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De 30-jarige Venneper is er
dolgelukkig mee. ,,Tijdens mijn
eerste wedstrijden werd ik er
emotioneel van. Niet zichtbaar,
maar van binnen. Ik besefte hoe
veel het voor me betekende om
weer te kunnen fluiten.’’

Terug naar 2008, het jaar
waarin Korbee het slachtoffer
werd van een ernstig arbeidson-
geval. Tijdens een oefening
werd de hondengeleider bij de
politie in zijn kuit gebeten door
het beest van een collega. Hij
weet nog precies hoe het ge-
beurde. ,,Het was in een slecht
verlichte kelder waarin de hond
mij moest zoeken. Ik droeg
alleen een speciale bijtmouw als
bescherming. Meestal bijten de
honden zich daarin vast, want
dat herkennen ze van eerdere
oefeningen. Ik weet niet of het

aan de verlichting lag, maar hij
beet vol in mijn kuit. Hij deed
zijn werk zoals hij het ook bij
boeven moet doen. Alleen had
het voor mij heel nare gevol-
gen.’’

De hond had bijna een hele
hap uit zijn been genomen.
Niet alleen spierweefsel raakte
beschadigd, ook bot en zenu-
wen. Maar liefst drie maanden
bracht Korbee door in het zie-
kenhuis, vijf keer werd hij ge-
opereerd. Meerdere keren
mocht hij naar huis, alleen keer
op keer traden complicaties op.

Ten slotte bracht hij een bezoek
aan de plastisch chirurg. Die
transplanteerde huid van zijn
bovenbeen naar zijn verwoeste
kuit. ,,Het ziet er nog steeds
misvormd uit, maar het oogt in
ieder geval beter.’’

De impact van het ongeval
was groot. Op hem, maar ook
op zijn gezin. Inmiddels kan hij
rustig uitleggen wat er is ge-
beurd, maar het zal altijd een
trauma blijven. Hij heeft nu ook
een andere functie bij de politie.
Werken met honden kan hij
psychisch niet meer aan. ,,We

hadden toentertijd ook een
politiehond in huis, maar die
moest meteen weg.’’

Zijn droom was altijd om
profs te fluiten. Hij had het in
zich, aangezien hij deel uit-
maakte van het talententraject
van de KNVB. Maar doordat een
revalidatie te lang zou duren,
ging er een streep door.

Het was überhaupt nog maar
de vraag of hij bij de amateurs
zou kunnen terugkeren als
scheidsrechter. Toch is dat hem
gelukt, na drie jaar revalideren.
,,Ik ben blij dat de KNVB me de

kans heeft gegeven om in te
stappen op mijn oude niveau,
de tweede en derde klasse. Na-
tuurlijk baal ik nog wel eens. Ik
wil absoluut niet beweren dat
ik het tot het profvoetbal had
geschopt, maar het voelt toch
als een gemiste kans. Vooral als
ik op tv scheidsrechters zie met
wie ik heb getraind, zoals Ser-
dar Gözübüyük.’’

Toch overheerst vooral blijd-
schap. ,,Dat revalideren is me
toch maar mooi gelukt. En ik
heb al een nieuw doel: fluiten
in de topklasse.’’

Venneper Danny Korbee kan weer fluiten 

Terug op de voetbalvelden na hap uit onderbeen
door fabian van der poll

H AA R L E M - Door een arbeidson-
geval leek hij nooit meer te kun-
nen fluiten. Laat staan in het
profvoetbal, zijn droom. Toch
maakte Danny Korbee dit sei-
zoen zijn rentree op de amateur-
velden.

Aan de bar van Gym Haarlem na-
bij het Soendaplein wijst Kevin
Hessling naar de wand. Richting
een poster van een groot vecht-
sportgala, waarop tientallen
kickboksers zijn afgebeeld. Stuk
voor stuk met ontblote borstkas
en gebalde vuisten. Hessling
staat er zeer prominent tussen,
met een blik die aangeeft dat er
met hem niet valt te dollen. De
vechtsporters onder hem zijn
kleiner afgebeeld. Het heeft een
reden: hoe groter de foto, des te
meer iemand voorstelt in de
ring.

Onherkenbaar
Hessling legt het met enige be-
scheidenheid uit. Het is een eer,
maar hij is niet iemand die ermee
zal pronken. De poster is teke-
nend voor de ontwikkeling die
de 25-jarige kickbokser door-
maakt. Bijna drie jaar geleden
was hij haast onherkenbaar, zo
klein was zijn foto. Maar tegen-
woordig zou hij elk weekeinde
op een gala kunnen vechten, zo
vaak wordt hij benaderd door or-
ganisaties.

