
Peter Schoeber
Someren

D
e hernieuwde kennis-
making met de
hoofdklasse hadden
de handbalsters van
Someren zich gister-

middag ongetwijfeld heel anders
voorgesteld. Tegen medepromo-
vendus BSAC uit het Limburgse
Maasbree was de ploeg van trai-
ner Wim Pluym na zestig minu-
ten handballen kansloos: 14-24.

Duidelijke cijfers
Enigszins gelaten verlieten de
speelsters van Handbal Someren
het speelveld. Het werd geen com-
petitiestart om over naar huis te
schrijven. Daarvoor waren de cij-
fers 14-24 (rust 7-12) te duidelijk,
ook de verhoudingen binnen de
lijnen. Heel de wedstrijd liep de
thuisploeg achter de feiten aan.
Someren had geen antwoord op
de defensieve 6:0-verdediging van
BSAC. Kansen kreeg het vooral in de beginfase, maar twee strafwor-

pen werden gestopt door keepster
Kelly Smits, die ook in het vervolg
van de wedstrijd een grote sta-
in-de-weg bleek te zijn. ,,Dit is
een eye-opener voor ons. BSAC is
een stuk verder dan mijn team. Ik
denk dat dit team bovenin mee
gaat draaien”, toonde ook Pluym
enige berusting. BSAC won de af-
gelopen twee jaar de Limburgse
districtsbeker en telt enkele speel-

sters met divisie-ervaring. Dat ver-
schil zag je terug in de wedstrijd,
vond Pluym.

Voor de wedstrijd karakteriseert
hij zijn ploeg als fanatiek. Om er-
achter aan te zeggen „Af en toe
zou ik ze wel wat fanatieker wil-
len hebben.” Niet dat Pluym onte-
vreden is over hun instelling, dat
zeker niet, maar als trainer hou je
toch altijd je wensen. Doelstelling
is handhaven in de hoofdklasse en

proberen de districtsbeker van
Brabant te winnen.

Platte kar
De Eindhovenaar is voor het twee-
de seizoen trainer van de vrou-
wenploeg van Handbal Someren.
Afgelopen zomer reed Pluym met
de meiden nog met de platte kar
door Someren, nadat zijn team in
de eerste klasse vrij onverwacht
het kampioenschap had gepakt.

Ouder en wijzer terug
■ De tafeltennisderby in pou-
le D van de eerste klasse, tus-
sen TTV Deurne en TTV
Stiphout, is een prooi gewor-
den voor de thuisploeg. Het
Deurnese drietal won met
8-2.

■ De waterpoloërs van
DZT’62 hebben ook hun der-
de duel van deze competitie
gewonnen. De Deurnese
tweedeklasser won gistermid-
dag met 10-14 bij de Vliet. Jop-
pe Wisse (foto) scoorde maar
liefst acht keer. Het eerste
vrouwenteam van DZT, dat
op hetzelfde niveau als de
mannen acteert, verloor met
9-4 van ZV Utrecht.

■ De honkballers van MULO
Schakenraad Advocaten
hebben in een vier uur duren-
de wedstrijd afgerekend met
kampioen in de tweede klas-
se B Tilburg. In de stromende
regen wonnen de Helmon-
ders met 9-8.

■ In de tweede klasse D heb-
ben de korfballers van Klim-
op met 22-15 gewonnen van
Zwart Wit. Goede keuzes en
scherpe afronding van de
schutters vormden de op-
maat naar de comfortabele ze-
ge. Coach Ferry Visser van
Klimop kon het zich zelfs ver-
oorloven om uitblinker Joep
van Kemenade te belonen
met een publiekswissel.

■ Vrouwenvoetbal: SV So-
meren verloor gisteren, enigs-
zins geflatteerd, in de hoofd-
klasse met 3-0 van Fortuna
Wormerveer. Someren kreeg
een paar kansen, maar dich-
terbij dan een bal op de lat
kwam het collectief van
trainer/coach Richard Aben
(foto) niet.

■ Drie parten ging het duel
van de mannen van PSV Wa-
terpolo met SVH in Rotter-
dam gelijk op. De stand was
toen 9-8. In het laatste part
maakte de thuisploeg het ver-
schil. Binnen drie minuten liep
SVH uit naar 12-8 om uiteinde-
lijke de wedstrijd met 15-9 te
winnen. Voor PSV was het de
eerste nederlaag van het sei-
zoen in de eerste klasse A.

