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Van der Wel na
SEW terug als
coach Hellas
DEN HAAG - SEW-coach Erik van
der Wel keert volgend seizoen te
rug naar de damesformatie van
Hellas uit zijn woonplaats Den
Haag.

Eerder werd al bekend dat de
wegen van de Nibbixwoudse ere
divisionist en de coach na dit sei
zoen scheiden. ,,Geruirne tijd
leek het erop dat er voor volgend
seizoen geen trainerspiekjes
zouden vrijkomen op voor mij
interessante posities, dus had ik
me zowat al verzoend met een
jaar vrijaf als hoofdcoach”, aldus
Van der Wel. ,,Ik had al wel een
hoop andere dingen voor vol
gend seizoen, maar geen hoofd
trainerschap. Tot plots bekend
werd dat Bjorn Buddingh en
Hellas uit elkaar gaan.”

In het verleden was Van der
Wel al eens actief bij Hellas,
waarmee hij eenmaal de landsti
tel veroverde. ,,Met een groot
deel van de huidige groep heb ik
in de A-junioren gewerkt. Nu wil
ik kijken of ik kan afmaken
waaraan ik toen begonnen ben.
En het is op tien minuten rijden
van mijn huis.”

De Hagenaar vertrekt na deze
competitie met pijn in het hart
bij SEW. Van der Wel stond twee
jaar aan het roer bij de Nibbix
woudse vereniging, die na de zo
mer onder leiding staat van de
Alkmaarse Aaf van Dijk.

De vooraf gestelde ambitie om
vaste aansluiting te vinden bij de
absolute top werd in de voorbije
twee seizoenen niet gerealiseerd.
,,De ambities van het bestuur rei
ken vanaf het begin verder dan
van de speelsters. Dat gaf direct
al wrjving. Tien uur trainen per
week was geen absolute voor
waarde van het bestuur, maar de
manier om echt voor de top te
gaan. Eigenlijk mikten we eerst
op twaalf uur. Dat werd toen tien
en dit seizoen hebben we het te
ruggeschroefd naar acht. Dit om
dat het voor een aantal speelsters
niet te bolwerken bleek met de
tijdsindeling.”

,,Daarbij zag ik simpelweg te
weinig kans op verbetering van
de prestaties voor komend sei
zoen”, vervolgt hij. ,,Je moet
goed met elkaar zijn en op de
zelfde golflengte blijven zitten.
Daarom het besluit om na dit sei
zoen uit elkaar te gaan.”

DOOR KEVIN DE VRIES
HOORN -Hij is zelf twee
voudig Russisch kampioen,
boekte als coach successen
op de Olympische Spelen
en is tegenwoordig bezig
met het opleiden van
kunstschaatstalenten in
Amerika, Zijn naam:
Alexander Vedenin. Deze
week gaf hij op ijsbaan De
Westfries in Hoorn een
trainingsclinic aan de
jeugd van kunstschaats
minnend Nederland.

Het is vrijdagochtend en de zon
schijnt. Hier en daar loopt men
in korte broek over straat. Som
mige mensen zijn zelfs bezig
met het klaarmaken van het
zwembad. Op ijsbaan De West-
fries denken ze echter alleen
aan bevroren water. Want hoe
wel de lente al volop aan de
gang is, wordt er nog volop
gekunstschaatst. En wat wil je
ook als er een Russische toptrai
ner — op initiatief van kunst-
schaatsvereniging Hoorn —

langskomt.

Contact
,,Één van de ouders heeft telefo
nisch contact gehad met
Alexander en zo is het balletje
gaan rollen”, vertelt bestuurslid
Jan Frerichs van kunstschaats
vereniging Hoorn.

,,Er zijn hier kinderen uit het
hele land. Van Groningen tot
aan Den Bosch en van Enschede
tot aan Zoetermeer. Het dage
lijkse programma bestaat uit
een blok van 2,5 uur op het ijs
met Alexander. Daarnaast krij
gen ze balletles.”

Het zijn overigens niet alleen
de kinderen die leren van de
kunstschaatsclinic. ,,Voor onze
eigen KNSB-gediplomeerde
trainers is het ook goed om
deze clinic bij te wonen. Voor
hen is het een soort workshop
waarvan ze altijd iets extra
opsteken’~ vervolgt Frerichs.

