
AARAU (ANP) De Nederlandse 
handballers hebben woensdag goe-
de zaken gedaan op weg naar het 
WK. In Zwitserland werd in een 
WK-kwalificatieduel het gastland 
verslagen dankzij een sterke eind-
sprint (21-24).

Na een eerste helft waarin Neder-
land voortdurend moest terugknok-
ken, was de stand 14-13 bij rust in 
het voordeel van de thuisploeg. 
Daarna leek Zwitserland opnieuw 
het initiatief over te nemen en lie-

Handballers winnen van Zwitserland 
pen de gastheren langzaam uit (17-
13). 

OPMARS GESTUIT Oranje stuitte die 
opmars echter succesvol en nam 
de wedstrijd in de slotfase volledig 
over.
Pim Augustinus zorgde in de slot-
fase met twee treffers voor 19-19 
waarna Jeffrey Boomhouwer en 
Bobby Schagen ook tot scoren kwa-
men. De sterk spelende Augustinus 
zorgde zelfs voor een marge van vier 
treffers (19-23). Luc Steins bepaalde 

na twee Zwitserse treffers de eind-
stand op 21-24.

,,VEEL FOUTEN” ,,Het was niet onze 
beste wedstrijd’’, gaf bondscoach 
Joop Fiege toe. ,,We maakten aan-
vankelijk veel fouten maar toen het 
er om ging, stonden we er. Het was 
knap hoe we de achterstand steeds 
goed maakten. We raakten geen 
moment in paniek. We mogen dit nu 
niet meer weggeven.’’
Zondag is de return in Sittard. ,,We 
zullen nog één keer alles moeten 

geven’’, blikte Fiege vooruit. ,,Dit re-
sultaat is heel mooi, maar Zwitser-
land is beslist geen slechte ploeg.’’
Zwitserland en Nederland zijn in-
gedeeld met Luxemburg. Dat land 
werd door Oranje in november al 
twee keer verslagen. Bij poulewinst 
plaatst Nederland zich voor een 
WK-playoff tegen een deelnemer 
aan het EK. 

WK IN FRANKRIJK Die playoff wordt 
in juni gespeeld. Het WK is pas in 
januari 2017 in Frankrijk.
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Record sneuvelt in Hoefslag Barneveld

Ook Van Laar heeft er geen moei-
te mee. Hij doet het woord namens 
de organisatie. ,,Dat heb ik vorig 
jaar voor het eerst gedaan, als een 
soort try-out, en het is bevallen. 
Uit de evaluatie is gebleken wat er 
beter kan en dat hoop ik zaterdag 
in de praktijk te brengen. 
Je kunt het natuurlijk niet iedereen 
naar de zin maken, maar we pro-

beren het zoveel mogelijk.”
Naast de prijzen voor de finalis-
ten van de winnaars- en verlie-
zersronde, is er een prijs voor de 
hoogste uitgooi en de meeste 180’s 
in de poulefase, voor de zestien 
poulewinnaars en voor de beste 
vrouw. De laatste twee edities was 
Dennis Bravenboer de beste in de 
winnaarsronde. 

,,Ik ken niet iedereen, maar Gert 
Liefting is bijvoorbeeld een ge-
duchte tegenstander”, zegt Van ‘t 
Land. ,,Hij gooit heel strak. Het is 
dan ook de moeite waard om te ko-
men kijken.”

Meer informatie: www.patrijzen-
hofdarters.nl en facebook.com/Pa-
trijzenhofdartersBarneveld.

Meer deelnemers 
dan ooit bij 
dartstoernooi
BARNEVELD ,,Het regionale karakter 
is het belangrijkste kenmerk van 
het Patrijzenhof Darttoernooi”, 
zegt hoofdorganisator Gerben van 
‘t Land. Zaterdag 16 januari wordt 
het toernooi voor de vierde keer 
gehouden, bij Hoefslag Barneveld. 
Een recordaantal van 96 deelne-
mers, onder wie zeven vrouwen, 
strijden vanaf 12.00 uur om de fel-
begeerde wisselbeker. 

,,Ik had nooit gedacht dat het zo’n 
vlucht zou nemen”, zegt Van ‘t 
Land. ,,Dat we met de Patrijzen-
hofdarters een populair toernooi 
organiseren bleek de voorgaande 
jaren al, maar dat het alweer zo 
snel vol zat, verraste mij. Ik heb 
zelfs al twee aanmeldingen voor 
de editie van 2017.” 
,,Darten is in”, zegt mede-organi-
sator Frans van Laar. ,,Tijdens gro-
te televisietoernooien zie je aller-
lei mensen als analist in de studio 
zitten. Mensen uit andere sporten, 
maar ook uit de showbizz. Het laat 
zien dat de sport steeds populair-
der wordt.” 