De reden is dat hij nog nooit
verloor. Sinds hij in 2010 voor het
eerst de ring betrad, was hij in al-
le twintig daaropvolgende par-
tijen de sterkste.

Er is nog een andere verkla-
ring, meent zijn trainer en twee-
voudig Nederlands kampioen
thaiboksen, Ridouane el Assrou-

ti. ,,Kevin brengt spektakel. Hij
is een knokker, iemand die nooit
afwacht en altijd de aanval kiest.
Zijn tegenstander krijgt niet de
kans om op adem te komen.’’

Hessling - die uitkomt in de
gewichtsklasse tot zeventig kilo -
geldt met Ibrahim el Bouni als
een van de grote talenten van
Gym Haarlem. Hij is als een ruwe
bolster die langzaam wordt ge-
polijst. ,,Straks is hij een echte
lastpak en kan hij stoppen met
werken’’, zegt El Assrouti met
een vleugje trots.

Remy Bonjasky
Lastpak is een term die in vecht-
sportkringen wordt gebruikt
voor een klasbak. Kickboksers als
Remy Bonjasky of Sem Schilt,
Nederlanders die ooit actief zijn
geweest bij de K1-Max, het
hoogst haalbare.

El Assrouti denkt dat zijn pro-
tegé zich over ruim een jaar kan
meten met dat niveau. Daarvoor
moet Hessling wel de kans krij-
gen. Het moet worden uitgeno-
digd voor een gala waar voorna-
melijk profs aan deelnemen. Al-
leen die liggen niet voor het op-
rapen, tenzij Hessling blijft
winnen op de kleinere evene-
menten zoals hij nu doet.

Als hij dan eenmaal mag vech-
ten op een prestigieus gala, is het
zaak dat hij wint. Zo niet, dan
wordt het steeds moeilijker om
de stap naar de profs te maken.
Als voorbeeld noemt El Assrouti
Nick Beljaards. ,,Die kreeg ook
de kansen, maar verloor op de
belangrijke momenten.’’

Hessling kijkt er soms wat ver-
legen bij, als zijn trainer het
woord voert. Hij hoopt vurig dat
het zo loopt, dat hij bijvoorbeeld
ooit in Tokio mag vechten waar
Bonjasky voor 70.000 man drie
keer de wereldtitel veroverde.

Maar tegelijk blijft Hessling er
nuchter onder, wetende dat het
niet makkelijk wordt. ,,Je moet
er keihard voor trainen. Hoe
vaak ik train? Ongeveer zes keer
per week, waarvan vier keer in de
gym. Verder krijg ik nog condi-
tietraining en loop ik hard’’, al-
dus de Haarlemmer, die in het
dagelijks leven werkzaam is als
glaszetter.

Maar er komt meer bij kijken
dan trainen. Veel meer zelfs, vol-
gens zijn trainer. Of een kickbok-
ser het modale niveau ontstijgt,
hangt maar voor een derde af van
trainen. De rest komt neer op
rust en voeding. ,,Iedereen kan
trainen’’, aldus El Assrouti.
,,Maar weinigen hebben de disci-
pline om daarnaast nog meer op-
offeringen te doen.’’

Hessling wel. Als een monnik
zo gehecht is hij aan rust en re-
gelmaat. Zo slaapt hij standaard
acht uur per etmaal en let hij
nauwlettend op zijn voeding.
Hij eet zo’n beetje om de twee
uur.

,,Dat werkt het beste voor een
sporter als ik. Of ik wel eens een
biertje drink? Heel af en toe,
maar een maand voor een wed-
strijd niet meer. Zolang heb ik
nodig om me mentaal en fysiek
voor te bereiden op een partij.
Pas dan ben ik scherp genoeg.’’ 

Het is investeren. Nu is het
nog een hobby, waar hij zo nu en
dan een zakcentje mee verdient.
Maar over anderhalf jaar - zijn
trainer El Assrouti twijfelt niet
over dat tijdsbestek - is hij mis-
schien een vechter met een eigen
sponsor en voldoende inkom-
sten.

Professional
Een professional dus. ,,Hoe dat
klinkt? Nou, prachtig, dat is
waar ik het voor doe’’, aldus

Hessling, die binnenkort naar
Marokko reist om deel te nemen
aan een gala.

