Â www.hetkompasonline.nl

Het Kompas • vrijdag 17 januari 2014 • 31

Brand behaalt de zesde plaats
op NK wielrennen in Drenthe
OUD-BEIJERLAND - Wielren-

ster Lucinda Brand kijkt met
een tevreden gevoel terug op
het Nederlands kampioenschap veldrijden in Drenthe. De Oud-Beijerlandse
haalde geen medaille, maar
dat werd op dit NK ook niet
verwacht van haar. Brand
speelde een uitstekende rol
in de subtop. Ploeggenote
Marianne Vos won de koers
niet geheel verrassend. De
zesde plaats was een mooie
klassering voor Brand. Ook
de andere rensters van haar
formatie eindigden in de top.
Brand startte prima in Dren-

the, maar bij het opdraaien
van de glibberige heuvel op
het parcours kwam ze wat
in de problemen. “Ik wilde
te graag fietsen en verloor
daardoor veel plekken,” zegt
Brand op haar officiële website. Ook de zandstroken
kwam ze als niet specialiste
niet altijd even goed door.
“Daar had ik veel moeite
mee.” Gaandeweg de wedstrijd kwam ze steeds beter
in haar ritme. Een podiumplaats zat er geen moment in,
maar daarachter was ze wel
fel in duel met Reza Hormes
en Annefleur Kalvenhaar.

Laatstgenoemde zakte wat
terug, maar Brand moest ook
van fiets wisselen. Uiteindelijk wist ze haar teamgenote
Anna van der Breggen nog
net achter zich te houden.
Brand was content met de
zesde plaats. “Een mooie
wedstrijd”, vond ze. “Alleen
jammer dat ik aan het begin
zo zat te klungelen.” Eerder dit jaar eindigde Brand
in Surhuisterveen in een
zware veldrit als derde. Ook
in die koers was Marianne
Vos oppermachtig. Zij stond
op het hoogste podium met
naast Brand, Yara Kastelijn.

Duur puntenverlies voor Ventura
STRIJEN - De korfballers

van Ventura Sport hebben
de punten in de eerste
competitiewedstrijd van
het nieuwe jaar niet in
Strijen weten te houden.
Opponent Madjoe zegevierde met 10-13. De belangen waren groot voor
beide ploegen. De clubs
moeten dit seizoen hard
werken om punten bij elkaar te sprokkelen. Bij een
zege had Ventura Sport
aansluiting gevonden met
de middenmoot. Zo ver
kwam het helaas niet voor
de thuisploeg. De formatie
uit Rijnsburg nam na een
rommelige openingsfase

een 1-5 voorsprong. Ventura Sport kwam vervolgens wel beter in het duel
en bij rust was het nog
niet beslist (4-7). In de
tweede helft nam Madjoe
toch weer het voortouw
in Strijen. De thuisploeg
leed te snel balverlies om
het de tegenstander echt
lastig te maken. Daarnaast
stond het vizier niet op
scherp. De bezoekers liepen daardoor uit naar een
5-10 voorsprong. De ploeg
van coach Pim Korbijn,
hij vertrekt aan het einde
van dit seizoen, probeerde
de achtervolging in te
zetten en dat lukte. Met

Korbatjo goed op dreef

een aantal verse krachten
kwam de thuisclub terug
in het duel (9-10). Vervolgens maakte Ventura
Sport gelijk, maar was
daar ook het antwoord
van de gasten (10-11). Er
volgden diverse kansen op
de gelijkmaker, maar een
treffer bleef uit. Madjoe
was koelbloediger en liep
uit naar 10-13. Ventura
Sport kan niet lang bij de
pakken neer zitten, want
zaterdag wacht de uitwedstrijd bij Fortissimo. Dat
duel in IJsselstein begint
om 20.30 uur. Tegen Madjoe was Jonah Sanderse
topscorer met vijf treffers.

Korbatjo begint het nieuwe jaar goed met een overwinning op Vlaardingen, 23-18. Foto: John de Pater

De korfballers van
Korbatjo zijn het nieuwe
jaar gestart met een
uitstekende zege.
Vlaardingen werd in
sporthal de Boogerd
op een 23-18 nederlaag
getrakteerd. Door de
winst blijven de OudBeijerlanders meedoen
in de top van de tweede
klasse F.
OUD-BEIJERLAND - De thuisploeg startte voortvarend tegen de laagvlieger en troefde
de opponent op alle fronten
af. Korbatjo was scherper en

feller. Duels werden gewonnen en kansen werden overtuigend benut. Alex de Reus
was de absolute topschutter
van de Oud-Beijerlandse formatie. Binnen het kwartier
had hij al vijf keer doel getroffen, resulterend in een 72 voorsprong voor Korbatjo.
De Agrimarktformatie liet
de teugels vervolgens iets
vieren, met als gevolg dat de
bezoekers langzaam maar
zeker beter in de wedstrijd
kwamen. Ook Vlaardingen
kwam nu toe aan een aantal prima uitgespeelde aanvallen en kon de stand bij
rust zo een iets draaglijker
aanzien geven: 12-9. Na de
pauze eigenlijk hetzelfde
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beeld als in het begin van
de eerste helft; een agressief Korbatjo dat met lange
aanvallen en veel schotkansen een ruimere voorsprong
afdwong. Bij 17-10 leek de
wedstrijd beslist, al bleven
de bezoekers volharden in
het eigen spel en het toch
regelmatig mee scoren. De
Vlaardingers kwamen nog
iets dichterbij, maar gevaarlijk werd het niet meer voor
Korbatjo, dat daarvoor zelf
simpelweg te makkelijk tot
scoren kon blijven komen.
Bij 23-18 klonk dan ook
het laatste fluitsignaal. Met
deze zege blijven de OudBeijerlanders meedoen in de
bovenste regionen.
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