Van Laar en Van ‘t Land darten 
natuurlijk ook graag, maar ze zijn 
te druk met de organisatie om mee 
te doen. ,,Dat vind ik helemaal niet 
erg”, zegt Van ‘t Land. ,,Ik vind het 
leuk om te organiseren. Ik kan mij 
beter volledig concentreren op een 
goed verloop van de dag, dan dat ik 
mijn aandacht moet verdelen.”

 p Staand van links naar rechts de organisatoren: Jacco Wijnen, Paul Brands, Jurgen Looije, Richard Berkhof en Frans van Laar. Zittend 
van links naar rechts: Marijn Bouw, Erwin Huizinga en Gerben van ‘t Land. Liggend: Berend Bakker.
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SPORTcIJFERS
Bowlen
Bowlingvereniging Barneveld 

Duo League
Smurfit Kappa MNL - Eig Gem.7-* ; 
BWLers - Wegisweg 8-0; Vakschil-
ders van Veluw - GT Reklame 6-2; 
De Rammers - Het 2 Wielerhuis 
2-6. 
Stand: GT Reklame 84; Vakschil-
ders van Veluw 66; De Rammers 
62; Smurfit Kappa MNL 61; 
Wegisweg 58; Het 2 Wielerhuis 
58; BWLers 52.
Hoogste score, dames: Lida 
Roskam 177; heren: Gerard Uitslag 
204.

Trio League
Alg. Spuiterij Ebbers - Vakschilders 
van Veluw 8-0; Mercurius - Hart-
hoorn Bouw 6-2; Eig Gem. - Lucky 
Strike *-8; Bovendeertjes - Looney 
Tunes 2-6.
Stand: Vakschilders van Veluw 95; 
Mercurius 72; Lucky Strike 64; 
Looney Tunes 62; Bovendeertjes 
52; Alg Spuiterij Ebbers 52; 
Harthoorn Bouw 42. 
Hoogste score, dames: Lydean 
Koops 173; heren: Martin 
Zevenbergen 215.

4-mansleague: 
A-poule: Van Mil Tours - Gaje’m 
2-2; Slagerij ten Wolde - Harthoorn 
Dienstverlening 0-4.
B-poule: Broekhuis Opel Barneveld 
- Oude Ambachten-Speelgoedmu-
seum 4-0; R. v.d. Beek Schildersbe-
drijf - Het Andere Team 2-2.

Stand:
A-poule

Harthoorn Dienstverlening 8; 
Gaje’m? 6,5; Carhouse Lagerweij 5; 
Van Mil Tours 5; Slagerij ten Wolde 
3,5.

B-poule

NADU Installatie Techniek 8; 
Broekhuis Opel Barneveld  7,5; 
Schildersbedrijf R. vd. Beek 7,5; 
Het Andere Team 7; Oude 
Ambachten en Speelgoedmuseum 
2.

Harthoorn boekt 
benauwde zege
BARNEVELD Tijdens de huisleague 
van Bowlingvereniging Barneveld 
speelde in de A-poule Harthoorn 
Dienstverlening tegen Slagerij ten 
Wolde een spannende wedstrijd 
met in elke game steeds kleine 
onderlinge verschillen. 
Harthoorn werd uiteindelijk de 
gelukkige winnaar en kon vier 
punten aan het totaal toevoegen. 
Gaje’m? opende met een benauw-
de zege tegen Van Mil Tours 
waarna de buschauffeurs de stand 
met een ruime overwinning gelijk 
trokken. In de laatste doorgang, 
gewonnen door Gaje’m?, was het 
lang spannend wie de totaalscore 
zou winnen, Van Mil was de 
gelukkige waardoor de eindstand 
2-2 werd.
In de B-poule stond Broekhuis 
Opel Barneveld steeds aan de 
goede kant van de score tegen het 
Oude Ambachten en Speelgoed-
museum waardoor zij een 
verdiende 4-0 overwinning 
boekten. 

Rechtgezet
BARNEVELD In het verhaal van 
Sven Taberima, afgelopen dinsdag 
in deze krant, stond abusievelijk 
vermeld dat de doelman in het 
verleden onder andere voor SDV 
Barneveld speelde. Dat was geheel 
ten onrechte en moet natuurlijk 
VV Barneveld zijn.

 p Van links naar rechts, voorzitter Aalt van de Kuilen, jubilaris Henk Hendriksen en zijn 
vrouw Gerda Hendriksen.

gebroken trouw aan de vereniging. 
Als dammer in hart en nieren heeft 
hij elke clubavond trouw bezocht 
en diverse malen meegespeeld in 
de verschillende teams van DVV.
Komend vanuit Zwartebroek, was 
het hem nooit teveel en werd elke 
dinsdagavond vrij gehouden voor 
het dammen. 
Als beloning werd hij benoemd tot 
erelid van de vereniging en ont-
ving zijn vrouw een bloemetje.
De voorzitter memoreerde aan zijn 
beschikbaarheid als dammer en de 
bijdrage aan de vereniging. 
,,Met name in de vele wedstrijden 
die hij mocht meespelen in de ver-
schillende teams. 
Een voorbeeld voor de leden, voor-
al wat betreft trouw aan de vereni-
ging,” aldus de DVV-voorzitter.

‘Een voorbeeld 
voor leden’
VOORTHUIZEN/ZWARTEBROEK 
Henk Hendriksen is dinsdag ge-
huldigd voor zijn 50 jaar onafge-
broken lidmaatschap van Dam 
Vereniging Voorthuizen. 

Op 1 januari 1966 besloot Hendrik-
sen lid te worden van DVV en van-
af die periode is hij gedurende 50 
jaar trouw lid van de vereniging. 
Reden voor DVV om hem hiervoor 
te onderscheiden.

Namens de vereniging werd hij, 
samen met zijn vrouw Gerda, ge-
huldigd door voorzitter Aalt van de 
Kuilen. Een blijk van waardering 
was er voor zijn jarenlange onaf-

DVV huldigt dammer Henk Hendriksen


