
■ De korfballers van DSC lij-
ken als hoofdklassekoploper
op het veld de Korfbal League
in te gaan. OVVO/De Kroon
werd met 19-22 verslagen
waardoor de Eindhovenaren
nog aan kop gaan.

■ Een niveautje lager, in de
overgangsklasse D, is het
Eindhovense Rust Roest nog
steeds op zoek naar de eer-
ste overwinning nadat met
19-12 van Pernix is verloren.

■ BC Geldrop was afgelopen
weekeinde in de derde divisie
afdeling 8 kansloos tegen kop-
loper Trilan-2, dat het basket-
balduel met 7-1 won.

■ De rugbymannen van RC
Eindhoven hebben in de der-
de klasse Zuidoost flink uitge-
haald: 61-0 tegen USRS-3.
The Vets uit Veldhoven de-
den het minder goed en verlo-
ren met 21-36 van Oisterwijk
Oysters-2.

■ In de derde divisie F blijft ta-
feltennisclub Renata winnen.
Tegen Rijnsoever werd het
3-7, waardoor de Eindhovena-
ren bovenaan staan.
Wilvo/TTV Bergeijk doet het
in poule H ook goed. De tafel-
tennissers staan tweede na
de 7-3 winst op Sittard.

■ De vrouwen van RKSV
Nuenen hebben in de hoofd-
klasse zondag een puntje ge-
pakt door 2-2 te spelen tegen
Fortuna ’54 . FC Eindhoven
versloeg DSE ruim met 5-1.

■ De mannen van PSV Wa-
terpolo wonnen de in eerste
klasse A met 11-8 van Den
Haag.

■ De waterpolosters van
Njord wonnen alweer hun
derde wedstrijd van het sei-
zoen. Nipt werd HBW met
6-7 verslagen. PSV won in
diezelfde eerste klasse A ook:
3-10 tegen HZPC/Avéna.

■ In de Buffalo League drie-
banden verloor Burgmans Bil-
jarts met 6-2 bij Bousema Lo-
chem. Rik van Beers hielp de
gasten nog wel aan de leiding
dankzij 24-40 winst. In de eer-
ste divisie kwam De Molen uit
Reusel tot remise dankzij over-
winningen van Wim van Dijck
en Menno de Vries. Bij de 6-2
nederlaag van Man op
Maat/’t Caves was Raymond
Ceulemans (foto) dankzij
1.481 weer eens de uitblinker.

Frank Vonken
Bladel

F
rancesco Pizzocolo zit
vrijwel de hele wed-
strijd op de bank. De
Italiaan, afkomstig uit
een dorp vlakbij het

Gardameer, blijft rustig. Nino Her-
togs staat langs de lijn. Hij gesticu-
leert, ergert zich aan de arbitrage,
róept. Ze lijken uiterlijk ook niet
op elkaar. Toch verbindt iets hen:
de liefde voor het spelletje. Pizzo-
colo (35) coacht basketbalclub Tan-
talus uit Eindhoven. Hertogs (31)
coacht BC Bladel.

Spaans bloed
Het is voor beide ploegen de der-
de competitiewedstrijd van dit sei-
zoen. Deze keer spelen ze tegen el-
kaar. Tantalus heeft zijn vorige
wedstrijden gewonnen. BC Bladel

won en verloor één keer. Tantalus
sluit de eerste periode af met een
voorsprong: 8-13. Maar de studen-
tenclub geeft in het tweede kwart
niet thuis. Bladel wint vrijwel ie-
der duel. De ploeg van Hertogs
pakt zeven, acht aanvallende re-
bounds. Bij de rust leidt Bladel:
30-28. Eén speler valt op in die eer-
ste helft. Het is de spelmaker van
Tantalus. Hij heet José Augusto

Berrocal. Een Italiaan met Spaans
bloed. Alles dat hij doet in de eer-
ste twee kwarten, gaat verkeerd.
Berrocal dribbelt zonder overtui-
ging. En hij schiet op de momen-
ten dat een pass nodig is.

Dat schieten levert daarbij ook
nog eens geen punten op. Pass ach-
ter de rug om: interceptie. Pizzoco-
lo grijpt vervolgens in. Hij geeft
Berrocal even rust. Maar de coach

weet dat zijn spelmaker het ver-
schil kan maken.

Bladel-coach Hertogs woont in
Eindhoven. Hij was 18 toen hij
naar Amerika vertrok. „Ik heb ze-
ker honderden brieven naar colle-
ges en coaches gestuurd”, zegt hij.
„Vermont belde me midden in de
nacht.” Hij balde en studeerde
twee jaar in Vermont. Daarna
kwam hij uit voor colleges in Iowa

FLITSEN ▼

Liefde voor het spelletje

Voor de korfbalsters van Rosolo
was tegenstander Olympia/DOS
een grote onbekende, maar
voor trainer Will van de Kruijs
niet. Hij kende de ploeg nog van
vorig seizoen, toen hij nog trai-
ner was van Corridor. Mede
dankzij zijn kennis van de tegen-
stander won Rosolo met 14-19.

