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Christiaan Sprangemeijer maakte

afgelopen seizoen zijn debuut bij

zondag-eersteklasser Nieuwerkerk.

Na de winterstop werd hij definitief

bij de selectie gehaald en uit bij UVS

speelde de aanvallende middenvel-

der zijn eerste officiële wedstrijd in

de hoofdmacht. ,,Ik startte in de

basis en scoorde de openingstreffer,’’

weet Sprangemeijer nog goed. ,,Het

was een heerlijke manier om mijn

debuut te maken.’’

Sprangemeijer begon dertien jaar

geleden bij XerxesDZB waar hij tot

en met de D’tjes actief was. ,,Men

wilde mij uit de D1 halen en in de

D4 plaatsen. Ik trainde bijna nooit,

maar stond wel in de basis en dat

viel bij sommige niet goed. Ik wilde

niet worden overgeplaatst en

daarom ben ik naar Ommoord ge-

gaan. Na een jaartje kwam ik via

een vriend van mijn moeder bij

Nieuwerkerk terecht.’’

Sprangemeijer acteerde in de

jeugd als centrale verdediger of als

linksback, maar de laatste seizoenen

speelt hij op het middenveld. ,,Chris-

tiaan heeft een goede basistechniek

en heeft veel dreiging naar de goal

toe,’’ zegt Nieuwerkerk-trainer Peter

den Otter. ,,Als nummer tien is hij

bereid om om te schakelen. Hij

moet nog leren om keuzes te maken

in het veld. Christiaan heeft zich

staande weten te houden in de eer-

ste klasse en was een meerwaarde

voor het elftal. Hij heeft veel poten-

tie om ergens te komen.’’

In april heeft Sprangemeijer twee

weken stage gelopen bij de A1 van

Sparta en speelde hij een oefenwed-

strijd tegen Westlandia. ,,Ik heb de

eerste helft meegedaan enmiste een

opgelegde kans. Ik vond zelf dat ik

niet goed had gespeeld, maar mana-

ger Kevin Valkenburg en assistent-

trainer Pascal Jansen dachten daar

anders over. Ik was welkom bij

Sparta en heb er niet lang over hoe-

ven na te denken. Ik moet mezelf

eerst bewijzen en ga op amateurba-

sis aan de slag. In de oefenwedstrijd

heb ik als linkshalf gespeeld, maar

ik weet niet voor welke positie ik

ben gehaald. Ik ga bij de beloftes

spelen.’’

OPERATIE
Sparta is op 12 juli met de voorbe-

reiding begonnen, maar Sprange-

meijer zal naar verwachting pas

eind augustus bij de groep aanslui-

ten. ,,Uit een medisch onderzoek is

gebleken dat mijn teen naast mijn

grote teen vanmijn linkervoet krom

staat. Ik heb opmijn tiende die teen

gebroken en de clubarts heeft mijn

teen door middel van een operatie

rechtgezet. Ik moet zes weken in het

gips, daarna kan ik gaan revalide-

ren. Half augustus ben ik waar-

schijnlijk van het gips verlost en ik

hoop begin september helemaal fit

te zijn. Bij Nieuwerkerk heb ik een

goed seizoen gedraaid. Het is alleen

jammer dat we in de slotfase naast

de periodetitel grepen. Ik hoop bij

Sparta de goede lijn door te zetten.

Ik droom van een leven als prof.’’

Christiaan Sprangemeijer aast op profcontract

Op avontuur bij Sparta
ROTTERDAM • Hij hield
zich zonder problemen
staande in de hoofd-
macht van Nieuwerkerk
en was zelfs een meer-
waarde voor het elftal.
Het goede spel van Chris-
tiaan Sprangemeijer
bleef niet lang onopge-
merkt en al snel klopte
Sparta bij de tweedejaars
A-junior aan. De 18-jarige
Rotterdammer greep zijn
kans en komt dit seizoen
op amateurbasis voor de
eerstedivisionist uit.

