
Van begin tot eind was het spannend tijdens 
de krachtmeting tussen DWS en VIKO. De 
formatie uit Vianen was technisch vaardig. De 
tellers kwamen bij 19-19 tot stilstand. p18

Biljarten
‘Magisch’ 
wereldrecord Jaspers 
MAGDEBURG (ANP) Dick Jaspers 
heeft in Duitsland een indrukwek-
kend wereldrecord op zijn naam 
gebracht. De Nederlandse biljarter 
maakte in een partij voor de 
teamcompetitie in de Bundesliga 
40 caramboles in 4 beurten: een 
gemiddelde van 10.00. ,,Magisch’’, 
zo omschreef de Nederlandse 
biljartbond de unieke prestatie 
van Jaspers in het driebanden.
Het vorige wereldrecord stond op 
6 beurten. De laatste carambole 
van Jaspers rolde zondagmiddag 
over de tafel in Magdeburg. Zijn 
tegenstander, de Oostenrijker 
Andreas Efler, bleef na vier 
beurten op nul staan: 40-0. De 
scores van Jaspers waren: 
5-11-2-22.
Jaspers reageerde na zijn hoog-
standje ingetogen. ,,Ja, het was 
een mooie partij, waarin het 
allemaal lekker liep. Ik ben niet 
echt in de problemen geweest, 
maar heb toch ook een aantal 
moeilijke posities opgelost. De 
finish was heel mooi, ik had mijn 
22e gemaakt en nummer 23 lag er 
ook, een heel makkelijk balletje. 
Maar goed, ik moest stoppen, hè, 
jammer.’’
De historische partij werd 
gespeeld voor zo’n twintig 
toeschouwers. Mede dankzij de 
show van Jaspers won BC 
Magdeburg het duel met Erlangen 
met 6-2.

Voetbal
Eerste doelpunt 
Sneijder in Qatar
DOHA (ANP) Wesley Sneijder heeft 
zaterdag zijn eerste doelpunt 
gemaakt in Qatar. De recordinter-
national van Oranje, die begin 
deze maand van OGC Nice 
overstapte naar Al Gharafa, 
tekende in de gewonnen uitwed-
strijd tegen Umm Salal (2-4) voor 
de derde treffer van zijn nieuwe 
ploeg. Sneijder schoot de bal van 
zo’n 15 meter langs de Senegalese 
keeper van de thuisclub. De 
spelmaker met het rugnummer 10 
maakte ook zowaar weer eens de 
negentig minuten vol.
De 33-jarige Utrechter debuteerde 
vorige week met winst op Al Ahli 
(1-2) voor zijn nieuwe werkgever 
uit Qatar. De Turkse trainer Bülent 
Uygun heeft Sneijder direct 
benoemd tot aanvoerder van Al 
Gharafa. Dankzij twee overwin-
ningen op rij is de club opgeklom-
men naar een plek in de midden-
moot van de Qatarese competitie.

SDS laat Ormi 
ontsnappen
In eigen huis kreeg SDS 
kansen genoeg om het duel 
tegen Ormi uit Epe in winst 
om te zetten. De runner-up 
profiteerde van een slordige 
fase bij de Voorthuizenaren. 
SDS zag het duel een 2-1 
voorsprong alsnog in een 
2-3 nederlaag eindigen.
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Zeilen
Dode na aanvaring bij 
Volvo Ocean Race
HONGKONG (ANP/BELGA) Bij de 
Volvo Ocean Race is een beman-
ningslid van een vissersboot 
overleden. Dat gebeurde na een 
aanvaring met de Vestas 11th 
Hour Racing, een van de deelne-
mende boten. De organisatie zegt 
bedroefd te zijn en ,,biedt haar 
diepste condoleances aan aan de 
nabestaanden van het slachtof-
fer’’.
Het incident tussen de Vestas 11th 
Hour Racing en de vissersboot 
gebeurde ongeveer 50 kilometer 
voor de finish van de vierde 
etappe, bij Hongkong. Van de tien 
bemanningsleden van de 
vissersboot konden er in eerste 
instantie negen gered worden. 
Het tiende bemanningslid werd 
per helikopter naar het ziekenhuis 
gebracht. Daar overleed hij.
,,Alle betrokken organisaties 
werken samen met de autoriteiten 
en verlenen volledige medewer-
king aan het lopende onderzoek’’, 
aldus de organisatie van de Volvo 
Ocean Race in een persbericht.
De Volvo Ocean Race is een 
zeilwedstrijd om de wereld die 
elke drie jaar wordt gehouden. De 
race kent meerdere etappes en 
duurt acht tot negen maanden. De 
vierde etappe werd vrijdag 
gewonnen door het team van Sun 
Hung Kai/Scallywag uit Hongkong 
met de Nederlandse zeilster 
Annemieke Bes.

