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Een voetbaldier dat gehoopt had
nog jaren te blijven spelen, staat
daardoor komend seizoen voor de

groep bij vijfdeklasser Oosterend.
Ook bij de zaalvoetballers van Texel
’94 is hij inmiddels uitgezwaaid.
Vanavond zit hij op de tribune als zij
in Eindhoven de volgende stap rich-
ting eredivisie hopen te zetten. Het
heenduel met de Eindhovenaren
eindigde in een bloedstollende 5-5.
Het ging er hard aan toe op Texel.
,,Op het scherpst van de snede”,
noemt Duinker het. Hij ging er sa-
men met aanvoerder Bilal Achenteh
van Eindhoven met rood af na een
incident in de slotfase van het duel.
,,Eén van de beste spelers daar”,
weet Duinker. ,,Maar het maakt ons
niet uit tegen wie we spelen. Als je
wilt promoveren, dan moet je ieder-
een kunnen verslaan. We moeten

gewoon winnen.” Eredivisie of niet,
Duinker zal er volgend seizoen
hooguit als toeschouwer bij zijn.
Een jaar eerder nam hij bij Texel al
afscheid van de veldvoetbaltak. De
speler die in het veld de lijnen uit-
zette blijft als coach betrokken bij
het spelletje waar hij verliefd op is.
,,Ik had eigenlijk in de planning om
na dit seizoen een jaar ertussenuit te
gaan. Ik ben voor mezelf gegaan als
uitvoerder van bouwprojecten. Ik
wilde daar graag alle aandacht op
vestigen. Maar toen kwam Ooste-
rend. ’Nou ja, laten we het dan maar
gewoon doen’, dacht ik.”
Duinker schopte het als vijftienjari-
ge tot het eerste van Oosterend.
Voorafgaand aan het seizoen 2010/11

maakte hij een stap hogerop naar
Texel ’94. Vorig seizoen sloot hij zijn
veldvoetballoopbaan er met promo-
tie naar de tweede klasse af.
In het afgelopen jaar heeft hij zijn
trainerspapieren gehaald. Als een
verrassing komt het niet dat hij vol-
gend seizoen voor een groep staat.
,,Ik denk dat ik een speler was bij
wie je vanaf de zijlijn al kon zien dat
hij trainer zou worden. Bij Ooste-
rend zijn een heleboel maten van
mij betrokken. Ze willen wat presta-
tie gerichter gaan trainen dan dat ze
de afgelopen jaren hebben gedaan.”
Zoals Duinker dat jarenlang ge-
wend was bij Texel ’94. Daar deed hij
al ervaring op met de C- en B-jeugd.
Nu is het tijd voor het echte werk. Ruben Duinker. ARCHIEFFOTO

Duinker moet afwachten welk afscheid Texel hem gunt
Cas Broxterman

Texel ✱ Of Texel ’94 naar de zaal-
voetbaleredivisie gaat, is ook voor
Ruben Duinker (29) een kwestie van
afwachten. Hoe dan ook moet van-
avond de return tegen Eindhoven
worden gewonnen om in de finale
van de nacompetitie te belanden.
Hij bereidt zich eerder dan verwacht
voor op een toekomst als trainer. De
heenwedstrijd in de halve finale van
de play-offs om promotie bleek door
een schorsing zijn laatste duel als
speler. Zijn heup houdt het zoals be-
kend niet langer vol.

Het is niet toevallig dat de vereni-
ging op het terrein terecht is geko-
men. ,,Frank Muntjewerf, de eige-
naar is zelf een trialrijder”, vertelt
voorzitter Frans Kalverboer. Het
gaat echter goed met het bedrijf en
dat is in zekere zin minder goed
nieuws voor de club. ,,Want hij gaat
uitbreiden en dat betekent dat wij
weer op zoek moeten naar een nieu-
we locatie. Omdat we hier al een
paar jaar zo prettig zitten, zijn we
helemaal een beetje vergeten hoe
het is om weer naar een nieuwe plek
uit te kijken. We hopen in ieder ge-
val dat het weer in Hollands Kroon
zal zijn, want de samenwerking met
de gemeente loopt uitstekend.”

Warmenhuizen
De al meer dan drie decennia oude
club was immers gewend aan ver-
kassen. Warmenhuizen en Den Hel-
der waren de vorige plekken waar de
club vertoefde. ,,In Warmenhuizen
zaten we ook goed, het terrein in
Den Helder was minder geschikt.
Maar we waren daar heen gegaan als
onderdeel van Phoenix.”
Die samenwerking van motorsport-
clubs zorgde echter voor een dilem-
ma bij de club die officieel TC Ob-
dam heet, daar werd opgericht,
maar nooit gehuisvest is geweest.
Aan de ene kant zijn de trialrijders
loyaal aan de andere motorsporters,
maar aan de andere kant is de sport
wezenlijk anders. Geluidsoverlast is
er niet en het draait ook niet om
snelheid, maar om behendigheid.
,,En we hebben gewoon heel weinig
nodig”, stelt de voorzitter. De zand-
berg en het inmiddels daarnaast ge-

plaatste parkoers van buizen, boom-
stammen en tractorbanden (’tot
voor kort was dat mooi in elkaar ver-
werkt’) neemt weinig ruimte in be-
slag. Een kleine keet voldoet als kan-
tine. ,,Elke zondagochtend wordt er
wel getraind”, stelt Cees Kruijer.
,,Vanwege het mooie weer is het nu
wat rustiger dan normaal, maar bij
een stuk of tien rijders moet het
weer wel heel gek zijn, willen die
niet komen.”
De aanwezigen, jeugd en senioren
door elkaar, krijgen daarbij onder
meer instructies van René Opstals

en Arjen Pronk. Opstals hoorde bij
de wereldtop, maar blessures maak-
ten een einde aan zijn carrière. Nu
komt hij met grote regelmaat langs.
,,Er is elke keer een ander onder-
werp waar hij de nadruk op legt.”
Het betaalt zich in ieder geval uit,

want hoewel betrekkelijk klein
(zo’n 60 leden), timmert TCO ook
sportief flink aan de weg. 
,,We staan best hoog aangeschreven.
En dat terwijl we misschien wel het
vlakste terrein hebben van alle ver-
enigingen in Nederland.”