BLANCHEFLEUR BRASSINGA

Christiaan Sprangemeijer verruilt Nieuwerkerk voor Sparta. FOTO CARLA VOS

Succesvolle jeugdinternationals blijven KCC trouw
BLANCHEFLEUR BRASSINGA
CAPELLE A/D IJSSEL • Met een

geslaagde buitenlandse oefentrip

hebben Sophie Dijkxhoorn en Ste-

fan Groeneweg het succesvolle en

lange seizoen onlangs afgesloten.

De korfballers van KCC/Delta Lo-

gistiek beleefden met hun club en

Oranje onder 16 jaar het ene na het

andere hoogtepunt. Het duo werd

met het Nederlands team wereld-

kampioen en veroverde met KCC de

Nederlandse titel op het veld.

,,Het is een mooi, lang en zwaar

seizoen geweest,’’ zegt de 16-jarige

Groeneweg. ,,Ik heb een korte zo-

mervakantie, want begin augustus

beginnen de selectietrainingen bij

KCC weer. Ik ga lekker bijkomen in

Frankrijk en Barcelona. Ik krijg een

druk jaar en zal flink moeten bikke-

len. Ik schuif door naar de A-junio-

ren en ga proberen om in Oranje

onder 19 te komen, daarnaast ben

ik overgegaan naar 4 vmbo op het

Roncalli. Ik ga dus mijn examenjaar

in.’’

Dijkxhoorn en Groeneweg wer-

den in de kerstvakantie geselec-

teerd voor Oranje onder 16 jaar. De

Capellenaren maken al jaren deel

uit van de districtselectie Zuid-

West, maar waren toch verrast met

de uitverkiezing door bondscoach

Jennifer Tromp. ,,We waren uitgeko-

zen om met de beste dertig spelers

mee te trainen,’’ legt de 15-jarige

Dijkxhoorn uit. ,,Uiteindelijk bleven

er twintig over en daar zaten wij bij.

We trainden om de twee weken op

maandag in Zeist. Op dinsdag en

donderdag trainden we bij KCC en

op vrijdag ook nog met de districts-

selectie. Het was best zwaar en af

en toe sloegen we de districtstrai-

ning over.’’

Door een aantal oefeninterlands

tegen België werden Dijkxhoorn en

Groeneweg samen met Oranje

klaargestoomd voor de U16 Talent

World Cup, het officieuze wereld-

kampioenschap. Het Nederlands

team bereikte de finale en versloeg

daarin het Chinese Taipei met 27-9.

,,Ik heb slechts twaalf minuutjes ge-

speeld, want ik klapte tijdens de

eerste wedstrijd door mijn linkeren-

kel,’’ verklaart Dijkxhoorn, die in 4

havo van het Emmauscollege zit.

,,Ik bleek een ingescheurde enkel-

band te hebben en was zes weken

uit de roulatie. Ik heb niet alleen

het wereldkampioenschap gemist,

maar ook het NK in de zaal. Dat

was wel het dieptepunt van het sei-

zoen. Het was mijn eerste grote

blessure.’’

Dijkxhoorn en Groeneweg pakten

niet alleen met Oranje een prijs,

maar ook met de B1 van KCC. Op

het veld en in de zaal werden de Ca-

pellenaren kampioen in de hoofd-

klasse. Het team van coaches Ed

van der Steen en Ingeborg Hofland

won de beker van het district Zuid-

West door in de finale PKC na ver-

lenging met 13-10. Daarnaast ver-

overde KCC op het NK veld de titel.

PKC
,,Sophie en ik spelen al heel lang

samen,’’ zegt Groeneweg. ,,En we

hebben in totaal al aan zeven Ne-

derlandse kampioenschappen mee-

gedaan, maar we zijn nog nooit Ne-

derlands kampioen geworden. Het

was erg mooi om mee te maken. In

het nieuwe seizoen spelen we voor

het eerst niet samen en dat zal wen-

nen zijn. Ik moet naar de A-junio-

ren, terwijl Sophie nog een jaar in

de B1 mag blijven. We hebben er-

voor gekozen om bij KCC te blijven.

