van VVA. 

Barneveld bezig. 

UNANieM De belangstelling voor de 
vacature bij de Barneveldse hoofd-

keuze voor Johan´ ,́ zegt bestuurslid 
voetbalzaken Ton Lam. ,,Hij brengt 
veel ervaring met zich mee hetgeen 
belangrijk is aangezien we een jon-
ge trainer voor de B-selectie op het 
oog hebben. Daarnaast bleek dat de 
voetbalvisie van Johan uitstekend 
aansluit bij die van de vereniging. 
Ook denken we dat zijn persoonlijk-
heid goed past bij onze club en de 
spelersgroep.́
Als speler kwam Johan de Man 
meer dan vierhonderd keer uit voor 
de hoofdmacht van GVVV. Daarna 
ging hij als assistent-trainer aan de 
slag bij de Veenendaalse club. Later 
was hij hoofdtrainer bij Lunteren 
(2007-2008), WAVV (2008-2010), 
IJsselmeervogels (interim augus-
tus-december 2012) en hoofdklasser 
VVÁ 71 (2014-2015). Vorig jaar had 
Johan De Man hoofdklasser SC Ge-
nemuiden onder zijn hoede.

klasser was groot. ,,We hebben met 
meerdere goede kandidaten ge-
sproken, maar waren als Techni-
sche Commissie unaniem in onze 

Opvolger van Van 
Arum tekent voor 
één seizoen
BArNeVeLD SDV Barneveld heeft 
Johan de Man (49) aangetrokken als 
hoofdtrainer voor het nieuwe sei-
zoen. De oefenmeester uit Veenen-
daal en de vereniging kwamen 
woensdagavond een contract voor 
één seizoen overeen.

,,Met Johan de Man haalt SDVB een 
gepassioneerde en ervaren trainer 
in huis, die al jaren meedraait in de 
top van het amateurvoetbal´ ,́ meldt 
de vereniging. De Man wordt de op-
volger van Hans van Arum. De Lun-
teraan kreeg in december te horen 
dat zijn contract niet werd. 
Hans van Arum is aan zijn vierde 
seizoen als hoofdtrainer van SDV 

De Man nieuwe trainer SDV Barneveld 

‘Patrijzenhof toernooi is reünie’

nog professionelere uitstraling. Dat 
hoort bij een groot evenement.” Dat 
het steeds groter wordt, blijkt uit het 
feit dat zestien van de 96 deelnemers 
dit jaar voor het eerst meedoen. ,,De 
bak met gegadigden wordt steeds 
groter, dus we doen als Patrijzen-
hofdarters blijkbaar iets goed.”

´WAANZiNNiG LeUK toerNooi´ 
Naast de zestien debutanten, doen 
negentien mensen voor de vijfde 
keer mee. Onder hen Erwin Hom-
merson, die in 2014 de verliezers-
ronde won. ,,Het is een waanzinnig 
leuk toernooi, met veel bekenden. 
Het leeft bij de organisatie, de deel-
nemers en de supporters. Op ande-
re toernooien gaan veel spelers die 

uitgeschakeld zijn gelijk naar huis. 
Hier blijven mensen vaak hangen. 
Het is inmiddels een jaarlijkse re-
unie. Het winnen van een prijs op 
dit toernooi, was mijn hoogtepunt 
op dartgebied.” 
Daarna ging het sportief wat minder 
met de nu 43-jarige Barnevelder, 
maar hij is op de weg terug. ,,Mijn 
niveau gaat weer omhoog. Ik ben 
aan het toeleven naar het toernooi, 
om daar te kunnen pieken. Het is het 
toernooi van de regio. Iedereen kent 
elkaar, dus iedereen wil graag pres-
teren.” In 2015 verloor Hommerson 
in de achtste finale van Bravenboer. 
,,Ik denk en hoop dat Gerhard van 
de Bruinhorst zijn opvolger wordt. 
Dan zijn we van dat gezeur af.” 

