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Scylla onderuit
Tegen de directe concurrenten doen de volleyballers van
Scylla het in de tweede helft
van het seizoen niet goed.
ArVeVo is bezig aan een
ijzersterke reeks. Scylla zou
dus sterk voor de dag moeten komen. Trainer/coach
Marcel van Zuylen zag zijn
ploeg in de eerste set echter
belabberd starten.
De belangrijke facetten van
spel, de passing en de aanval, kwamen niet op gang
door de hoge druk die ArVeVo leverde. De service,
aanval en verdediging van
de thuisploeg waren verantwoordelijk voor een snelle
25-12 overwinning voor de
Arnhemmers. In het vervolg
werd het meer een strijd. In
de tweede en derde set kwam
Scylla bij de twintig weer bij,
maar liet het afweten op de
belangrijke momenten (2523, 25-22). Toch konden de
Wageningers nog een punt
halen en dat lukte, mede
door het doorzettingsvermogen van de broers Roosjen (22-25).

Rectificatie
Vorige week stond in deze
krant een oproep voor vegers op de ijsbaan in de uiterwaarden. Jan van Schaik
heeft per e-mail al een aantal
geïnteresseerde reacties mogen ontvangen. Per telefoon
nog niet, want abusievelijk
was er een onjuist telefoonnummer vermeld. Wie zich
wil aanmelden om een volgende winter als veger op te
treden, kan alsnog contact
opnemen via tel. (0317) 416
231.
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Veehouderij fietst tegen
kanker bij Alpe d’HuZes
Elke week acht uur trainen
en vijf uur sponsorgeld
inzamelen zodat je op 7 juni
zes maal de Alpe d’Huez op
en af kunt fietsen. En dat allemaal om geld in te zamelen
voor Kankerbestrijding KWF.
Dat kun je met recht een
grote uitdaging noemen.

u Door Doriet Willemen
U Bennekom/Wageningen
Eén van de deelnemers aan deze
BIG Challenge is Bennekommer Johan van Arendonk, hoogleraar Fokkerij en genetica. “Ik
hoorde in oktober voor het eerst
over BIG Challenge en had niet
veel bedenktijd nodig voordat ik
me aanmeldde. Iedereen kent
wel iemand die kanker heeft of
gehad heeft. Ik hoop op deze
manier bij te kunnen dragen aan
het terugdringen van deze vreselijke ziekte.” Samen met nog
vijf sportievelingen, allen collega’s van elkaar binnen het departement Dierwetenschappen
van Wageningen Universiteit,
vormt hij een team dat zes keer
de beruchte Franse berg Alpe
d’Huez zal gaan bedwingen.
Zodra het op 7 juni licht wordt,
starten Johan van Arendonk en
zijn team aan de eerste beklimming van Alpe d’Huez. “Dat
duurt ongeveer anderhalf uur.
De eerste vier beklimmingen
kun je trainen. De laatste twee
zullen op wilskracht moeten.
Maar de motivatie hoop ik te halen uit ons doel: geld inzamelen
voor de kankerbestrijding.”

Na 28 ronden in de interne
competitie van Schaakvereniging Wageningen heeft Hotze
Hofstra een belangrijke stap gezet in de richting van het kampioenschap. Wist Hofstra vorige
week zijn naaste belager Jeroen
Franssen nog te verslaan, deze
week moest Kees Stap in het
stof bijten. Stap maakte na de
opening een fout, waarna er een
materiaalverhouding ontstond
van een toren en twee pionnen voor Stap tegen twee stukken voor Hofstra. Hofstra wist
steeds weer nieuwe dreigingen

in de stelling te brengen. Stap
wist die lange tijd te pareren,
maar moest na ruim zeventig
zetten toch de vlag strijken.
In de Konings-Indische partij
die Erwin Oorebeek en Jeroen
Franssen op het bord brachten,
kregen beide spelers aanval aan
een andere kant van het bord.
Beiden offerden een kwaliteit,
een toren tegen een stuk, maar
ondanks dat bleef de partij
lange tijd in evenwicht. Pas in
de slotfase van de partij, toen
beide spelers nog weinig tijd
over hadden, maakte Oorebeek