Boksen
Fontijn benoemd tot 
wereldboksster van 
het jaar

SCHIEDAM (ANP) De wereldboks-
bond AIBA heeft Nouchka Fontijn 
uitgeroepen tot de vrouwelijke 
bokser van het jaar 2017. De 
Schiedamse fysiotherapeute krijgt 
deze eervolle onderscheiding voor 
haar prestaties in de afgelopen 
jaren, waarin zij volgens het 
juryrapport een inspirerend 
voorbeeld is voor vele atleten in 
de wereld.
De uitreiking van de award vindt 
plaats op 3 februari in Sotsji 
tijdens de zogenoemde ‘Global 
Boxing Gathering’. Daarbij komen 
voor de eerste keer de vijf 
presidenten van de belangrijkste 
amateur- en proforganisaties bij 
elkaar: AIBA, World Boxing 
Association (WBA), World Boxing 
Council (WBC), World Boxing 
Organization (WBO) en Internatio-
nal Boxing Federation (IBF).
Fontijn (30) zal bij de ceremonie in 
Rusland aanwezig zijn. ,,Ik ben 
bijzonder vereerd met deze prijs’’, 
liet ze weten. Ook de Nederlandse 
boksbond reageerde verheugd. 
,,Nouchka is een belangrijke 
deelnemer aan het onlangs 
gestarte topsportprogramma van 
de boksbond en NOC*NSF.’’
De lange erelijst van Fontijn telt 
onder meer olympisch zilver, de 
Europese titel en goud bij de 
Europese Spelen. 

Barnevelder Martijn van Hal 
wint Patrijzenhof Darttoernooi

nish uit; 140. ,,Ja, echt een heerlijk 
gevoel natuurlijk”, zei de Barne-
velder, die ook voetbalt en voorzit-
ter is van vv Barneveld. ,,Ik heb nu 
nog altijd een grijns van oor tot oor, 
heb vandaag drie ‘180’ers’ gegooid 
en had dus de hoogste finish. Van-
af het begin, in de voorronde, ging 
het eigenlijk goed. Het zegt veel dat 
ik over de hele dag gezien maar vier 
legs heb verloren.” In de finale wa-
ren de cijfers ook alleszeggend. Het 
werd namelijk 5-1. De halve finale 
tegen Arie Blankespoor was nog het 
spannendst. ,,Daarin stond ik met 
2-0 achter, maar won ik gelukkig 
met 4-2. Ja, het was een prachtige 
dag.” Van Hal speelt ook competitie, 
bij de ADO, de Arnhemse Darts Or-
ganisatie. ,,Met onze club staan we 
daarin eerste in de eerste klasse. Ja, 
al met al gaat het heel goed dit sei-
zoen!”

‘KROEGGEVOEL’ Sfeer en sport, 
daar was en is het de organisatie 
nog altijd om te doen. Het plan om 
‘het groter aan te pakken in de toe-
komst’, vindt geen steun bij de orga-
nisatie. ,,We willen het kroeggevoel 
houden en ook de kleinschaligheid 

ervan”, vertelt Gerben van ‘t Land, 
die samen met twee andere leden 
van de negen mensen tellende orga-
nisatie, een rustig plekje heeft uit-
gezocht in de warme speelzaal. ,,Als 
we het bijvoorbeeld in de Veluwehal 
of Midden Nederland Hallen zouden 
doen, zou er meer ‘spanning’ bij ko-
men kijken”, vertelt Frans van Laar. 
,,Dan heb je ook veel meer te maken 
met ‘brooddarters’ die puur voor het 
prijzengeld zouden komen. Daar is 
vandaag geen sprake van, er heerst 
een ‘ons-kent-ons-sfeertje’ en het 
is lekker gemoedelijk allemaal. Dat 
is en blijft de charme hier.” Berend 
Bakker vult aan. ,,Het sociale aspect 
is bij deze sport gewoon belangrijk 
en ook de strakke planning die we 
hanteren, trekken de darters aan.” 
Over de toekomst totaal geen zor-
gen. Van ‘t Land: ,,Het is ongeloof-
lijk, maar voor volgend jaar hebben 
we alweer tachtig aanmeldingen. 
Daar ben ik verbaasd over en heel 
blij mee.” Van Laar sluit af met een 
glimlach: ,,Dit evenement gaat nog 
wel een paar jaar door hoor. Pas als 
we met zijn allen van de organisatie 
in het bejaardenhuis zitten, stoppen 
de Patrijzendarters.”

Formule in            
‘t Hoefslag blijft 
onveranderd
Jurre Jochemsen

BARNEVELD Barnevelder Martijn 
van Hal is de winnaar geworden van 
het zesde Patrijzenhof Darttoernooi. 
In de finale werd zaterdag, in Party-
centrum ‘t Hoefslag, Voorthuize-
naar Bastiaan Frederiksen versla-
gen. ,,Ik heb vandaag geen één 
slechte wedstrijd gegooid”, meldde 
de 26-jarige darter. Uit een gesprek 
met de organisatie blijkt dat de for-
mule ook de komende jaren onver-
anderd blijft. ,,Als iets goed gaat, 
hoef je het niet per se te wijzigen.”

In totaal 96 darters vonden afgelo-
pen zaterdag de weg naar het eve-
nementencentrum aan de Wencop-
perweg. Voor de sportieve eer maar 
ook zeer zeker voor de gezelligheid 
maakten ze er een onderhoudende 
dag van. Uiteindelijk was het dus 
Van Hal die de beste bleek. Dat was 
overigens niet de enige prijs die hij 
pakte; hij gooide ook de hoogste fi-

 p Martijn van Hal met een grijns van oor tot oor. Hij bleek de allerbeste van de 96 darters, afgelopen zaterdag bij het Patrijzenhof 
Toernooi. De winnaar wordt geflankeerd door Lise van ‘t  Land (links) en Janine Kraai.
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