
VOORTHUIZEN In de Blue Label/
RVM Bouw-bedrijfstafeltenniscom-
petitie zette ‘t Trefpunt in de eerste 
klasse een eerste stap op weg naar 
herovering van de titel. Titelverde-
diger Van de Kamp Wand & Plafond 
werd met 7-3 aan de kant gezet.
Orhan Özkaya en Erol Saglam won-
nen voor ‘t Trefpunt hun enkelspe-
len en samen het dubbel. Kemal 
Sariusta was minder op dreef en 
ging tegen Johan Lankamp, Robert 
van der Mast en Rob Boers onder-
uit. Het trio van Autobedrijf Florijn, 

Van de Kamp onderuit tegen ‘t Trefpunt
Jan van de Kamp, Gert van de Bie-
zen en Pieter de Koning, gaf het ge-
promoveerde RVM Bouw met 10-0 
geen schijn van kans. Paul Versteeg 
en Henk van de Koot wonnen voor 
Schildersbedrijf Van de Beek tegen 
Blue Label hun enkelspelen en het 
dubbel. Wout van de Top verloor 
van Bert en Gert Schalk, zodat de 
eindstand 8-2 werd. Van den Hul 
& Luigjes klopte Joba Boys met 7-3. 
André van Reenen, Wichert Palm 
en Nico Vermaat wonnen zes enkel-
spelen en het dubbel. Via Jilles de 

Groot (2) en Tjeerd de Vries (1) kon 
Joba Boys in de strijd om de onder-
ste plaatsen nog drie kostbare pun-
ten meepakken.
In de tweede klasse kon Struik door 
blessures geen team op de been 
brengen en ging de wedstrijd tegen 
BoB reglementair met 10-0 verloren. 
OVM 1 verscheen tegen OVM 2 met 
slechts twee spelers achter de tafel, 
waardoor met een 3-0 achterstand 
aan de wedstrijd begonnen werd. 
Paul Dekker voegde er door winst op 
Leon Eikendal nog één punt aan toe, 

zodat Gerrit Bosch en Leon Eiken-
dal OVM 1 met 6-4 wonnen. Arnold 
Nijholt Tjeerd Vonhof en Martin de 
Vries wonnen met Trio Tech met 7-3 
van Lorax Optiek, waar Klaas van 
de Glind en Harry van Rijckevorsel 
de punten voor hun rekening na-
men. Café De Moriaan en Broekhuis 
Opel deelden de punten. André en 
Willem van Vliet wonnen voor De 
Moriaan samen vijf enkelspelen. De 
overige enkelspelen en het dubbel 
gingen naar Ton van Mil, Han Wie-
deman en Henk Stomphorst.
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Nieuwe namen bij ‘Patrijzen’

Van Leeuwen won in 2017 de ver-
liezersronde van het Patrijzenhof 
Darttoernooi.
Van de Belt heeft de afgelopen vijf-
tien jaar genoeg dartservaring opge-
daan, om zijn kansen in te kunnen 
schatten. Hij gaat voor de winnaars-
ronde, de eerste vier in een poule van 
zes, maar verwacht niet dat hij het 
toernooi kan winnen. ,,Misschien 
haal ik de achtste finale, maar daar 
houdt het denk ik wel op. Het niveau 
is aardig hoog. Ik ben benieuwd wie 

er wel gaat winnen.” Zelf kijkt de 
elektromonteur, die naast darten 
ook fanatiek aan bowlen doet, voor-
al uit naar zijn poulewedstrijd tegen 
Casper van Ginkel. ,,Ik ken Casper al 
van kleins af aan en ga al heel lang 
met hem om. Ik vind het geweldig 
dat wij in één poule zitten. Hij gaat 
wel van mij winnen, want Casper 
gooit heel erg goed. Hij is een out-
sider voor de toernooizege. Ik hoop 
dat het in ieder geval iemand uit de 
omgeving wordt.”

BESTE VROUW Het Patrijzenhof 
Darttoernooi begint zaterdag om 
12.00 uur bij ‘t Hoefslag Barneveld 
aan de Wencopperweg 52. Er zijn 
prijzen voor de finalisten van de 
winnaars- en verliezersronde, de 
hoogste uitgooi, de meeste 180’s 
en de beste vrouwelijke deelne-
mer.

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

Dartstoernooi 
beleeft zaterdag 
de zesde editie
BARNEVELD ,,Voor de verliezersron-
de kom ik niet”, zegt Ronald van de 
Belt. Hij is één van de zeventien 
darters die zaterdag voor het eerst 
meedoet aan het Patrijzenhof Dart-
toernooi in ‘t Hoefslag Barneveld.

Het toernooi wordt voor de zesde 
keer gehouden en telt in totaal 96 
deelnemers, verdeeld over zestien 
poules. Onder de deelnemers bevin-
den zich dus zeventien debutanten, 
maar ook zestien spelers die alle 
edities deelnamen. ,,De voorgaande 
edities zat het al een paar keer vol 
toen ik mij wilde opgeven, waardoor 
ik nu pas voor het eerst meedoe. Ik 
ben al twee keer wezen kijken en 
het ziet er supermooi uit. Het is in 
de buurt en er doen veel bekenden 
mee. Dat maakt het een leuk toer-
nooi”, zegt de 32-jarige Barnevelder. 