,,Vrienden snappen soms niet
dat ik zo veel tijd aan mijn hobby
besteed. Maar ik wens niet an-

ders. De beste worden, dat is wat
ik wil. Daarvoor moet je ver
gaan.’’

Kevin Hessling, de ongeslagen kickbokser

Gezegend met
ijzeren vuisten
door fabian van der poll

H AA R L E M - Van de twintig
partijen die hij vocht, ver-
loor kickbokser Kevin Hess-
ling er niet een. Terwijl een
profstatus lonkt, leeft de
Haarlemmer als een mon-
nik voor zijn sport.

Kevin Hessling, een knokker die altijd de aanval kiest. FOTO UNITED PHOTOS/SANNE TIEBIE

• Baanwielrenner Matthijs
Büchli is door bondscoach René
Wolff geselecteerd voor de
wereldbekerwedstrijd in Glas-
gow. De 19-jarige Santpoorter
komt van 16 tot en met 18 no-
vember uit op de individuele
sprint en teamsprint. Op laatst-
genoemde discipline krijgt
Büchli gezelschap van Hylke
van Grieken en Hugo Haak.
• Zondag vindt de vierde moun-
tainbikewedstrijd in het kader
van de Rabo Top Noord-Hol-
land-competitie plaats in
Spaarnwoude. Het parcours is
uitgezet nabij de klimwand
achter SnowPlanet. De funklas-
se en vrouwen trappen af om
9.45 uur. Om 11.30 uur gaat de
topklasse en junioren van start.
De jeugdige renners starten om
13.00 uur (2 en 3) en 13.45 uur (1).
• De waterpolomannen van ZV
Haerlem spelen in de achtste
finales van de bekercompetitie
tegen DZT ’62. De Deurnse
tegenstander komt op 1 decem-
ber op bezoek in De Planeet.
DZT ’62 is een van de overge-
bleven zeven clubs die in de
reguliere competitie uitkomen
in de tweede klasse. Uit de
eerste klasse, waarin Haerlem
speelt, zijn nog vijf teams actief.
De vier derdeklassers maken de
laatste zestien compleet in deze
fase van het bekertoernooi,
waarin geen hoofdklassers
uitkomen. Het team van coach

Tom Aalmoes was vorig seizoen
verliezend finalist.
• Het Nederlands vrouwenelftal
speelt op 25 november in het
Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid een oefeninterland tegen
Wales. De wedstrijd begint om
14.30 uur en geldt als voorberei-
ding op het EK 2013 in Zweden.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
Ticketbox, de KNVB ticketshop
en de administratie van Telstar.
• Voetbalclub Stormvogels heeft
op de ledenvergadering Gerrit
Spies en Charl de Pauw be-
noemd tot lid van verdienste.
Spies is meer dan 25 jaar actief
als jeugdleider en manusje van
alles op het complex. De Pauw
is meer dan 17 actief lid als
jeugdleider, jeugdtrainer,
scheidsrechter en commissielid.
Annet Heilig, Henk Viskil,
Geert Strijland en Kees van
Honk werden benoemd tot
erelid. Heilig werd dat pos-
tuum. Zij was meer dan twintig
jaar actief als onder meer pen-
ningmeester.
• De gemeente Haarlem is geze-
gend met een van de mooiste
denksportcentra van Neder-
land. Bridgers, schakers, dam-
mers en biljarters beschikken
aan de Spaarndamseweg over
een prachtige locatie om hun
sport te beoefenen. Een nieuwe
loot is de snel groeiende inloop-
bridgeclub op donderdag, aan-
vang 13.00 uur.

M U G G E N Z I F T E R S

Een rubriek voor klein nieuws, aankondigingen en weetjes.
Wilt u iets melden? Bel 088-8241255.

E-mail: sportredactie@haarlemsdagblad.nl

De achttienjarige Heemsteedse
scholier mag op de 500 meter
meedoen aan de NK afstanden.
Kersten stond als tweede op de
reservelijst, maar kreeg dinsdag
te horen dat hij gepromoveerd
is naar de officiële deelnemers-
lijst. Jan Blokhuijsen laat de
sprint schieten, omdat hij op
dezelfde dag ook de vijf kilome-
ter moet rijden. Lars Elgersma
heeft afgezegd met herniaklach-
ten en ook Rhian Ket heeft
bedankt voor een start op de
kortste afstand. Dat alles maakt
de weg vrij voor een startplek
voor Kersten in Heerenveen.

