
door Rik Spekenbrink

DEN BOSCH - Charlotte Derkx heeft
her gelijk in de gaten als Sarah Jas-
pers en Marloes Keetels worden
ondervraagd. Ze komt snel in her
midde~ staan. ,,De drie Benjamins
zijn compleet."
De ~n is nog kleiner dan de an-
der, maar ze hebben hun woordje
klaar zo pal na hun eerste behaal-
de landskampioenschap. Maar op
die ene vraag, ofze zich beseffen
war ze dit seizoen hebben gepres-
teerd, komt steeds geen direct ant-
woord. ,,Ze hebben ook geen
idee", legt coach Raoul Ehren later

uit. ,,Die denken dat het de nor-
maalste zaak van de wereld is. Ik
hoop wel dat ze zich straks realise-
ren hoe bijzonder dit.is. Het is
niet veel meiden gegeven om de
hoogste Nederlandse hockeyprijs
te winnen en zeker niet op deze
leeftijd."
Terug naar het trio, her zijn net
Kwik, Kwek en Kwak. Ze waren 5
of 6 jaar toen de hegemonie van
Den Bosch in het dameshockey be-
gon. Maar toen Ehren dit seizoen
met een kleinefe groep wilde wer- .
ken werden ook zes A~-speelsters
gevraagd mee te roUleren. Deze
drie speelden bet meest. ,,Ik dacht

dat het om afen toe een kwartier-
tie meespelen z0u gaan. Nu sped-
den we gewoon in defucleing fma-
l~", zegt de 18~jarige Jaspers, ver-
baal in ieder geval de brutaalste
van her stel.
Natuurlijk was bet de eerste we-
ken wennen, zo tussen de interna-
tionals~ ,,Ik keek ook steeds naar
de tegenstander, tegen wie ik zou
komen te staan", vertelt Keetels
(17), die vrijwel iedere wedstrijd in
de basis stond.
Het voelde steeds normaler aan.
,,Tegenstanders gingen wel vaak
flippen als wij het goed deden in
een wedstrijd. En de rest van bet

team werd ook helemaal niet boos
als we iets verkeerd doen’, zegt Jas-
pers. ,,Ik heb van Maartje Goderie
gehoord dat zij tien jaar geleden.
alleen de bal mocht aannemen en
meteen moest doorspelen."
,,Dan hebben wij het beret", ziet
Derkx (18) in. ,,Dit is genieten."
En nu, de ’A-tjes’ hebben de eerste
prijs al binnen. Hun eigen team
verzekerde zich later op de middag
ook van de play-offs, zonder het
trio middenvelders dus. Als ze
maar niet te snel verzadigd taken.
Keetels is duidelijk: ,,En wat nu?
Ja gewoon, nog veel meet win-

" hen!"

werd hii Nederlands kampioen.

AUTOSPORT

Eerste en tweede plek
Bogaerts/Van der Aa
Autocoureurs Koen Bogaerts en
Mark van tier Aa deden de beste za-
ken in de sportdivisie van de Dut-
ch Supercar Challenge op het
TT-circuit van Assert. Zaterdag ver-
speelde het Bosch/Tilburgse duo
hog de overwinning door een (te)
lange tankbeurt. Een dag later re-
vancheerden ze zich. Bogaerts hoef-
de alleen m~ de voorsprong te
consolideren die Van der Aa voor
de pitstop had opgebouwd.
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’Geen dubbel gevoel’
.Ik heb geen gemengde gevoelens boor!~ Dit voelt ook
als mijn titel, ik heb b~ina ages gespeeld. Her is lastig
om toe te moeten kijken, maor ik heb dat snel aan de
kant geschoven. Ik had er bij
voel over."     De langdurig geblesseerde Emilie Mol.

"lk dacht dat we de derde
wel zouden maken, maar
bet. werd nog Spannend’
Coach RaoulEhren was goed nerveus

36
Met 36 doelpunten (33.in de com-
petitie) kroonde tdaartje Paumen
zich weer tot topscorer.

RUGBY

The Dukes strandt in ::
halve finale NK sevens ::
The Dukes is op het NK sevens niet
verder gekomen dan de halve fina-
le. Na de poulefase bleek LRC
DIOK veel te sterk: 52-7. De Leide-
naren wonnen her toernooi overi-
gens niet. Dat deed Hilversum, dat
eerder ook al beslag legde op de’re-