Met weinig al tevreden
TCO hoopt op nieuwe locatie in gemeente ✱ Trialclub hoog aangeschreven

Victor de Rooij, een van de trialrijders van TCO, in actie op het terrein van Muntjewerf. FOTO MARC MOUSSAULT

Robin Kaandorp

Anna Paulowna ✱ Wie over de Mo-
lenvaart in Anna Paulowna wandelt,
hoort helemaal niets. Terwijl de bij-
na aan het zicht onttrokken motor-
rijders de ’Muntjeberg’ proberen te
bedwingen. Het is dan ook een plek
waar trialclub TCO zich al een paar
jaar prima thuis voelt. 

Buiten het Blikveld
De rubriek buiten het blikveld besteedt aandacht aan sporten,
sporters, teams of clubs die doorgaans niet erg in de belangstelling
staan. Deze week: Trialclub TCO

Hoe prettig ook, garanties geeft
zo’n marge nooit. ,,Het is een tus-

senstand’’, zegt coach Arjan de
Klerk dan ook. Dat zijn ploeg die
moet verdedigen zonder Melvin
Damsma is een aderlating. De Pol-
derse spelmaker kreeg in de na-
competitie twee gele kaarten en is
geschorst. ,,De eerste keer in al die
tijd dat hij bij ons speelt. Normaal
krijgt Mevin die niet eens over een
hele competitie. Het waren ook lul-
lige kaarten. Maar het is zoals het
is. Het gaat nu om de jongens de er

wel bij zijn.’’ Waarbij De Klerk ook
rekent op Lars Weistra, die de eer-
ste ontmoeting met Veerhuys we-
gens een blessure liet lopen. 
Toen Zeemacht na een slechte eer-
ste helft in het vervolg orde op za-
ken stelde. ,,En we nog veel ruimer
hadden kunnen winnen. Al had
Veerhuys er ook nog een paar kun-
nen maken.’’ Hoe dan ook weten
De Klerk en zijn voetballers wat er
voor de wissel niet goed ging. ,,Een

sterke tweede helft na een slecht
begin hebben we vaker laten zien.’’
Het geeft in ieder geval houvast,
zegt de coach, voor de return. Bij
een goede afloop speelt Zeemacht
vrijdag 8 juni de finale in Almere
dan wel Egmond. Als Eindhoven,
dat Texel ontmoet, de eindstrijd
haalt is de climax in het Topsport-
centrum. Staan er twee Noord-
Hollandse teams in de finale wordt
die in de Watertoren gespeeld.

Zeemacht mist geschorste Damsma tegen Veerhuys
Ruud Ramler

Den Helder ✱ Zeemacht hoopt
vanavond te breken met een tradi-
tie. De Helderse zaalvoetbalcub
verdedigt tegen Veerhuys in
Hoorn een 4-1 voorsprong naar de
finale van de nacompetitie richting
eredivisie die in de drie eerdere po-
gingen nog niet werd gehaald.

✱ Vrijdag
Algemeen
Warmenhuizen: 19 u, Sportweek met biljarten.

Zaalvoetbal
Schagen: 20.30 u, Scagha - Boerakker (nac).
Eindhoven: 20.30 u, Eindhoven - Texel (nac).
Hoorn: 20.30 u, Veerhuys - Zeemacht (nac).

✱ Zaterdag
Bowlen
Julianadorp: 18.15 u, 9 pin sponsortoernooi.

Jeu de Boules
Den Helder: 10 u, Mix kampioenschap Entre Nous.

Paardensport
Den Helder: 9.30 u KNHS-dressuur en springwed-
strijd paarden en pony’s bij Duinruiters.

Tennis
Winkel: Winkel - Groeneveen (hkl).
Den Helder: HTC 2 - Langedijk (1e kl).
Wijdewormer: Neckslag - STC (1e kl).
Volendam: Dijkzicht 2 - HTC (1e kl).
Hoorn: De Hulk - Petten (2e kl).
Julianadorp: Julianadorp - Bergen (2e kl).

Voetbal
Amstelveen: 14.30 u, Amstelveen/Heemraad -
HCSC (naccompetitie tweede en derde klasse).
Alkmaar: 14.30 u, Alcmaria Victrix - Wieringer-
meer (naccompetitie derde en vierde klasse
Den Helder: 9 u, internationaal jeugdtoernooi bij
FC Den Helder.

✱ Zondag
Paardensport
Den Helder: 9.30 u KNHS-dressuur en springwed-
strijd paarden en pony’s bij Duinruiters.

Voetbal
Den Burg: 14 u, Texel - Vitesse ’22 (naccompetitie
tweede en derde klasse).
Breezand: 14 u, ZAP - Volendam (naccompetitie
tweede en derde klasse).
Hippolytushoef: 14 u, Succes - Hugo Boys (nacom-
petitie derde en vierde klasse).
Julianadorp: 14 u, JVC - Schagen (nacompetitie
derde en vierde klasse).
De Rijp: 14 u, De Rijp - SRC (nacompetitie derde
en vierde klasse).
Winkel: 14 u, Winkel vr - Bavel 2 (nacompetitie
vrouwen eerste en tweede klasse).
Den Helder: 9 u, internationaal jeugdtoernooi bij
FC Den Helder.
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