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" oe gek het misschien
ook klinkt, het succes
van de Nederlandse vol-

leybalsters bij het EK in Polen
had alles te maken met een voor
de meeste basisspeelsters moei-
lijk, tegenvallend of sores rond-
uit dramatisch seizoen in (veel-
al) bet buitenland. Zo tekende
Chaine Staelens in Moskou
maar zou daar door een nieuwe
knieblessure nooit spelen. Haar
zus Kim kwijnde net als Janneke
van Tienen weg alsreserve in Pe-
rugia2 Daardoor voelde de her-
eniging deze zomer.bij Oranje
weinig anders dan een vellig,
warm bad en was daarmee min
ofmeer de basis gelegd voor de
fraaie zilveren plak in Polen.

D e verwachtingen over
de prestaties van de bas-
ketballers van EiffelTo-

wers Den Bosch mogen hoog
zijn. Immers: met de komst van
de internationals Peter van Paas-
sen, Rogier Jansen en Stefan
Wessels is er kwaliteit naar Den
Bosch gehaald. Goede spelers op
papier, maar daarmee hog geen
goed team. Dat kan nog allemaal
goed komen, maar dan zal de
ploeg vooral de Amerikaan
Anthony Richardson in het ga-
reel moeten zien te houden. Bij
de onthutsende nederlaag zon-
dag in Bergen op Zoom was de
statistiekenspeler weer eens op
eigen succes uit. Puur egoisme.
Wie roept hem tot de orde?

H et moet wat wrang heb-
ben gevoeld toen Mar-
lies Verbruggen de hoc-

keysters van Jong Oranje deze
zomer van een afstandje volgde
tijd~ns hun gouden WK. Lang
behoorde ook de Boxtelse tot de-
ze selectie. Maar uitgerekend in
aanloop naar de wereldtitelstrijd
in Boston schrapte bondscoach
Sjoerd Marline de oud-Forward-
spits van zijn lijstje. Verbruggen
is een meid die her in zich heeft,
maar ’her’ ook in ene weer lcwijt
kan zijn. Vertrouwen werkt bij
haar als een windje mee en dat
deed ze zondag zeker op. Door
namens Kampong te scoren te-
gen landskampioen Amsterdam,
de winnende (3-2) hog wel.

DEN BO$¢H/TKBURG - Autocou-
reurs Koen Bogaerts en Nik de
Jong wilden na jaren van racen
~fin ding: een keer kampioen wor-
den. Ze kozen hiervoor de sport-
divisie van de Dutch Supercar
Challenge (DSC) uit en slaagden
at v6dr de laatste wedstrijd in hun
missie. Op Spa-Franchorchamps
wonnen de twee dit weekeinde al-
lebei de races, waardoor ze in her
laatste weekeinde (~2 en 23 okto-
her in Assen) niet meer zijn in te
halen. En van de vier verschillen-
de DSC-divisies hebben ze ook de
meeste punten, dus is het duo ook
’allround-kampioen’. ,,Dat is toch
ook een serieuze prijs", verzekert
Bosschenaar Bogaerts.
Hij was met zijn Tilburgse partner
(ze wisselen iedere race halverwe-
ge af) al meteen succesvol en
bouwde de voorsprong snel uit.
Maar saai werd het niet echt, om-
dat de succesvolste combinaties
strafseconden krijgen in de race er-
op. ,,Daardoor eindigden we op
een gegeven moment ook gewoon
derde en zesde. Maar de gmotste
concurrenten w, aren er in Spa,
waarschijnlijk vanwege financi~le
problemen, niet bij. Bovendien
ligt dat circuit onze BMW gewoon
heel goed."
Bogaerts en De Jong verkeren met
hun vroege titd in de luxepositie
zich al op her nieuwe racejaar te
kunnen richten. Als her financieel
mogelijk is, overwegen ze een ho-
gem divisie binnen de DSC te
gaan rijden. Met een andere, en
dus snellere, auto. ,Lukt dat niet,
dan blijven we in deze divisie. Die
gaat waarschijnlijk groeien, omdat
teams die ;anwege de economie
een stapje terug moeten doen er
bij ons bij komen. Her zou dan in
theorie spannender moeten wor-
den dan dit seizoen. We blijven in
ieder geval bij hetzelfde team (IR
Motorsport, red.), want alles was
dit seizoen verder gewoon goed ge-
regeld."

Judith Denissen kookt voor atleten

D goede j
’Chef’ ludith Denissen trak-
teert Afrikaanse atleten een
dag voor de marathon in
Eindhoven op een Keniaans
maaltje. ,,Door ugali lopen
ze een goede fijd."

W
ar de boer niet
kent, dat vreet hij
niet. Die Nederland-
se wijsheid lijkt ook

op te gaan voor Keniaanse atleten. ........
,,Ze eten liever geen kruiden die
ze niet kennen, zijn bang dat ze
daar maagpijn van krijgen", weet
Judith Denissen. Zij kookt daarom