Dat hij plots als scholier - op
het Calandlyceum in Amster-
dam - opponenten treft als
wereldkampioen Stefan Groot-
huis en Mark Tuitert (goed voor
olympisch goud op de 1500
meter) brengt hem niet van de
wijs. Integendeel. Kersten doet
alsof hij een clubwedstrijdje op
een doordeweekse avond moet
schaatsen. ,,Ik ben niet zenuw-
achtig. Ik vind het alleen maar
gaaf dat ik mee mag doen. Het
motiveert me.’’

Kersten werd op vierjarige
leeftijd door zijn vader meege-
troond naar de Haarlemse ijs-
baan. Vier jaar later begon hij
met wedstrijdschaatsen. Kersten
maakt inmiddels deel uit van de
baanselectie in Haarlem. ,,Mijn
ontwikkeling is de afgelopen
twee winters helaas gestagneerd
door een liesblessure. Maar
gelukkig heb ik er nu vrijwel
geen last meer van.’’ Kersten

scherpte dit seizoen zijn per-
soonlijke records aan tot 37,2
(500 meter) en 1.15 (1.000 meter).
Met dergelijke tijden blijf je ver
verwijderd van het podium,
maar dat weet Kersten op voor-
hand. Tim Salomons, oud-
schaatser van VPZ en TVM, en
nu met Cees Schep en Sjoerd
Geraets één van de drie trainers
van de baanselectie: ,,Ik kan me

niet heugen dat de laatste twin-
tig jaar een A-junior, die niet in
Jong Oranje zit, op de 500 me-
ter heeft meegedaan aan het
NK. Heel bijzonder.’’

Waar Kersten mag starten,
staan vier andere talenten van
de Haarlemse baanselectie voor-
lopig nog op de reservelijst. Dat
zijn Marleen de Kroon (Sant-
poort-Noord), Manouk van Tol

(Ter Aar), Myrthe Brommer
(Kudelstaart) en Carlijn Schou-
tens (Heemstede). Ook Thijs
Roozen is reserve. De achttien-
jarige Heemstedenaar is dit
seizoen opgenomen in de selec-
tie van Jong Oranje.

In Haarlem bestaat sinds een
aantal jaar een structuur waar-
bij kinderen op jonge leeftijd
worden gescout en begeleid.

Wie talent heeft en ook de wil
om hard te trainen (zes keer in
de week) komt na een paar jaar
terecht in de groep van C-junio-
ren. De beste schaatsers van de
vijftien ijsclubs uit Noord- en
Zuid-Holland, die de Haarlemse
schaatsbaan als thuisbasis heb-
ben, worden uiteindelijk gese-
lecteerd voor de baanselectie.
Het gaat om A- en B-junioren

en neosenioren in de leeftijd
van 16 tot en met 21 jaar.

Dit seizoen bestaat de selectie
uit zestien rijders en rijdsters,
die vallen onder de Stichting
Topschaatsen Haarlem. Wed-
strijdsecretaris Rony Weijers:
,,Iedere schaatser moet zelf
sponsors aanbrengen. Het goed-
koopste sponsorpakket kost 95
euro, het duurste 495 euro. Met
dat geld kunnen wij onze
schaatsers extra faciliteiten
bieden. Dit jaar zijn ze bij voor-
beeld op trainingskamp ge-
weest in Inzell en Berlijn. Op
andere banen zijn ze jaloers hoe
we het in Haarlem voor elkaar
hebben.’’

De vraag is of de inspannin-
gen en initiatieven er uiteinde-
lijk toe leiden dat Yvonne van
Gennip, de broers Brigt en
Bjarne Rykkje en Simon Kui-
pers opvolgers krijgen. Rony
Weijers: ,,Die komen eraan. Ook
bij de B-junioren barst het van
het talent.’’

Sjoerd Geraets, de hoofdtrai-
ner van de baanselectie: ,,Bij de
B-tjes zitten jongens en meisjes
die de potentie hebben om over
een paar jaar World Cups te
rijden. Ben ik van overtuigd.
Melissa Wijfje bij voorbeeld zou
qua tijden mee kunnen doen
aan het NK, maar ze is met haar
zeventien jaar te jong om te
mogen starten. Ik kan me haast
niet voorstellen dat de laatste
twintig jaar een betere lichting
jonge schaatsers op de ijsbaan
in Haarlem is geweest dan nu.
Als er iemand doorbrak, was dat
een enkeling. Nu zit er veel
meer structuur in om talent op
te leiden. Maar niet iedereen zal
de top halen. Als je vijf goede
schaatsers hebt, mag je blij zijn
als er uiteindelijk eentje de top
tien binnendringt op een NK.’’