FLITSEN ▼

Carlos Criado (17) bezit de
Spaanse nationaliteit. Maar de
karateka is een geboren en geto-
gen Eindhovenaar. Een kleine ge-
stalte. Nog steeds. Het was tien
jaar geleden een groot pro-
bleem voor hem. „Ik werd ge-
pest”, zegt hij. „Op school en op
straat. Ik kwam vaak thuis met
blauwe plekken. Mijn moeder
vond dat ik moest leren mezelf
te verdedigen.”

Frank Vonken
Eindhoven

Hij ging kijken in de budosport-
school van Appie El Hatri. Sinds-
dien beoefent Carlos Criado de
sport karate. Zoals deze zondag in
sporthal De Mortel, waar het 22ste
internationale El Hatri Open
plaatsvindt. Er nemen 550 karate-
ka’s aan deel. „Andere jaren zijn
dat er honderd meer”, aldus El

Hatri, die in 1972 uit Marokko weg-
ging. „Maar we hebben concurren-
tie van twee andere karatetoer-
nooien.” Criado doet mee in de
klasse U18 tot 68 kilo. Hij meet
1.71 en weegt 57 kilo. Zijn oppo-
nenten zijn stuk voor stuk groter
dan hij is. Ze wegen ook meer.
Maar dat deert hem niet. Hij wint
zijn drie partijen ogenschijnlijk ge-
makkelijk. Criado’s motoriek en
techniek doen denken aan die van
een balletdanser. Zijn vader levert
deze dag als vrijwilliger een bijdra-
ge aan de organisatie van het toer-
nooi. Maar onder het stempelen
van deelnemerskaarten, verliest
hij zijn zoon niet uit het oog.
„Kijk es hoe rustig hij is”, zegt
Juan Carlos Criado, wanneer zoon-
lief de mat betreedt. „Dat was
vroeger anders. Carlos werd ge-
pest, maar hij had een grote
mond. Dan krijg je vanzelf proble-
men. Ik moet er bij zeggen, dat

Want we hebben dit
wel even bereikt met
allemaal meiden uit
Someren zelf
--- Ingrid van den Boomen

Hij wint op de mat, dus de woede is

� Karateka Carlos Criado (17) verslaat Noah Najd in de eerste ron-
de van het El Hatri Open. FOTO TON VAN DE MEULENHOF/FOTOMEULENHOF

HANDBAL START SEIZOEN▼

De gedroomde
start blijft voor
de vrouwen van

Handbal Someren

uit. BSAC wint in

De Postel: 14-24.
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„We werden in een uitwedstrijd
kampioen, nadat Tachos een mis-
stap had gemaakt. Maar een week
later thuis in Someren beschouw-
den we die wedstrijd als kam-
pioensstrijd en hebben we een
rondtoer door het dorp ge-
maakt”, vertelde Ingrid van den
Boomen, dit seizoen aanvoerster
van het team.

De 22-jarige spelverdeelster uit
Someren is al vijftien jaar actief

bij de club. Samen met teamge-
noot Elsemieke Driessen, met
wie ze destijds samen op hand-
bal is gegaan. ,,We komen bijna
allemaal uit Someren. Twee zijn
er inmiddels naar Asten ver-
huisd, maar blijven hier spelen.
En Noraly Maas traint mee bij
Dongen waar ze nu woont, maar
komt ook nog wekelijks terug
om hier mee te spelen. Handbal
Someren (130 leden; vier jeugd-
en vijf seniorenteams, red.) is ge-
zellig en sportief. De onderlinge
band is sterk. We willen zo goed
mogelijk presteren, dat hoeft niet
altijd te betekenen dat dit win-
nen betekent. Al is winnen na-
tuurlijk heel mooi”, toverde de
spelverdeelster een lach op het ge-
zicht. Doel dit jaar is niet een
kampioenschap, maar handha-
ven. In de hoofdklasse staan Bra-
bantse derby’s op het program-
ma tegen PSV-2, De Sprint en Ha-
bo. Andere tegenstanders komen
uit Limburg.

Erelid
Grondlegger van het huidige da-
mesteam is eigenlijk Leo Kusters.
Het erelid en duizendpoot van de
club overleed twee jaar geleden
en dat was voor Handbal Som-
eren een flinke schok. Van den
Boomen was er drie jaar geleden
ook al bij, toen het team uit de
hoofdklasse degradeerde. „We
zijn onder Leo als B-jeugdteam
begonnen en doorgestroomd
naar dames-1. Dat kwam te
vroeg, we waren te jong en te on-
ervaren. Nu staan we weer in de
hoofdklasse. Dat vind ik al een
prestatie op zich. Want we heb-
ben dit wel even bereikt met alle-
maal meiden uit Someren zelf.”