Tennisvereniging NVLTB
houdt op 1 april een open
tennisdag. Iedereen die eens
gratis en geheel vrijblijvend
een balletje wil slaan, is dan
tussen 13.30 en 16.00 uur
welkom op de tennisbanen
van de NVLTB op de Bornsesteeg.
Wat is er allemaal te doen?
Gratis proeflessen om 14.00
en 15.15 uur onder leiding
tennisleraren van tennisschool FIT, demonstraties
door de beste tennissers
van de NVLTB, meet de
snelheid van je slagen met
een snelheidsmeter, instuif
met tennisspelletjes voor de
jeugd op de baan. Deze dag
heeft nog een ander feestelijk
tintje: om 15.00 uur wordt
het verbouwde clubgebouw
geopend door wethouder
Stella Efdé.
Voor iedereen, van jong tot
oud, heeft de NVLTB iets
te bieden.
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Meer informatie op
www.nvltb.nl.

Nieuw judopak
Johan van Arendonk en zijn team van het departement Dierwetenschappen gaan op 7 juni de
sportieve uitdaging aan.
BIG Challenge startte in 2009
toen een Brabantse varkenshouder, die aan kanker leed, besloot
om geld in te zamelen voor de
kankerbestrijding. Dierenartsen, boeren, onderzoekers, iedereen die beroepsmatig te maken heeft met kippen, koeien,
varkens, paarden of geiten kan
meedoen met als motto ‘Veehouderij tegen kanker’. BIG
Challenge levert dit jaar 20
teams die allemaal mee doen
aan Alpe d’HuZes. Dat BIG

Hotze Tette Hofstra op weg naar
derde titel bij schaakvereniging
Wageningen

Open dag
NVLTB

Challenge ook echt een grote
uitdaging is, beseft Van Arendonk terdege. “Niet alleen op
het sportieve, maar ook op het
financiële vlak. De organisatie
vraagt aan de deelnemers een
minimumbijdrage. Wij hebben
de lat nog iets hoger gelegd en
willen als team 40.000 euro bijeenbrengen voor onderzoek dat
de kwaliteit van leven van kankerpatiënten kan verbeteren.
We hebben al verschillende inzamelingsacties georganiseerd,

zoals de verkoop van T-shirts en
twee spinningmarathons. Het is
hartverwarmend om te zien hoe
mensen zich hiervoor inzetten.
Binnenkort organiseren enkele
collega’s een preuvement met
hapjes en drankjes waarvan de
opbrengst ook voor BIG Challenge is. Overigens zouden zij
nog wel sponsoring door de
plaatselijke middenstand kunnen gebruiken.” Meer informatie op www.zod.wur.nl/nl/alpedhuzes.

Vrijdag werd Jasmin Eweg
na een intensieve judotraining verrast. Namens Sportcentrum De Plataan kreeg
zij een nieuw wedstrijdpak.
Judotrainers Justin van den
Heuvel en Marco Oosten
reikten het judopak en een
ijsbon uit. Jasmin verdient
dit door haar geweldige inzet tijdens trainingen en
wedstrijden. Hoogtepunt dit
seizoen was natuurlijk de finaleplaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
waar zij tweede werd.

Bergrace op MTB

de beslissende fout.
In de Spaanse ruilvariant die
Frans Bonnier en Fred Jonker
speelden, leek er lange tijd niet
veel aan de hand. Toen Jonker
echter een pion won op de damevleugel en de stukken van
Bonnier aan de andere kant van
het bord stonden toe te kijken,
was het voor Jonker niet moeilijk meer om het resterende
eindspel te winnen. In de staart
van de competitie wist Cornelis
Hoefnagel verrassend Gerbert
Kets te verslaan, hiermee een
ratingverschil van 300 punten
overbruggend.