Bij het bekijken van een trai
ning is al snel te zien dan Vede
nin een ervaren trainer is. Met

J

een typisch Russisch accent legt
hij in het Engels de oefeningen
uit en doet hij die voor wanneer
dat nodig is. Tijdens de uitvoe
ring analyseert hij. Met extra
aanwijzingen brengt de voor
malige topkunstschaatser preci
sie aan.

Dat het verhogen van het
niveau letterlijk met vallen en
opstaan gebeurt, blijkt wel

tijdens het beoefenen van de
Spot. Dit is een sprong die ach
terwaarts wordt ingezet en
verder gaat met een rotatie door
de lucht.

Enkelingen gaan onderuit,
maar die weten de uitgljders al
snel te vervolgen met een goed
uitgevoerde oefening.

Kunstschaatsvereniging
Hoorn is één van de dertig
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iedere langebaanwedstrijd live
wordt uitgezonden, blijft het
bij het kunstrjden vaak bij een
minieme samenvatting in het
sportjournaal. En dit verandert
pas als er succesvolle Nederlan
ders doorbreken.

Wie weet kan een week trai
nen met een Olympische coach
hier een positieve impuls aan
geven.

Ingmar Knaap is volgend sei
zoen de nieuwe trainer van de
voetballers van Hollandia zater
dag.
De 45-jarige Hoornaar tekende
deze week een eenjarige verbin
tenis bij de ploeg die komend
seizoen in de derde klasse uit
komt. Knaap was eerder jeugd-
trainer bij Westfriezen, De
Blokkers en Always Forward.
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Hflster terug naar
Bayer Leverkusen
Handbalinternational Joyce
Hilster speelt volgend seizoen
in de Duitse Bundesliga voor
TSV Bayer Leverkusen 04. Dat
meldt de club op de website. De
hoekspeelster komt over van
een andere Duitse club, Frisch
Auf Göppingen.
Voormalig SEW-speelster Hil
ster keert terug naar de club
waarvoor ze in het seizoen
2004/2005 ook al handbalde en
waarmee ze toen de Europese
Challenge Cup veroverde. De
27-jarige hoekspeelster verkaste
daarna naar Denemarken.

Pilasmeijer stopt
na 35 jaar coachen
Betty Plasmeijer zet een punt te
zetten achter haar lange loop
baan. De handbalcoach uit
Heerhugowaard is tot dit be
sluit gekomen na de aankondi
ging van een aantal speelsters te
stoppen of te willen vertrekken
bij HCV’9o uit Beverwijk, dat
dit seizoen degradeerde naar de
hoofdklasse.
Na een inventarisatie bij de
speelsters over hun toekomst
hebben er vier aangegeven te
zullen vertrekken. Andere
speelsters willen of kunnen
geen drie keer in de week trai
nen. Plasmeijer: ,,Er zijn speel
sters die ook een ander leven
hebben opgebouwd naast het
handbal. Ze zijn wat ouder en
hebben ook een gezin. Dit sei
zoen heb ik dan ook moeten
werken met speelsters die op
een andere manier met hun
sport bezig moesten zijn dan
vroeger. Dat wil ik niet nog een
seizoen meemaken. Het is voor
mij dan ook het moment om te
zeggen dat ik helemaal stop.
Het is na as jaar coachen mooi
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De Russisch trainer Alexander Vedenin op het ijs van De Westfries in Hoorn.

tellende kunstschaatsverenigin
gen in Nederland en heeft zo’n
tweel’onderd leden. ,,Dat we bij
de top van Nederland horen is
in een kleine sport als kunstrij
den niet zo verrassend. Hetgeen
waar we nu voor moeten zor
gen, is piramidevorming. Dat
betekent kortweg dat we in de
breedte moeten groeien, zodat
we in de top uitschieters cre

eren”, merkt Frerichs op over de
toekomst. Hoewel er in Hoorn
nog geen nieuwe Joan Haanap
pel of Sjoukje Dijkstra rond-
schaatst, ziet Frerichs een mooi
vooruitzicht tegemoet. ,,Er zit
absoluut een stijgende lijn in
bij de jeugd.”

Het grote probleem van het
kunstschaatsen zit natuurlijk in
de populariteit. Want waar