in de hoofdklasse

Aanvankelijk had coach Willem
Lammers (foto) van Pioniers uit
Deurne aan het woord ‘drama’ ge-
noeg om het optreden van zijn pu-
pillen tegen BBC (93-76 verlies)
te beschrijven. De fysiotherapeut
uit Deurne was daarna iets uitvoe-
riger: „Door het structureel niet
uitvoeren van opdrachten liep
BBC uit tot een voorsprong van
maximaal 27 punten. Daarna kwa-
men we nog wel iets terug in de
wedstrijd, en dat is positief, maar
we moeten wedstrijden als deze
gewoon kunnen winnen. Dat dat
niet gebeurt, is erg zuur.”
Na drie gespeelde wedstrijden

staat Pioniers op een zevende
plek in de eerste klasse B, met
twee punten.
De Pioniers-vrouwen wonnen dit
weekend hun eerste duel van de-
ze competitie, ten koste van Ven-
lo Sport Crusaders: 41-51.

Na vier speeldagen kunnen de
hockeyers van HC Helmond con-
cluderen dat de competitiestart
buitengewoon geslaagd was. Gis-
teren won de Helmondse eerste-
klasser op eigen kunstgras met
4-0 van Geel-Zwart en dat bete-
kende de vierde zege op rij.
Na een weergaloze actie opende
Marco Jansen de score. Daarna
scoorde Paul Meijerink uit een
strafcorner en specialist Fre-
derick van den Berg deed na rust
twee keer hetzelfde. „Ik ben niet
zo tevreden als vorige week,
maar de 4-0 was terecht. Volgen-
de week, na Weert-uit, weten we

écht waar we staan”, aldus HC
Helmond-coach Sjef Hendrikx.
In dezelfde klasse presteert
HCAS vooralsnog wat wisselval-
lig. De equipe van Christian Kurtz
speelde met 3-3 gelijk tegen
Weert. De Astense goals kwa-
men van Quint van der Weerden
en Tommy van Osch (2x).
De vrouwen van HC Helmond
doen het prima in de overgangs-
klasse. Gisteren werd met 1-2 ge-
wonnen bij Push, dankzij rake cor-
ners van Joyce van Wetten.
In de eerste klasse C verloor
HCAS op eigen veld. Koploper
Weert was met 0-4 te sterk.

HOCKEY

Met veel servicedruk en een ver-
zorgde passing hebben de volley-
ballers van promotieklasser Pola-
ris stevig afgerekend met Achil-
les. De Helmonders wonnen met
4-0: 25-12, 28-26, 25-14, 25-10.
In de openingsset maakte Polaris
direct duidelijk wat de bedoeling
was. Achilles kreeg geen vat op
de vijandelijke services. Anders-
om was dat wél het geval. Vooral
libero Mark Prinsen wist spelver-
deler Tiago Eekhout prima te vin-
den, waardoor die zijn aanvallers
op maat kon bedienen.
In de tweede set had Polaris het
even lastig, maar daarna zorgde

de ploeg van coach Peter van
Bussel voor een totale wanhoop
bij Achilles.
De vrouwen van Polaris (promo-
tieklasse D) deden het even
goed: 0-4 winst bij Tupos. Polaris
startte verkrampt en kwam nooit
echt los, maar er was voldoende
inzet om de maximale score te
behalen.
Were Di uit Gemert verloor met
3-1 van Bravo’99. „We hebben
ons eigen niveau maar met vla-
gen gehaald. Tegen deze sterke
tegenstander is dat niet genoeg”,
aldus Were Di-coach Patrick van
de Waterbeemd.

De gepromoveerde korfbalsters
van Olympia/DOS wachten nog
altijd op het eerste punt in de top-
klasse. Ook de wedstrijd van gis-
teren, tegen mede-laagvlieger
Stormvogels, eindigde in een ne-
derlaag voor het achttal van tech-
nisch duo Frank van den Enden
en Rinus Ceelen. Stormvogels uit
Luyksgestel was met 15-9 te
sterk.
Ceelen was niet bijster onder de
indruk van de sportieve traktatie
die hij van zijn pupillen kreeg.
„Het tempo lag, zeker in de eer-
ste helft, te laag en we benutten
onze kansjes niet. Mijn speel-

sters gingen ook wat te vaak
voor eigen succes. Volgende
week spelen we tegen Rosolo en
dat is ook een directe concur-
rent. Die wedstrijd moeten we
winnen.”
In de overgangsklasse B verloor
DAKOS de topper tegen Melders-
lo. De bezoeksters trokken met
11-12 aan het langste eind.
DOT kwam in de eerste klasse A
één doelpunt tekort voor een re-
mise. Vios won met 12-11.
In de eerste klasse C won MKV
met 11-12 van Eyckelkorf / Om-
hoog. Flamingo’s - Lottum werd
14-4.

