
KapMakelaardij/SSS boekte in eigen huis een 
klinkende 3-1 zege op Avior uit Schalkhaar. 
Het verlies van de vierde set zorgde bij de 
volleybalsters toch voor zure gezichten. p20

Zinderende zege 
geeft ODIK lucht
ODIK heeft handhaving 
weer volledig in eigen hand. 
De Barnevelders versloegen 
zaterdag Victum in een 
zinderende degradatiekra-
ker met 19-17 en staan 
weer op de veilige zesde 
plaats.
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Van Roekel wint Patrijzentoernooi
in poules van zes, gingen de eerste 
vier door naar winnaarsronde, in 
een knock-out-systeem. De overige 
darters gingen door naar de ver-
liezersronde. Uiteindelijk bleven 
er dus twee darters over die aan 
de felbegeerde eindstrijd moch-
ten deelnemen. Barnevelder Klaas 
Kleijer kwam tekort en werd in de 
achtste finale uitgeschakeld. Toch 
genoot hij enorm van de sfeer en de 
sport zelf. ,,Ik heb alle keren meege-
daan; collega Richard Berkhof heeft 
me enthousiast gemaakt voor deze 
sport. Dit is een prachtig toernooi 
met een goede organisatie en een 
fijne sfeer. Wat dat betreft echt een 
mooi dagje darten en gezelligheid. 
En ja, een drankje hoort ook bij deze 
sport nietwaar?” Toch was het ni-
veau ook erg hoog, lieten meerdere 
betrokkenen weten. Kleijer: ,,Dat 
kan je wel zeggen, wat dat betreft 
is deze achtste finale voor mij een 
prima resultaat. Ik kan je vertellen 
dat ik er volgend jaar weer bij ben. 
Want ja, de inschrijving is nu alweer 
begonnen.”

TEVREDEN Enri van Roekel kon na 
afloop niet anders dan tevreden 
zijn. ,,Het was een moeizame finale, 
maar uiteindelijk ben ik dus de win-
naar. Het was een mooie dag voor 

mij, ik had de hoogste finish en ont-
ving daarmee een vleesschotel en ik 
gooide in totaal drie 180’ers, waar-
van twee achter elkaar in één par-
tij. Ja, ik moet oppassen dat ik niet 
naast mijn schoenen ga lopen, haha. 
Nee, serieus, het was heel mooi en 
mijn dubbels liepen lekker.” 

Zijn poulefase verliep naar eigen 
zeggen redelijk. ,,En daarna speel-
de ik constant”, aldus de winnaar. 
,,Daar kan ik dus ook tevreden over 
zijn.” De Barnevelder (32) speelt 
sinds zijn vijftiende. ,,Maar het is 

niet zo dat ik elke week speel. Ook 
aan competities doe ik verder niet 
mee. Ja, dan is het wel mooi dat je 
zo’n toernooi wint en zeker tegen je 
vier jaar oudere broer.” De winnaar 
deed zaterdag voor de vierde keer 
mee, zijn broer nam aan alle edities 
deel. Eén ding is wel zeker. ,,Ja, vol-
gend jaar wil ik natuurlijk mijn titel 
verdedigen. Nadeel is wel dat ze je 
dan in de gaten gaan houden...” 
De zogeheten verliezersronde werd 
door Ab van Leeuwen in winst om-
gezet. Hij versloeg in de eindstrijd 
Gerard van Tuil.

Darter sterkste in 
jubileum-editie 
Jurre Jochemsen

BARNEVELD Enri van Roekel is win-
naar geworden van de vijfde editie 
van het Patrijzenhof Darttoernooi. 
De Barnevelder versloeg na een 
spannende eindstrijd hoogstper-
soonlijk zijn broer, Herco, met 5-3. 
Darters, organisatie en publiek had-
den genoten van een ‘mooi dagje 
darten en gezelligheid.’

In totaal 96 pijltjesgooiers (onder 
wie negen dames) hadden zich inge-
schreven voor het sportieve gebeu-
ren aan de Wencopperweg. ,,En dat 
aantal houden we graag intact”, ver-
telt hoofdorganisator Gerben van ‘t 
Land. ,,Het is op deze manier echt 
super gegaan en dat willen we dus 
zo houden. Als we zouden willen, 
dan kunnen we best uitbreiden in 
deelnemersaantal maar dat doen we 
dus niet. We zijn enorm gehecht aan 
deze locatie en als we er nog meer 
zouden toelaten, kunnen we het al-
lemaal niet meer herbergen. Wat dat 
betreft is dit dus de ‘max’, we willen 
dus niet uit ons jasje groeien.” 

Nadat de voorrondes zijn afgewerkt 

 p Partycentrum ´t Hoefslag liep zaterdag vol met dartsliefhebbers. 

Voetbal
Van de Streek geveld
BARNEVELD/LEEUWARDEN Sander 
van de Streek doet deze week niet 
mee in het bekertoernooi. 
SC Cambuur moet het woensdag 
in de confrontatie met FC Utrecht 
in de kwartfinale van het 
bekertoernooi stellen zonder de 
Barneveldse topschutter. De 
middenvelder, al goed voor twaalf 
doelpunten in de Jupiler League, 
heeft zaterdag een hamstringbles-
sure opgelopen tijdens het 
gewonnen duel met Jong PSV 
(0-2).
Van de Streek opende in Eindho-
ven al binnen een minuut de score. 
De middenvelder moest zich kort 
na rust laten vervangen. Bij 
Cambuur vreesde men voor een 
zware hamstringblessure, maar uit 
medisch onderzoek bleek de 
schade mee te vallen. Het gaat om 
een verrekking en niet om een 
scheur.
Van de Streek kan naar verwach-
ting zo’n twee weken niet 
voetballen, maar hij mist dus wel 
het bekerduel in De Galgenwaard 
met FC Utrecht, waarin een plek in 
de halve finales op het spel staat.

Chapecoense speelt 
eerste duel na 
vliegramp 
CHAPECÓ (ANP) Chapecoense 
heeft zaterdag voor het eerst sinds 
de vliegtuigcrash waarbij een 
groot deel van de selectie van de 
Braziliaanse voetbalclub om het 
leven kwam weer een wedstrijd 
gespeeld. 
In de eigen Arena Condá speelde 
de club uit het zuiden van Brazilië 
een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen de Braziliaanse kampioen 
Palmeiras. Het werd 2-2.
Vooraf aan de vriendschappelijke 
wedstrijd hielden de drie overle-
venden van de tragische vliegramp 
de beker van de Copa Sudamerica-
na omhoog. Doelman Jackson 
Follmann, die aan de gevolgen van 
de crash een deel van zijn been is 
kwijtgeraakt werd in een rolstoel 
het stadion binnengereden met de 
cup op zijn schoot. Hij werd 
vergezeld door ploeggenoten 
Neto en Alan Ruschel, die 
eveneens de crash overleefden.
Chapecoense was op 28 november 
op weg naar Medellin, waar de 
Brazilianen de eerste finalewed-
strijd tegen het Colombiaanse 
Atlético Nacional zou spelen. Het 
vliegtuig stortte echter neer, 
waarbij 71 mensen om het leven 
kwamen. In de 71e minuut van de 
oefenwedstrijd volgde een groot 
eerbetoon voor de slachtoffers.

Pa
u

w
 M

ed
ia

H
en

k
 v

a
n
 d

e 
Z

a
n

d
sc

H
u

lP

 p Enri van Roekel met de walk-on girls Kristie Roseboom (links) en  Isabella Huiskes.