Heemsteedse junior Cornelius Kersten mag meedoen aan NK schaatsen

Scholier tussen de schaatskanonnen
door govert wisse

H AA R L E M - Na twee winters
met blessureleed beleeft
Cornelius Kersten morgen
misschien het mooiste mo-
ment uit zijn nog prille
schaatscarrière.

Cornelius Kersten mag na twee winters met blessureleed plots starten in Thialf. FOTO UNITED PHOTOS/SANNE TIEBIE

Ook de zesde competitieronde
ging verloren. In Utrecht bleek
Ribas met 6-2 te sterk. De avond
verliep slechts voor kopman Ger
Windt succesvol. Tegen Ben
Derks realiseerde de Haarlem-
mers met 1.111 een knap partij-
moyenne. ,,Het had nog een stuk
beter gekund, aangezien ik na
achttien beurten al dertig caram-
boles had gescoord.’’

Bij deze overwinning bleef het
voor Le Grand. Marcel Scheffer

kwam tegen Kees Wijnbeek
nooit in zijn spel. Scheffer ver-
loor met 40-34 (53). Peter de Wit
zag een goede start geen vervolg
krijgen. Na 42 beurten was het
pak slaag van Hans de Bruyn (35-
24) een feit. Rinus Faay en Marcel
Visscher leverden een ouderwet-
se ploeterpartij af. Na 65 beurten
zat de martelgang er op: 35-31 in
het voordeel van de biljarter uit
Utrecht.

Overigens werden de partijen
in De Windhoek eindelijk eens
onder normale omstandigheden
afgewerkt. De bewindvoerders
van het café kondigden onlangs
een rookverbod af tijdens com-
petitiewedstrijden in de biljart-
zaal.

Verlies Le Grand ondanks
sterk optreden Ger Windt
van onze biljartmedewerker

B I L JA RT E N - Het Haarlemse Le
Grand bevindt zich nog altijd in
de onderste regionen van poule 1
in de tweede divisie van het drie-
banden groot.

A M A T E U R V O E T B A L

Zaterdag (14.30)
Topklasse: Lisse - SC Genemuiden, HHC -
Scheveningen, Katwijk - Spakenburg,
Noordwijk - GVVV, Capelle - Kozakken Boys,
Jodan Boys - DETO, Excelsior ’31 - Baren-
drecht, IJsselmeervogels - Rijnsburgse
Boys.
Hoofdklasse A: Dovo - DTS ’35, Ter Leede -
Sportlust ’46, ARC - Huizen, Ajax - Quick
Boys, Odin - Montfoort, Bennekom - VVA
’71, csv Apeldoorn - Volendam.
Tweede klasse A: Monnickendam - Aals-
meer, HBOK - Zandvoort, OSV - Opperdoes,
Overbos - DVVA, WV-HEDW - AMVJ, ZOB -
Haarl.-Kennemerl., NFC - AFC.
Derde klasse B: Kadoelen - SCW, RKAVIC -
IJmuiden, VVC - Sp Martinus, TOB -
A?veen/H, EDO - Roda ’23, Ouderkerk - Leg-
meervogels, Voorland - Real Sranang.
Vierde klasse C: Sizo - Hoofddorp, VEW -
Olympia Haarlem, De Meer - Buitenvel-
dert, RCH - JOS W, Kon.HFC - Taba, Stormvo-
gels - HBC.
Vijfde klasse A: WMC - Zilvermeeuwen, HSV
Sport - Oosterend, Velsen - DEM, KFC - DSS,
Hollandia - Bergen, Waterloo - Bloemen-
daal.
Vijfde klasse B: United/Davo - ZRC Heren-
markt, HYS - VVH/Velserbroek, Sloterdijk -
Blauw Wit A, Volewijckers - Nieuw West,
VSV - De Brug.