BERKEL-ENSCHOT Voor
de handballers van Swift is
het nieuwe seizoen niet heel
voortvarend begonnen. De
ouverture van het nieuwe sei-
zoen in de tweede divisie B –
een uitwedstrijd tegen Whi-
te Demons – werd met 27-24
verloren.
In de eerste klasse zuidoost A
deed Bedo evenmin goede za-
ken. Op bezoek bij Saturnus
steeg het Beek en Donkse col-
lectief niet tot grote hoogten:
26-13 verlies.
In de Limburgse eerste klasse
A ging het Deurnese De
Sprint wat beter af; een 16-16
remise bij Hercules uit Reu-
ver. Niet geheel in lijn met de
clubnaam begon De Sprint
erg voorzichtig. De ploeg van
coach Guido van Erp keek al
snel tegen een 5-0 achter-
stand aan. Toen greep Van
Erp de kans om zijn ploeg te
stimuleren. „Na wat getetter
van mijn kant kwam er veel
meer vuur bij de mannen”,
merkte hij.
De vrouwen van De Sprint,
die dit jaar weer in de hoofd-
klasse C spelen, deelden ook
de punten met de tegenstan-
der. LimMid, vorig jaar run-
ner-up in de hoofdklasse,
werd na een hectische en
bloedstollende slotfase op
26-26 gehouden.
In de eerste klasse A wonnen
de vrouwen van Swift – die
dit jaar titelaspiraties hebben
– overtuigend van White De-
mons: 15-24.

‘Tetterende’
coach zorgt
voor vuur

Valse start voor Deurne Pioniers

VOLLEYBAL

DAMESKORFBAL

BASKETBAL

Carlos alleen maar een bek opzet-
te tegen jongens, die groter wa-
ren dan hij was.”

Vader en moeder Criado ko-
men uit de regio Extremadura.
Mama Maria is de dochter van
een gastarbeider, die in de jaren
zestig naar Eindhoven kwam.
Juan Carlos leerde Maria kennen
tijdens een vakantie in Spanje.
„Ik vroeg haar hoe het weer in
Nederland was”, lacht Juan Car-
los. „Ze antwoordde dat de zon
er altijd scheen. Toen ben ik ook

naar Eindhoven gegaan.” Criado
jr. studeert sport en bewegen aan
het Eindhovense Summa Colle-
ge. Hij traint vrijwel elke dag.
„Of ik moet spierpijn hebben.
Dan rust ik uit. Maar ik vind ei-
genlijk altijd wel een spier om te
trainen.”

Verdedigingssport
El Hatri (52) is ruim veertig jaar
bezig met budosporten. Hij bena-
drukt dat zijn school geen vecht-
school is. „Neem karate. Het is
een verdedigingssport, een semi-
contactsport. Rust, concentratie,
techniek en controle. Het gaat er
niet om iemand in elkaar te
slaan. Ik vind de persoonlijke
groei van mijn pupillen het be-
langrijkst. Kijk naar Carlos. De
woede moest uit dat joch. Je hebt
niks aan woede. Niet in het le-
ven, niet in de sport. Ik probeer
de jongens en meisjes te leren

dat het in het leven draait om sa-
menwerking. Dat je rekening
dient te houden met anderen.
Carlos pikt het op. Waaraan ik
dat merk? Hij wint op de mat.
Het betekent dat hij niet meer
boos is. Want als je boos bent,
maak je fouten. In het leven,
maar ook op de mat. Carlos
maakt steeds minder fouten.”

De belangstelling voor karate
neemt toe. Dat komt omdat deze
sport olympisch wordt. Karate
staat over vier jaar in Tokio voor
het eerst op het programma. „Als
ik me ooit zou plaatsen voor de
Spelen”, zegt Criado, „dan is het
geen vraag voor welk land ik uit-
kom. Spanje is mooi. We gaan er
elke zomer heen. Ik kom er
graag, spreek vloeiend Spaans.
Maar ik bén Eindhovenaar en
voel me Nederlander. Dus moe-
ten we tegen die tijd een Neder-
lands paspoort aanvragen.”

Topweekend voor HC Helmond

Polaris serveert tegenstander af

Olympia/DOS nog altijd puntloos

uit karateka Carlos Criado

� Yvon van den Boomen pro-
beert door de Limburgse verde-
diging heen te breken.
FOTO JURRIAAN BALKE/FOTOMEULENHOF
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Spanje is een mooi
land. Maar ik ben
Eindhovenaar en
voel me Nederlander
--- Carlos Criado, karateka
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