Cas Reijnders
Ommel

Olympia/DOS, De fusieclub uit
Heusden en Ommel maakt dit
veldseizoen zijn debuut in de top-
klasse. Voor één iemand aan de
kant van Rosolo kent de thuis-
ploeg echter weinig geheimen.
Will van de Kruijs streed vorig
jaar met zijn oude club Corridor
in de hoofdklasse nog tegen
Olympia/DOS om de titel. „Dat
hielp in de voorbereiding. Ik weet
wie hun belangrijkste speelsters

zijn, wat ze doen en vooral hoe je
ze bestrijdt”, zegt Van de Kruijs.
„En ik weet heel goed hoe je van
ze kan verliezen, want dat heb ik
vorig jaar twee keer gedaan.”

Na gistermiddag weet de coach
ook hoe het is om te winnen van
Olympia/DOS. Al na een kwartier
staat Rosolo met 1-5 voor. De
tweede overwinning van het sei-
zoen komt dan eigenlijk geen mo-
ment meer in gevaar. Toch is Van
de Kruijs niet helemaal tevreden
met de 14-19 uitslag. „De tweede
helft versloft het, we worden slor-
dig en laten goals door die niet no-
dig zijn.” En dat moet beter, wil
Rosolo de weg naar boven inzet-
ten. De punten van gisteren wa-
ren daarbij erg welkom, gezien de
competitiestart met vier nederla-
gen op rij. Al was dat geen verras-
sing voor Van de Kruijs: „De bo-
venste vier kregen we als eerste.
Het was ook geen dipje, we wis-

Hoe het kwam dat ik
slecht begon? Iets
persoonlijks. Ik ben
verdrietig. Vrouwen
--- José Augusto Berrocal, Tantalus

Eindelijk verslaat Rosolo-trainer Van

� Maud Wenting en haar teamgenoten van Rosolo versloegen debu-
tant Olympia/DOS gisteren met 14-19. FOTO RENE MANDERS/FOTOMEULENHOF

BASKETBAL TWEEDE DIVISIE C BC, BLADEL - TANTALUS: 42-62▼

Twee coaches.
Een erg rustige
Italiaan tegenover

een geïrriteerde

Brabander, die in

Amerika werd

uitgejouwd door

duizenden fans.
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De mannen van het Budelse
Ledûb pakten voor de derde wed-
strijd op rij slechts één setje in de
derde divisie B. Wederom werd
er dus met 1-3 (12-25, 21-25,
25-21, 21-25) verloren, ditmaal
thuis tegen Stravoc.
Hajraa, de Eindhovense studen-
tenclub, kwam ook niet verder
dan een gewonnen set in de uit-
wedstrijd tegen HHC. De sets ein-
digden in 25-19, 16-25, 25-18 en
25-21.
Het Veldhovense Nuvoc verloor
ook al met 1-3. Die ploeg pakte
op de valreep nog een puntje
mee door die set met 25-18 te

winnen. De andere drie sets ein-
digden in 21-25, 20-25 en 17-25.
In de derde divisie A hebben de
vrouwen van Nuvoc de aanslui-
ting met de top gemist. Koploper
Spivo won met 3-1 (25-20, 16-25,
25-12, 25-18). „Die 3-1 is een iet-
wat vertekend beeld van de
krachtsverhoudingen tussen de
ploegen”, zo vond Nuvoc-coach
Peter Jansen.
ODI uit de Beersen maakte er te-
gen Volley Meerkerk’95 een
spektakelstuk van: 2-3 (25-16,
25-22, 17-25, 24-26, 17-19).
Derde divisie B: Achilles-Hajraa:
3-1 (25-22, 17-25, 26-24, 25-22).

HC Eindhoven deed het gisteren
zonder Ilse Koch en Rianne Wier-
da. De vaste krachten ontbraken
bij de eersteklasser, maar zorg-
den daarmee indirect wel voor
het debuut van B-junior Sophie
van Grimbergen. „We speelden
redelijk, maar een punt voelt uit-
eindelijk nog als winst”, conclu-
deerde Arjen Fluijt, coach van de
Eindhovense ploeg na het 1-1 ge-
lijkspel. Goed keeperswerk van
Anke Collart en een goal van Dap-
hne Verhoeven zorgden uiteinde-
lijk voor een punt.
MHC Rooi zag Puck Schepens
en Iris van der Loo scoren, maar

tegenstander MEP wist er ook
twee te maken: 2-2.
Het Valkenswaardse HOD speel-
de in diezelfde competitie, de eer-
ste klasse C, de meest doelpunt-
rijke wedstrijd. Meerle Sies, Tess
Rijnders en tweemaal Hanne Ba-
ken wisten het doel van HCAS te
vinden: 4-2.
Het mooie resultaat van de
HOD-dames werd voortgezet
door de heren in de eerste klas-
se C: ook zij wonnen van HCAS.
Een 2-3 achterstand werd nog
knap omgezet in een 4-3 overwin-
ning. De heren van Rooi wonnen
met 4-2 van Warande.

