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DUBBELFEEST IN EINDHOVEN
Groot feest in Eindhoven deze week! Zowel PSV als de hockeyers van Oranje Zwart 
werden zondag landskampioen. Maandag werden ze gehuldigd op het Stadhuisplein, 

dat afgeladen was met zo’n honderdduizend bezoekers. ‘Who is the best? Eindhoven!’ 
zong PSV-verdediger Isimat-Mirin tegen de verzamelde voetbal- en hockeyfans. Voor foto’s 
van de kampioensfeesten ga je naar www.sevendays.nl/dubbelfeest

TE DUN VOOR DE SPELEN
De Duitse zwemcoach Henning 
Lambertz stuurt deze zomer 

geen vrouwen-estafetteploeg naar 
de Olympische Spelen. De reden: de 
zwemsters zijn te dun. Volgens de 
coach lijken ze te veel op dunne 
modellen en te weinig op sterke 
topzwemmers. Ze maken daardoor 
geen kans, denkt hij. De zwemsters 
zijn het absoluut niet met hem eens. 
‘Ik zit tien uur per week in het 
krachthonk om meer kracht te 
krijgen’, zei zwemster Helen 
Scholtissek (19) tegen de Duitse 
krant Bild. ‘Daarnaast ben ik zes jaar 
jonger dan de toppers, ik kan er nog 
niet zo uitzien als zij.’

Drie slapeloze nachten had Max 
Verstappen nadat hij had gehoord dat hij 
per direct voor Formule 1-topteam Red Bull 
gaat rijden. Dat vertelde de coureur in het 
tv-programma Peptalk. Hij krijgt een 
betere auto en maakt nu serieus kans op 
een podiumplek. Door Jelger Woudstra

Het achttienjarige supertalent racet zondag in 
Barcelona voor het eerst in zijn nieuwe auto. 
Hij wisselt van stoel met Daniil Kyvat. De Rus 
reed voor Red Bull maar kwam de afgelopen 
tijd door zijn gedrag een paar keer slecht in 
het nieuws. Dat opgeteld bij de spectaculaire 
ontwikkeling van de Nederlander, betekent 
dat Kyvat verder gaat bij Verstappens oude 
ploeg Torro Rosso (de opleidingsploeg van Red 
Bull). Abrupt, maar geen probleem, zei 
Verstappen in het sportprogramma van 
Ziggo: ‘Ik moet gewoon gas blijven geven.’ 

Podiumkans
Door de overstap zit Verstappen opeens bij de 
ploeg waar Sebastian Vettel vier keer op rij 
wereldkampioen mee werd. De Duitser rijdt 
ondertussen voor Ferrari. De nieuwe teamge-
noot van Verstappen is de Australiër Daniel 
Ricciardo. Hij staat op dit moment vierde in 
het klassement om het wereld-
kampioenschap, Verstappen tiende. Omdat 
Red Bull een betere motor en auto heeft dan 
Torro Rosso, zijn er opeens nieuwe mogelijk-
heden voor het supertalent. ‘Ik heb nu een 
grotere kans op een podiumplek’, zei hij in 
Peptalk. Vorig jaar was Verstappen  er al twee 
keer dichtbij met een vierde plek. Met zijn 
nieuwe team is de kans groter dat hij net dat 
laatste stapje kan maken. 

max maakt 
promotie

V orige week vrijdag 
verzamelden meer dan 
tweehonderd amateurs 

tussen de zes en achttien jaar zich 
voor deze keepersstrijd op de 
velden van de Harderwijkse 
voetbalvereniging VVOG. Ole deed 
mee in de leeftijdscategorie 
12/13 jaar. Iedereen moest drie 
oefeningen doen, waarmee 
punten konden worden gescoord. 
‘Voetvolley, waarbij de bal niet 
mag stuiten maar je hem wel mag 
vangen. En één-op-één, waarbij 
een aanvaller probeert te scoren’, 
somt Ole op. ‘De derde was shoot 
and save. Daarbij staan twee goals 
tegenover elkaar en schieten twee 
keepers op elkaar.’ Ole plaatste 
zich voor de � nale en die werd 
behoorlijk spannend. ‘Ik wilde 
wel winnen, maar had niet 
verwacht dat dat ook zou 
lukken. De nummer twee had 
uiteindelijk maar één punt minder 
dan ik, de nummer drie twee 
punten. Er was dus � inke 
concurrentie.’

Balen
Dat Ole zich nu een jaar lang de 
Beste Keeper van Nederland mag 
noemen, is knap. Volgens zijn 
trainer begreep hij weinig van 
voetbal toen hij vier jaar geleden 
begon. ‘Ik heb een paar weken als 
veldspeler gespeeld, maar snapte 
niet zo goed wat ik moest doen’, 
zegt hij. Ole stelde voor om dan 
maar te gaan keepen. Daar bleek 
hij talent voor te hebben. ‘Dat 
seizoen kregen we in twaalf 
wedstrijden maar zeven doel-
punten tegen. Als we winnen 
maar ik heb de nul niet gehouden, 
baal ik alsnog.’

Profdroom
Ole speelt nu in de C1 bij SV 
Lycurgus. Hij traint al mee met de 
B-junioren en zit ook nog eens bij 
de keepersschool van André 
Wolfs, keepersscout van FC 
Groningen. Ole droomt van een 
carrière als profkeeper. Heeft zijn 
trainer FC Groningen al getipt over 
zijn talent? ‘Dat weet ik niet, maar 

ik denk eigenlijk niet dat het me 
lukt om prof te worden. Dat is zo 
moeilijk. Ik droom er wel van 
natuurlijk. Mijn droomclub is FC 
Barcelona, waar ook een van mijn 
voorbeelden keept: Marc-André ter 
Stegen. Voor nu ben ik heel blij dat 
ik de beste keeper van Nederland 
ben. Dat voelt echt als een 
overwinning.’

‘ IK BAAL 
ALS IK 
NIET 
DE NUL 
HOUD’ 

Toen Ole Kneijber (13) uit Groningen begon met voetballen, had zijn trainer het snel bekeken. 
Volgens hem begreep de jongen weinig van het spelletje. Dus besloot Ole maar op doel 

te gaan staan. Een uitstekende keuze, want vorige week vrijdag won hij de titel Beste Keeper van 
Nederland. Door Jelger Woudstra

maar ik heb de nul niet gehouden, 

trainer FC Groningen al getipt over 
zijn talent? ‘Dat weet ik niet, maar 

Ereprijs
De competitie voor Beste Keeper 
van Nederland wordt sinds 1980 
georganiseerd door het bedrijf van 
Frans Hoeks (keeperstrainer bij 
Ajax, Barcelona, Oranje en nu bij 
Manchester United) in samen-
werking met de KNVB. De 
competitie is verdeeld in leeftijds-
categorieën (zes bij de jongens, vijf 
bij de meisjes). Dit jaar deden ruim 
tweeduizend amateurkeepers door 
het hele land mee aan de regionale 
voorrondes voor de fi nale in 
Harderwijk.
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