WAVV deelt de punten
WAVV moest aantreden
tegen runner-up Beuningse Boys, een ploeg die
na de winterstop veel goals
scoorde. De Wageningse
voetballers waren dus gewaarschuwd. Ondanks dat
WAVV een forse aderlating
moest doen (voorstopper
Frank van Dijk heeft een
zware blessure opgelopen)
en er in de verdediging enkele omzettingen gedaan
moesten worden, begonnen ze toch energiek aan de
wedstrijd. Beuningse Boys
moest ver terug en probeerde via snelle uitvallen de verdediging van WAVV te omspelen. Dit lukte in de 18e
minuut al toen Beuningse

Boys met een diagonaal schot
de score opende. WAVV werd
overdonderd en zakte ver terug
in niveau, ballen kwamen niet
aan, en weer was het Beuningse
Boys dat een snelle uitval plaatste. De verdediging van WAVV
gaf niet thuis en zo scoorde
Beuningse Boys de 0-2. Na de
rust ging een herboren WAVV
vol op de aanval spelen. Trainer
Andre Hagen rook zijn kans en
haalde verdediger Amir Benzadeh naar de kant voor aanvaller
Niels Korf. Vlak daarna mocht
Marvin van de Born een vrije
trap nemen op de helft van de
tegenstander. Hij legde de bal
in het overvolle strafschopgebied waar Kevin Fränkel de bal
tussen een kluwen van spelers

achter de keeper van Beuningse Boys knalde. WAVV
zocht daarna nog energieker
de aanval op. Zo werd een
inzet van Niels Korf nog
net van de doellijn gehaald.
WAVV wisselde nog een
keer een verdediger voor een
aanvaller, Bas Biere kwam
er in om meer lengte in het
strafschopgebied te creëren.
Toch moest men tot de 90e
minuut wachten. Een slappe
hoekschop genomen door
Marvin van de Born en een
handige overstap van Kevin
Fränkel werd door de gehele
verdediging van Beuningse
Boys gemist, waardoor Moslin Adnane de verdiende gelijkmaker kon scoren.

De opkomst was zeer goed te noemen, zowel bij deelnemers als toeschouwers, door het gunstige weer, de bosrijke omgeving en een voor het publiek goed toegankelijk parcours.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd zondag
de Bergrace van Wageningen verreden, de eerste
in een reeks van vier
mountainbike wedstrijden
in westelijk Gelderland. De
charme van de Bergrace
wedstrijdformule is dat
iedereen zich kan meten
met landelijke toppers.

U Wageningen
In de zonovergoten bossen
van landgoed Oranje Nassau’s Oord strijden renners
en rensters naar keuze 45,

75, 105 of 150 minuten op een
ronde van 7 km. Het hoogteverschil van de Wageningse Berg,
stroken mul zand en het voordurend weer op gang komen
na de vele bochten maken het
parcours zwaar. De wedstrijd
over 75 minuten was dit jaar
tevens het Nederlands Studenten Kampioenschap en wordt
uiteindelijk met overmacht gewonnen door Anne Terpstra bij
de dames en Vincent Bakker bij
de heren, beiden afkomstig uit
Apeldoorn.
Organisator de Stichting Berg
tot Berg Race organiseert al
meer dan een decennium hardloop- en mountainbikewedstrij-

den en wandelevenementen. De
Stichting Berg tot Berg Race
doet veel moeite om zijn evenementen in harmonie met de natuur te organiseren, in overleg
met de aanwezige boswachter.
Na de wedstrijd wordt het gebied in oorspronkelijke staat
terug gebracht door sporen uit
te wissen en van achtergebleven
afval te ontdoen. “Op het weggooien van voedsel verpakkingen staat diskwalificatie”, klinkt
uit de luidsprekers. De gemiddelde mountainbiker laat zijn
rotzooi al niet achter in de natuur, maar de organisator laat er
voor iedereen geen twijfel over
bestaan wat de norm is.