De handbalsters van het Eindho-
vense PSV blijven goed preste-
ren in de eerste divisie. De flinke
reis naar het Overijsselse Bente-
lo werd beloond met een 20-23
overwinning. Een zenuwachtige
PSV-coach, Fred Michielsen, had
echter graag een ruimere over-
winning gezien. „De keeper van
Bentelo hield ze goed in de wed-
strijd, maar wij waren ook ge-
woon te ongeduldig en kregen
geen grip op hun cirkelspeelster.
Als je met 15-22 voorkomt, moet
de wedstrijd gespeeld zijn.”

In de tweede divisie B zag André
de Brouwer, trainer van het Val-
kenwaardse VHC zijn speelsters
het eerste puntje van het seizoen
binnenhalen. „Het eerste kwar-
tier is prima, maar daarna kregen
we geen fatsoenlijke aanval meer
uitgespeeld. Maar ach, het eer-
ste puntje in de tweede divisie is
binnen”, weet De Brouwer.
In de hoofdklasse B gingen de
mannen van Apollo uit Son ten
onder tegen Zwart Wit: 36-32.
Bergeijk deed het beter en won
met 29-14 van Manual.

VOLLEYBAL

HOCKEY

HANDBAL

en North-Carolina. „Alles dat je
in films ziet over college basket-
bal is waar. De aandacht van pers
en publiek, het leven op de cam-
pus. Ik speelde in Des Moines
een wedstrijd tegen Drake Uni-
versity. Er vloog een zeppelin
door de arena. Zo groot was die
hal. Zat propvol. Duizenden toe-
schouwers jouwden me uit.” Tan-
talus-coach Pizzocolo speelde op

hoog jeugdniveau in zijn vader-
land, waar basketbal een miljoe-
nenbusiness is. Hij kwam naar
Nederland om er te studeren.
Ontmoette hier een Nederlandse
vrouw, met wie hij trouwde. Piz-
zocolo basketbalde vervolgens on-
der meer Delft.

Gehakt
De tweede helft. Tantalus maakt
in de derde periode gehakt van
Bladel. Na dit kwart staat 32-50
op het scorebord. Eén speler valt
op. Berrocal. Hij doet alles goed.
Geen passes achter zijn rug om.
Wel eenvoudige passes en drib-
bels zonder balverlies. En als hij
zelf schiet, valt de bal in het net.
Tantalus wint ook: 42-62. Het
team voert de ranglijst van de
tweede divisie C aan. „De coach
sprak in de rust met me”, zegt
Berrocal. „Daarna kon ik me op
de wedstrijd richten. Ja, het was
slecht de eerste twee kwarten.
Hoe dat kwam? Iets persoonlijks.
Ik ben verdrietig. Vrouwen.”

De spelerscarrières van Her-
togs en Pizzocolo werden stopge-
zet na zware blessures. „Ik mis
het basketballen”, zegt Pizzocolo,
die de papieren bezit om eredivi-
sieclubs te leiden. „Maar coachen
is het op een-na-leukste dat er is.
Of ik hogerop wil? Tuurlijk. Maar
ik ben nu gelukkig bij Tantalus.”
Hertogs voelt zich senang in Bla-
del. „Ik coach Bladel al vijf jaar”,
zegt hij. „Het zou mooi zijn om
op een hoger niveau te mogen
coachen. Maar het is geen moet-
je. Ik wil de rest van mijn leven
coachen. Betrokken zijn bij het
spelletje. Als dat in Bladel ge-
beurt, is het prima.”

is er nog altijd

In de topklasse hebben de korf-
balsters van Stormvogels zich na
een slechte start herpakt. Na de
eerste overwinning van vorige
week werd er nu thuis in Luyksge-
stel van kampioen Be Quick ge-
wonnen: 17-13. Stormvogels-trai-
ner Raymond Celak (foto) roem-
de het collectief: „Robin Menting
en Jessie Heuveling maakten be-
langrijke punten, maar het was
vooral het fantastische collectief
dat de wedstrijd won.”
Door het verlies van Be Quick,
kwam voor DDW uit Hooge Mier-
de de koppositie weer in beeld.
Met een 18-20 overwinning op

Prinses Irene werd die kans met
beide handen aangepakt.
In de hoofdklasse is de wedstrijd
tussen het thuisspelende De Cor-
ridor uit Breugel en het Bladelse
Bladella door de uitploeg gewon-
nen, het eindigde in 9-11.