¯ op de zaterdag voorafgaand aan de
marathon in Eindhoven een Keni-
aans maaltje voor de Afrikaanse lo-
pers bij Sofitel Cocagne. ,,Rijst of
macaroni is ook lekker, maar voor
Kenianen is dat geen maaltijd, ze
moeten u9ali hebben."
Goed eten is heel belangrijk voor
een marathon, doceert Judith in
de keuken van haar huis in Til-
burg. ,,Hardlopen is hard werken,
her kost veel energie." Vorig jaar
kookte de Keniaanse voor her voor zichzelfzorgen en niet aLleen
eerst in Eindhoven voor de Afri- ’kale’ ugali eten met melk, zoals ze
kaanse atleten. In Rotterdam is ze vaak plegen te d0en.
al enkele jaren de ’vaste marathon-
chef’ voor haar landgenoten.
Ugali, een soort maismeelpuree, is
her belangrijkste ingredi{nt in her
dieet van de Oost-Afrikanen. ,,War
de aardappel voor jullie is, is ugali
voor ons."
Judith trouwde ruim twaalfjaar ge-
leden met Frans Denissen en ver-
huisde met hem naar Nederland.
,,Ik kende hier helemaal niemand,
mijn man was werken, ik sprak
geen Nederlands, her weer was
vresdijk, ik wilde weg." Haar man
stride toen voor omKeniaanse at-
leten te gaan begeleiden. Regelma-
rig logeert een aantal hardlopers
bij het stel in Tilburg.
Ze bieden de mannen, vaak voor
een paar dagen maar, een rustig
thuis. Als een echte moeke ziet Ju-

Isaksson super, maar geen recordhouder

PSV-doe~man Andreas ~saksson:
geen record-aantal reddingen dit sei-
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PSV {~-0 ~ge~ FC ~r~¢h~)
~:> Twee sterren: Isaksson
2, Stervan de lezers: Isaksson

,2, Efin ster: Boutahar
!~!) 5ter van de lezers: Boutahar

RKC (~-3 tege= Fe~no~rd)
;.~ Efin ster: Boerrigter
;;, Ster van de leze;s: Boerrigter

ten weinig aanleiding om veel ster-
ten uit te delen voor spders van
PSV, Willem II en RKC. Bij elke
dub kreeg ~On sprier een speciale
vermelding (resp. Andreas Isaks-
son, Said Boutahar en Derk Boer-
rigter).

p
SV-keeper Andreas Isaks-
son kreeg zondag lovende
kritieken na zijn puike
prestatie tegen FC Utrecht.

Met zijn tien reddingen hielp de
Zweed zijn club aan een punt. Met
die tien saves is Isaksson overigens
geen recordhouder dit seizoen. Bij
her bombardement dat Ajax eind
augustus in de Arena uitvoerde op
de verdediging van Sparta, kreeg
Sparta-doelman Aleksander Seliga
de kans te excelleren. Liefst der-
tien keer maakte hij men een ir~zet
van een Ajacied onschadelijk. Ook
die wedstrijd eindigde overigens
in o-o.
PSV is inmiddels wel alleen aan de
leiding gekomen in het gelekaar-
tenklassement. Liefst ~6 verzamel-
den de Eindhovenaren er al in de
eerste negen competitiewedstrij-
den. Ajax volgt met 23, ADO Den

Haag en NEC met ieder 22.
WillemII en RKC zijn hog altijd
de enige twee eredivisionisten die
dit seizoen nog geen enkele keer
’de nul’ hielden en tevens de min-
ste punten in uitduels pakten: auL
RKC verloor alle vijfde uitduels,
Willem II vier. De kans dat ook de
Tilburgers op nu! uit vijfkomen is
re{el, want over twee weken
wacht Ajax-uit.
In geen enkele eredivisiewedstrijd
werden dit seizoen overigens meer
overtredingen gemaakt dan bij
Willem II - NEC: 49. Dat is bijna
net zoveel als bij FC Utrecht - PSV
en Feyenoord - RKC samen! In Ti!-
burg floor de scheidsrechter 49
keer voor een overtreding (28x
Willem IIen 2Lx NEC), in Utrecht
25 keer 04-~) en in Rotterdam 28
keer 06-~2).
Er was voor onze sportredacteu-

dith erop toe dat de mannen goed

Denissen haalt in haar keuken een
grote mayonaise-emmer tevoor-
schijn met daarin een paar kilo
van her droge maismeel. Mengen
met gekookt water, goed stevig
doorroeren (Denissen: ’dat is hard
werken’) en klaar is de brij. Voor
haar kookpartij op de tweede za-
terdag van oktober heeft ze twin-
rig kilo-pakken van her spul be-
steld. ,,Ik maak liever te veel dan te
weinig", bekent ze moederlijk.
Alleen maispure_e is natuurlijk niet
voldoende. Ze zorgt ook voor kip-
penboutjes, groenten en een au-
thentieke ’Keniaanse stroganoff’
van rundvlees. De meeste bestand-
delen daarvoor - tomaten, uien,
knoflook, verse koriander en papri-
ka - zijn niet her probleem. Alleen
de benodigde sukuma ligt zelfs bij

B ess res Peters

vaRe  mee
~)EN BOSCH - De enkelblessures van
verdedigers Jordens Peters en Sa-
muel Scheimann lijken mee te val-
len. Laatstgenoemde trainde giste-
ren in her sportcentrum van Spor-
tiom, Peters maakte alweer een
paar uurtjes buiten. Of ze vrijdag
kunnen spelen, is hog niet te zeg-
gen. Manager voetbalzaken Fred
van der Hoorn heeft een eerste ge-
sprek gehad met de zaakwaarne-
mer van Peters over een contract-
verlenging. ,,De bal ligt min of
meer bij Jordens", zegt Van der
Hoorn. Die gaat nog altijd uit van
de komst van Theo Lucius, die
nog wel last heet~ van zijn ribbles-
sure. ,,Misschien vanaf november
of de winterstop. Wij zijn duide-
lijk geweest, het is wachten op
Theo." Bij Den Bosch traint mo-
menteel de Togolees Souleymane
Mamam mee. Omdat die hog geen
EU-paspoort heeft, is hij voorals-
hog te duur om vast te leggen.