Sophie stond in de belangstelling

van Deetos en ik van PKC en

Deetos. Beide clubs spelen net zo

hoog als KCC en wij hebben ko-

mend seizoen een goede selectie.’’

Stefan Groeneweg en Sophie Dijkxhoorn grossieren in titels.
FOTO FRANK DE ROO

WIELRENNEN

DenBakker naar
DeJongeRenner
Maarten den Bakker wordt in

2013 ploegleider bij De Jonge

Renner. De ambitieuze club uit

het Noord-Brabantse Ooster-

hout wil met het aantrekken

van de voormalige beroepsren-

ner van onder meer PDM,

TVM/Farm Frites, Rabobank en

Skil-Shimano jonge renners

voorzien van een goede leer-

school. Iets waar de De Jonge

Renner zich sinds jaar en dag

voor inzet. De 43-jarige Abben-

broeker, die in zijn actieve peri-

ode als renner tweemaal natio-

naal wegkampioen werd en

negen keer deelnam aan de

Tour de France, was het laatst

ploegleider van Cyclingteam De

Rijke. ROLAND100

HOCKEY

DeVidal deSaint
Germain vertrekt
Hockeyer Diederick de Vidal de

Saint Germain (24) verruilt Hoc-

key Club Rotterdam komend

seizoen voor de Haagse over-

gangsklasser Klein Zwitserland.

De Vidal de Saint Germain

speelde slechts één seizoen voor

de Rotterdamse club. Daarvóór

kwam de aanvaller uit voor de

Rotterdamse overgangsklasser

Victoria. De reden van zijn ver-

trek is het aantal nieuwe spelers

bij HCR. „Er zijn zoveel aanval-

lers bijgekomen dat mijn kans

op speelminuten sterk is ver-

minderd,” aldus De Vidal de

Saint Germain. „Met KZ hoop ik

komend seizoen te promoveren

naar de hoofdklasse.” Klein

Zwitserland eindigde vorig sei-

zoen als zesde in de kampioens-

poule van de overgangsklasse. KILJAN100

VOLLEYBAL

Deceptie voor
WesselKeemink
Fusion Rotterdam-volleyballer

Wessel Keemink en Jente de

Vries van Next Volley Dordrecht

hebben zich met Jong Oranje

niet weten te plaatsen voor het

Europese kampioenschap voor

junioren. Het team van bonds-

coach Arnold van Ree had geen

schijn van kans in de kwalifica-

tieronde in het Italiaanse Zocca.

Het Nederlands team opende

met een nederlaag tegen Italië

(23-25, 14-25, 18-25) en verloor

vervolgens van Slovenië (26-28,

13-25, 20-25) en Duitsland

(18-25, 30-28, 14-25, 19-25). ,,Het

was echt teleurstellend,’’ aldus

spelverdeler Wessel Keemink,

die alle wedstrijden in de basis

startte. ,,Van Slovenië hadden

we moeten winnen. De wed-

strijd tegen Duitsland ging ner-

gens meer om. Ik ga nu eerst va-

kantie vieren en meld me over

een paar weken bij Fusion.’’BRASSI100

CRICKET

Nederlands team
speelt bij VOC
Het Nederlands team speelt

aanstaande zaterdag tegen de

Verenigde Arabische Emiraten

een wedstrijd in het Pepsi ICC

WCL Championship. De wereld-

beker-kwalificatiewedstrijd be-

gint op het terrein van VOC om

11.00 uur en de toegang is gra-

tis. De tweede wedstrijd, die op

maandag 23 juli stond gepland,

is verplaatst naar het veld van

Salland CC in Deventer. BRASSI100
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