EINDHOVEN Vorig jaar ein-
digden de basketbalvrouwen
van Almonte nog knap eerste
in de promotiedivisie. De be-
geerde final four-plek werd
behaald. En al eindigde die
nacompetitie minder positief
dan de reguliere competitie:
het seizoen was geslaagd. Ar-
no Jongeling werd voor dit
seizoen de nieuwe coach van
de Eindhovensen en volgde
daarmee de succesvolle Ma-
rie-José Allers op. Nu, drie ne-
derlagen, waaronder gisteren
tegen Green Eagles, en één ze-
ge later is het tijd voor een re-
flectie. „We hebben pas over
drie weken onze eerstvolgen-
de wedstrijd, dus we gaan in
de komende twee weken
eens bekijken wat nu eigen-
lijk onze ambities zijn”, legt
Jongeling uit. Volledig uit het
niets komen de tegenvallen-
de prestaties niet. Door bles-
sures en afwezigen, heeft Jon-
geling nog niet over zijn bes-
te ploeg kunnen beschikken.
„Iedere week hebben we wel
weer nieuwe blessures. Zo is
het lastig om aan een goede
vorm te werken.”
Ook dit weekend waren te-
gen Green Eagles de weinige
wisselmogelijkheden debet
aan het slechte spel. Met een
63-42 nederlaag was het spel
ondermaats, met name in het
tweede kwart. „Er lukte aan-
vallend heel weinig. Ener-
zijds leken de meiden er niet
in te geloven, en anderzijds
wilde de bal er ook niet in.”

DAMESKORFBAL

ten dat het programma zwaar
zou zijn. We krijgen nu op het
einde pas de onderste teams. Nu
moeten we punten pakken.”

Onervaren
Bovendien is Rosolo jong. „De
oudste uit de selectie is 25. Er
doen meisjes van 17 en 18 mee.
Het is nog heel onervaren. En vo-
rig jaar streed Rosolo ook tot de
voorlaatste dag tegen degradatie.
Ik had verwacht dat we onderin
zouden meedoen. Maar dat zal

over een jaar of drie anders zijn.”
Want dan moet Rosolo, met al
dat talent, de top gaan bestor-
men. De A1 is Nederlands kam-
pioen op het veld én in de zaal.
„En dat gaan ze dit jaar ook weer
worden, daar ben ik van over-
tuigd”, zegt Van de Kruijs.

Nu al gebruikt hij regelmatig ju-
nioren voor de wedstrijden van
het eerste. „Ze moeten trainen
én spelen met meer weerstand.
Dit jaar winnen ze met 21-10.
Veel te makkelijk.” Daarom
schuift de geboren Astenaar de ju-
nioren op tijd door. „Want kam-
pioen worden met de jeugd, daar
heb ik niet zoveel mee. Het gaat
om titels met het eerste.” Om die
jeugd een goed podium te geven
moet Rosolo wel in de topklasse
zien te blijven. „Degradatie is on-
nodig en zou slecht zijn voor de
club. We moeten op het hoogste
niveau blijven spelen zodat we

veel weerstand hebben.” Van de
Kruijs twijfelt echter niet aan
een langer verblijf in de topklas-
se en ziet dat de stijgende lijn is
ingezet. „We beginnen beter te
spelen en door de overwinnin-
gen krijgen de dames meer ver-
trouwen.” De wedstrijd van vol-
gende week tegen Stormvogels
bepaald met welk gevoel Rosolo
de zaal ingaat. „Als we daar ook
van winnen heb je van je drie
concurrenten zes punten gepakt
en sta je er eigenlijk helemaal
niet slecht voor.”

Een stroeve start heeft Van de
Kruijs wel vaker. „Bij VVO degra-
deerde ik het eerste jaar, omdat ik
zoveel anders deed. Uiteindelijk
maakten we stappen. Ook hier
moeten we blijven doen waar we
mee bezig zijn. En dat gaat in het
begin fout, dat is dan maar zo. Zo-
lang we dat kunnen doen met
handhaving, is dat prima.”

Iedere week
wat anders
bij Almonte

Wederom schamel puntje Ledûb

HC Eindhoven: punt voelt als zege

Billenknijpende Michielsen wint

de Kruijs Olympia/DOS

Stormvogels heeft zich herpakt

� Tantalus-coach Francesco Piz-
zocolo (links) zit veelal, collega
Niek Hertogs (Bladel) staat juist.
FOTO JEAN PIERRE REIJNEN/FOTOMEULENHOF
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We beginnen beter
te spelen en door de
zeges krijgen de
dames vertrouwen
--- Will van de Kruijs, trainer
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