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TZ B-Kampioenen

Zaterdag was het een belangrijke wedstrijd voor TZ B1 uit Maartensdijk. 
Er bestond de mogelijkheid om kampioen te worden, net zoals in het veld-
seizoen tegen Nova uit Bilthoven. Tweemaal Zes kwam sterk terug van een 
4-1 achterstand naar een 11-9 eindstand. Het kampioenschap was binnen 
en daarmee ook de lekkere taart van Bakker Bos. Aanstaande zaterdag 
wordt de laatste zaalwedstrijd gespeeld.

TZ B2 is afgelopen zaterdag kampioen geworden. Met veel ouders op de 
tribune won Tweemaal Zes B2 met 8 - 6 van de Maaskanters B1. Met deze 
uitslag zijn ze ongeslagen kampioen. 

SVM geeft de winst weer weg
Met Marcel Melissen en Diederik 
Hafkemeyer weer in de basis startte 
SVM in de thuiswedstrijd tegen 
rode lantaarndrager DVSU direct 
fel en aanvallend. Dat leidde in de 
eerste 10 minuten tot niet te missen 
kansen. Goede voorzetten werden 
niet op waarde geschat. De bezoe-
kers aanvaarden dankbaar een door 
zwak verdedigen geboden moge-
lijkheid (0-1). Amper twee minuten 
later verdubbelde ze de score (0-2). 
De Maartensdijkers knokten zich 
terug in de wedstrijd en met af en 
toe snelle en mooie combinaties 
kwam DVSU onder druk te staan. 
Derk de Brauw en Mike de Kok 
zorgden binnen 20 minuten voor de 
2-2 stand. Na ruim 40 minuten spe-
len zette SVM een prachtige aan-
val op en Marcel Melissen scoorde 
beheerst de 3-2 voorsprong. SVM 
wilde meer maar kwam tot de rust 
niet meer aan scoren toe.

In het begin van de 2e helft over-
rompelde SVM de  Utrechtenaren 

en kwam door Mike de Kok op 
een 4-2 voorsprong. SVM creëerde 
genoeg kansen om de voorsprong 
te vergroten, maar zowel Mike de 
Kok als Marcel Melissen lukte dat 
niet. DVSU bleef knokken voor een 
beter resultaat. Een kwartier voor 
tijd benutte DVSU een strafschop 
(4-3).SVM kreeg nog een kans op 
5-3 maar het lobje van Marcel Me-
lissen ging er niet in. SVM verloor 

steeds meer de greep op de wed-
strijd. DVSU voelde dat er meer 
in zat en scoorde in de 90ste mi-
nuut de gelijkmaker. Zaterdag mag 
SVM naar Jonathan (Zeist). Van de 
nog acht te spelen wedstrijden zijn 
er nog twee tegen (mede-)degrada-
tiekandidaten. Drie verdedigers om 
DVSU het scoren te beletten. 

(foto Nanne de Vries)

Irene meiden naar titel
Het zijn drukke tijden voor Irene MB1. Afgelopen week werd in regu-
liere competitiewedstrijden weer een grote stap gezet richting de titel in 
de Topklasse van de regio West. Zaterdag 11 maart was nummer 3 uit de 
competitie Monza MB1 in de Kees Boekehal de tegenstander. Ook deze 
tegenstander werd aan de zegenkar gebonden (4-0). (Michel Everaert)

Het uitgelaten MB1 team heeft weer een zege geboekt.
(foto Marco Scharrenburg)

Irene H1 wint
Irene heren 1 versloeg in de streekderby Cito H2 met 3-2. De Irene heren 
zetten hiermee de opgaande lijn die na de kerst is ingezet voort. Dit geeft 
vertrouwen voor de komende wedstrijd. Op zaterdag 25 maart om 16.00 
uur speelt Irene H1 uit tegen Vives H1. (Matthijs Agterberg) 

Irene H1 op volle kracht. (foto Ron Beenen)

Let op eindexamenkandidaten!
Ben je druk bezig met je eindexamen? En twijfel je nog wat je zou moeten gaan studeren? Word je 
daar nog zenuwachtiger van? Geen nood, want Martha van Delden van de StudieKeuze Academie 

uit Bilthoven lost jouw studiekeuze stress graag op.