Zondag (14.00)
Topklasse: Hollandia - SWZ/Boso Sneek,
ADO ’20 - HSC ’21, HBS - De Treffers, Ge-
mert - Chabab, JVC Cuijk - VVSB, Lienden -
WKE, Achilles ’29 - Haaglandia, AFC - EVV.
Hoofdklasse A: EDO - Zouaven, Nieuwenh. -
Westlandia, Hilversum - DHC, Quick - Fey-
enoord am, Argon - Alphense Boys, RKAVV -
Elinkwijk, Leonidas - Kon.HFC.
Eerste klasse A: Hoogland - Stormvogels,
Uitgeest - Hercules, Zeeburgia - Purmer-
steijn, DEM - Pancratius, VVIJ - AFC ’34, De
Dijk - JOS W, Blauw Wit A - DWV.
Tweede klasse B: Roda ’23 - Hoofddorp, Uni-
ted/Davo - Hillegom, SO Soest - Weesp,
SDO - Roda ’46, RKDES - Houten, VSV - NVC,
OSM ’75 - Abcoude.
Derde klasse B: Wijk aan Zee - OSV, Vrone -
Koedijk, Alkmaarsche Boys - Meervogels,
Volendam - Limmen, IVV - Velsenoord, Fla-
mingo’s - WSV.
Derde klasse C: DSS - Alliance, O Gezellen -
Bloemendaal, Zwanenburg - AGB, ZSGO/
WMS - VVA/Spartaan, DCG - Velsen, Nieuw
West - Geinburgia.
Vierde klasse D: Beverwijk - DWS, Spaarn-
woude - DSK, VVH/Velserbroek - DIO,
Olympia Haarlem - DSOV, Terrasvogels -
RCH, SVIJ - Schoten.
Vijfde klasse C: Waterloo - Dios, Vogelen-
zang - P en T, Sloten/R - Germaan, THB -
UNO vv, BSM - Geel Wit, Nw.Sloten - Heem-
stede.

V R O U W E N V O E T B A L

Zaterdag (14.30)
Topklasse: Knickerbockers - DTS ’35, Saes-
tum - ATC ’65, RCL - Buitenveldert, Stedoco -
Oranje Nassau, RKHVV - Ter Leede, Fortuna
- Be Quick.

J E U G D V O E T B A L

B-junioren
Derde Divisie A: Hoofddorp - OSV, Huizen -
Sparta Nijkerk, Volendam - DEM, DWS -

VSV, Pancratius - Roda ’46, AFC 2 - DCG.

B A S K E T B A L

Zaterdag
Eerste divisie B: The Black Eagles-VBC Akri-
des (20.30).
Eredivisie U20: VBC Akrides-ZZ Leiden
(20.00).

Vrouwen: BV Hoofddorp-Amazone Utrecht
2 (19.30).

H O C K E Y

Vrijdag
Hoofdklasse: Bloemendaal – Amsterdam
(20.30)

Zondag
Vrouwen (12.45)
Overgangsklasse: Bloemendaal - Rood-Wit;
Alecto - Alliance
Eerste klasse: Houten - HBS; HDS - Benne-
broek
Tweede klasse: Haarlem – Roomburg; De
Reigers - Weesp
Derde klasse: Hisalis - De Kikkers - Wester-
park; Saxenburg - Alkemade 

Mannen (14.45)
Hoofdklasse:SCHC – Bloemendaal
Overgangsklasse: Rood-Wit - Huizen; HBS -
Hurley 
Eerste klasse: Hilversum - De Kikkers ; De
Reigers - VVV
Tweede klasse: Alliance – AthenA; Xenios -
Haarlem
Derde klasse: Saxenburg - Noordwijk;
Strawberries - Bennebroek

V O L L E Y B A L

Tweede divisie: Spaarnestad – Zaanstad 2
(17.00)
Derde divisie: Spaarnestad 2 - Amstelveen

Vrouwen
Tweede divisie: Spaarnestad – Zaanstad
(15.00)
Derde divisie: Spaarnestad 2 - Simokos

W A T E R P O L O

Eerste klasse (bond): ZV Haerlem – De Rob-
ben (za 20.15). 
Derde klasse B (bond): Watervlo - DWT (za
18.30); VZV – DJK/ZAR (zo 16.00 uur).
Eerste klasse (distr.): ZPCH – Noordkop (za
21.15). 

Vrouwen
Hoofdklasse: ZV Haerlem – Z&PC De Gouwe
(za 19.00).
Tweede klasse A: VZV – Wiekslag (zo 17.15
uur).

Z A A L K O R F B A L

Eerste klasse A: Haarlem – Rigterbeek
(zo.17.30).
Tweede klasse G: Ondo – Rapid (za. 20.05).
Derde klasse F: Devinco – DKV (za. 20.00).
Derde klasse H: Zaandam Zuid – Aurora
(zo.11.50).
Derde klasse J: KIOS – De Dijkvogels (za.
19.00).
Vierde klasse F: Oosterkwartier – Furore (zo.
16.15).
Vierde klasse H: SDO – Atlantis (za. 15.20). 

S P O R T A G E N D A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