PRINSENHOF Van de Belt begon in 
2003 met darten bij de Prinsenhof 
in Lunteren. ,,Toen eigenaar Harry 
van Hierden in 2014 overleed, ben 
ik een jaar gestopt met darten. Ik 
was er even helemaal klaar mee, 
ook omdat hij bij mij in het team 
zat. Ik heb het opgepakt bij het Re-
bellenhonk in Barneveld en speel 
nu in een kroegcompetitie, met het 
tweede team van Café Restaurant 
De Rotterdammer in Stroe.” Daar 
is hij terechtgekomen via Ap van 
Leeuwen, een oom van zijn vrouw. 

 p Ronald van de Belt, debutant komende zaterdag bij het Patrijzenhof Darttoernooi in ‘t Hoefslag.

SPORT

SPORTcIjFERS
Tafeltennis
Blue Label/ RVM competitie

Eerste klasse; Van de Beek - Blue 
Label 8-2; Van den Hul & Luigjes 
- Joba Boys 7-3; Florijn - RVM Bouw 
10-0;’t Trefpunt - Van de Kamp 7-3

Stand: ‘t Trefpunt 2-15; Florijn 
2-13; Van den Hul & Luigjes 2-12; 
Van de Kamp en Van de Beek 2-10; 
Joba Boys 2-9; Blue Label 2-7; RVM 
Bouw 2-4

Tweede klasse; BoB - Struik Foods 
10-0 regl.; Trio Tech - Lorax Optiek 
7-3; De Moriaan - Broekhuis Opel 
5-5; OVM 1 - OVM2 6-4

Stand: BoB 2-17; De Moriaan 2-11; 
Lorax Optiek en Trio Tech 2-10; 
Broekhuis Opel en OVM 2 2-8; 
OVM 1 1-6; Struik Foods 0-0 

Schietsport
De Luchtschutters 
Klasse H: Gerco de Bie 125 .
Klasse C: Christian Pluim 105; Ate 
Bergsma 113; Johan van Meerveld 
125.
Opgelegd H: Rijk Mouw 136;  
Andries Hoogebeen 136; Gerard 
van de Pol 139; Leen van Surksum 
132.
Opgelegd A: Nui Palsgraaf 137; 
Theo van der Pijl 133; Frits van 
Looyengoed 142. 
Pistool: Ate Bergsma 69; Leen van 
Surksum 86; Gerard van de Pol 77; 
Koos Kalkman 86.
Rik Dekker: Leen van Surksum 247; 
Nui Palsgraaf 262.                                                                                                                                             
          

Dammen
Hent Uut ‘t Zaand 
toernooi in Wekerom
LUNTEREN/EDE De damverenigin-
gen De Kroonschijf uit Ede en DES 
uit Lunteren, houden zaterdag 31 
januari alweer de eenentwintigste 
editie van het ‘Hent Uut ‘t Zaand’ 
damtoernooi. Voor het toernooi 
bestaat nog steeds een groeiende 
belangstelling. In café - bar Hent 
uut ‘t Zaand aan de Vijfsprongweg 
32-36 in Wekerom, wordt gespeeld 
in groepen van zes deelnemers.
Het speeltempo is een half uur per 
speler per partij. Er kan worden 
ingeschreven in de hoofdklasse, 
eerste en tweede klasse of 
huisdammers. Het inschrijfgeld is 
vijf euro. Het toernooi duurt van 
09.45 tot ongeveer 16.00 uur. De 
inschrijving sluit op woensdag 24 
januari. 
Voor meer informatie en inschrij-
ving kan contact worden opgeno-
men met Jaap Heij (06-22130733 
of jaapheij@online.nl) of Geurt 
Hendriksen (0318-843423 of 
geurthendriksen@gmail.com).

Voetbal
Kuipers fluit 
Klassieker in Arena
ZEIST (ANP) Björn Kuipers heeft 
zondagmiddag in Amsterdam de 
leiding bij de Klassieker tussen 
Ajax en Feyenoord. De KNVB wees 
de 44-jarige scheidsrechter uit 
Oldenzaal aan voor de kraker 
tussen de nummers twee en vijf 
van de eredivisie. Eerder dit 
seizoen mocht Danny Makkelie de 
Rotterdamse editie van de 
Klassieker fluiten. Ajax zegevierde 
in oktober in De Kuip met 4-1.
Kuipers had vorig seizoen zowel in 
Rotterdam als Amsterdam de 
leiding over de confrontatie tussen 
de twee aartsrivalen. De Neder-
landse toparbiter hoort binnen-
kort of hij komende zomer naar 
het WK in Rusland gaat.

Ferry Hakstege  
hoofdtrainer Spirit
VOORTHUIZEN Spirit heeft Ferry 
Hakstege is aangesteld als nieuwe 
hoofdtrainer/coach. Met ingang van 
het seizoen 2018/2019 volgt hij 
Herman van Gunst op. Hakstege is 
momenteel trainer van het tweede 
team van de Voorthuizense 
korfballers. ,,De persoonlijkheid van 
Ferry, korfbaltechnisch inzicht, 
goede begeleiding van spelers en de 
klik is dusdanig dat we graag met 
Ferry verder willen bij de hoofd-
macht van Spirit,’’ aldus voorzitter 
Corné Baatenburg de Jong.  
Ferry Hakstege: ,,Spirit is een 
gezellige vereniging met veel 
sportieve ambitie. Een combinatie 
van jong talent en ervaring binnen 
de selectie zorgt voor een goede 
mix, waar nog veel groei in zit.”
Op de foto ontvangt Ferry Hakstege 
(rechts) bloemen van bestuurslid 
Joyca Druijff. In het midden 
bestuurslid Remco van der Geest.
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