Van ‘t Land denkt dat Martijn van 
Hal het vijfde Patrijzenhof Dart-
toernooi op zijn naam schrijft. Er 
zijn prijzen voor de finalisten van 
de winnaars- en verliezersronde, 
de hoogste uitgooi per poule, de 
meeste 180’s in de poulefase en voor 
de beste vrouw. Vorig jaar kregen 
alle poulewinnaars een prijs, maar 
daar is de hoogste uitgooi voor in de 
plaats gekomen. ,,Op die manier kan 
iemand die laatste wordt in de poule 
toch iets winnen”, zegt Van ‘t Land.
Het toernooi begint zaterdag om 
12.00 uur in Hoefslag Barneveld aan 
de Wencopperweg 52. 
Voor meer informatie: www.patrij-
zenhofdarters.nl en facebook.com/
PatrijzenhofdartersBarneveld.

Hoefslag decor 
voor vijfde editie 
van darttoernooi
Marijn Bouw
BArNeVeLD ,,Toen we hieraan be-
gonnen had ik nooit gedacht dat we 
de vijf zouden volmaken”, zegt Ger-
ben van ‘t Land, hoofdorganisator 
van het Patrijzenhof Darttoernooi. 
Hoefslag Barneveld is zaterdag 21 
januari het decor voor de vijfde edi-
tie. ,,Ik verbaas mij er elke keer weer 
over hoe het leeft. Op donderdag-
avond dart ik in het Rebellenhonk 
en het is heel leuk om daar alle reac-
ties te horen.” 

Het is pas de tweede keer dat het 
toernooi 96 deelnemers heeft, maar 
het zat sneller vol dan ooit. Binnen 
anderhalve week na het toernooi 
van 2016 kon het schema voor 2017 
al gemaakt worden. Ook was de re-
servelijst niet eerder zo lang. ,,Die 
reserves heb je wel nodig, want er 
zijn ook alweer tien afzeggingen, 
maar dat mensen zich zo snel opge-
ven is het grootste compliment dat 
we kunnen krijgen.” 
Onder de afzeggingen is ook titel-
houder Dennis Bravenboer. Hij was 
de laatste drie edities de beste in de 
winnaarsronde, maar laat nu on-
bedoeld ruimte voor een ander. Bij 
het plannen van de wintersportva-
kantie heeft hij even niet aan het 
toernooi gedacht. ,,Hij baalt als een 
stekker”, zegt Van ‘t Land. ,,Hij heeft 
mij verzekerd dat hij er in 2018 weer 
bij is.”

´profeSSioNeLere UitStrALiNG´ 
Dit jaar valt de organisatie voor het 
eerst officieel onder de Stichting Pa-
trijzenhof Darttoernooi Barneveld. 
,,Daardoor kunnen we het toernooi 
nog beter organiseren, met een 

 p De organisatie van het Patrijzenhof Darttoernooi is er klaar voor. Van links naar rechts: Jacco Wijnen, Richard Berkhof, Gerben van ‘t 
Land, Marijn Bouw, Paul Brands en Erwin Huizinga. Uiterst rechts Erwin Hommerson die voor de vijfde keer deelneemt.

Bekele aast op nieuw      
wereldrecord marathon
DUBAi (ANP/RTR) Drievoudig olym-
pisch kampioen Kenesa Bekele uit 
Ethiopië wil vrijdag het wereldre-
cord verbreken op de marathon in 
Dubai. Hij zegt dat hij een tijd van 
2.01.30 uur kan lopen. Als dat vrij-

dag niet lukt, dan in ieder geval 
voordat hij stopt met atletiek.
De 34-jarige Bekele is al wereldre-
cordhouder op de 5.000 en 10.000 
meter en heeft de tweede tijd ooit op 
de marathon gelopen. 

Van As nieuwe manager           
voetbalzaken bij ADO
DeN HAAG (ANP) Jeffrey van As is de 
nieuwe manager voetbalzaken van 
ADO Den Haag. Hij zal in ieder ge-
val tot het einde van het seizoen aan 
de club verbonden blijven. Van As 
gaat zich volgens zijn nieuwe werk-

gever bezighouden met het eerste 
elftal, het tweede team en de ver-
schillende jeugdploegen van de ere-
divisionist.
De 44-jarige Van As voetbalde van 
2002 tot 2004 zestig duels voor ADO.
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