‘Vorige week heb ik een workshop 
gegeven voor jongeren die nog erg 
twijfelden over hun vervolgstudie: 
de één had nog 3 mogelijke studies 
om uit te kiezen. De ander had zoveel 
studies gezien dat hij totaal niet meer 
wist welke studie nu bij hem paste’, 
vertelt Martha van Delden van de 

Studiekeuzeacademie. De inschrijf-
datum nadert (te) snel. De uiterlijke 
inschrijfdatum voor een Mbo-oplei-
ding is al op 1 april. Voor het WO 
en HBO is dat 1 mei. ‘De tijd gaat 
reuze snel en voor je het weet is het al 
zover!’, waarschuwt Martha. Vooral 
eindexamenkandidaten hebben het 
zo druk dat ze weinig tijd overhou-
den om een weloverwogen keuze te 
maken. Martha beaamt dat: ‘Ik zie 
het veel om me heen: kinderen die 
dan maar een studie doen omdat de 
stad zo leuk is of omdat een vriend 
of vriendin die studie gaat doen. Dat 
is niet de beste manier om je studie-
keuze te maken.’

Studiekeuze stress
in 1 dag opgelost
Op 24 maart gaat Martha weer een 
workshop geven. Martha licht toe: 
‘Tijdens de workshop gaan we eerst 
talenten selecteren. Door goed na te 
denken over je talenten en door ze op 
een bepaalde manier te rangschikken, 
kom je erachter hoe jouw droombaan 
eruit ziet. Op basis hiervan is vaak 

snel de studierichting bepaald.
De referenties van de afgelopen 
workshop zijn lovend: de deelnemers 
vonden de workshop “helemaal top”. 
Ze gaven aan dat dit een hele goede 
manier is om een passende studie-
keuze te maken. “Het proces waar 
je doorheen gaat opent je ogen en 
geeft veel nieuwe inzichten. Je maakt 
grote stappen naar je nieuwe keuze. 
Eindelijk een andere manier om je 
studiekeuze te bepalen” zijn maar 
enkele opmerkingen op het evalua-
tieformulier. Iedere deelnemer zou de 
workshop aan een ieder aanraden die 
nog twijfelt. 

Meer informatie.
Kijk op onze website www.studie-
keuzeacademie.nl/workshops en 
meld je aan. Dan kan je daarna met 
een gerust hart aan je eindexamens 
beginnen. Ga voor meer informatie 
naar: www.studiekeuzeacademie.nl, 
mail naar: martha@studiekeuzeaca-
demie.nl, bel 0655308088 of kijk in 
de bedrijvengids op:
www.vierklank.nl.

Bestuurswisseling 
TV Hollandsche Rading heeft op haar Algemene Leden Vergadering van 9 maart jl. een nieuwe 

voorzitter benoemd. Na 10 jaar voorzitterschap droeg Frans Nijnens de hamer over aan Koos Plomp. 

Koos is al jaren actief spelend lid van de vereniging en 
heeft ook in verschillende commissies al een bijdrage 
geleverd. Koos zal zich, met het bestuur, richten op de 
uitvoering van het nieuwe beleidsplan dat vorig jaar 
werd opgeleverd. Dit beleid is erop gericht om inwo-
ners van Hollandsche Rading e.o. (van jong tot oud) 
sportief en sociaal te verbinden door middel van ten-
nisactiviteiten bij een fijne clubsfeer.

Daad
De eerste daad van de nieuwe voorzitter was het be-
noemen van Frans Nijnens te tot erelid. Koos ‘Frans 
is de afgelopen 10 jaar erg belangrijk geweest voor de 
vereniging. Hij loodste de club door de privatisering, 
we kregen een nieuw tennispark en ons clubhuis werd 
opgefrist. Tegelijkertijd gaf hij jarenlang leiding aan 
de kantinecommissie. Reden genoeg om hem te be-
noemen tot Erelid’. (Charles Bruns)

De nieuwe voorzitter (l) en scheidende voorzitter nu 
erelid (r).

Martha van Delden helpt op een 
effectieve manier om een studiekeuze 
te maken.


