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Meppeler Courant

OLDEMARKT/MEPPEL Dankzij
een 1-3 uitoverwinning op de vol-
leybalsters van DIOS hebben de
dames van Van Dorsten/Meppel
AZ zaterdag vier punten in de
wacht gesleept, waardoor ze nog
altijd de koppositie in handen
hebben.
DeMeppelsen startten echterwel
moeizaam in Oldemarkt. Zo kon-
den ze de service van DIOS niet
echt onder controle krijgen,
waardoor Julia Nijboer haar aan-
valsters niet van goede set-ups
kon voorzien. Met name de mid-

denaanvalsters Yvonne Zwiers en
Sandra Pit werden niet bereikt.
De thuisploeg breidde haar voor-
sprong algauw met acht punten
uit. Door een sterke serviceserie
van Manon Beijer vocht Meppel
AZ zich halverwege de openings-
set terug in de wedstrijd. Het ver-
trouwen groeide en daardoor
kwamen de passes beter bij de
spelverdeelster terecht, hetgeen
resulteerde in mooie punten-
reeksen. In een spannende slotfa-
se trok DIOS echter toch aan het
langste eind: 26-24.

In de tweede set begonnen de
Meppelsen meteen sterk dankzij
een serie lastige floaterservices
van Julia Nijboer. Dit resulteerde
algauw in een ruime voorsprong,
die MAZ veel zelfvertrouwen ver-
schafte. De koploper trok het ini-
tiatief geheel naar zich toe, via de
gevarieerde spelverdeling van Ju-
lia Nijboer en veel aanvalsdruk
vanManon Beijer enMarleen Lof.
Deze set werd dan ook redelijk
gemakkelijk gewonnen: 16-25.
In de derde set versterkteMarian-
ne vanDijk debasismethaar aan-

valskracht. DIOS probeerde haar,
zonder resultaat, onder druk te
zetten. Het overwicht van de
Meppelsen in de tweede set kon-
den zij in deze set echter niet
vasthouden,met voortdurend ge-
lijkopgaande tussenstanden tot
gevolg. Verwoede pogingen van
trainer-coach Wietze Engwerda
om zijn ploeg flink toe te spre-
ken, sorteerden vooralsnog niet
het gewenste effect. Toch slaagde
‘Van Dorsten’ erin om de set te
winnen: 21-25.
Voorafgaand aan de vierde set

bleef Engwerda hameren op de
focus, die van groot belang was
omDIOS niet in haar spel te laten
komen. Vervolgens gingen de
Meppelsen extra gemotiveerd en
waakzaamhet veld in. Door sterk
verdedigingswerk van Rianne
Nijholt en Marleen Lof konden
Yvonne Zwiers en Marianne van
Dijk overtuigend scoren. Toch
slaagde de thuisploeg erin om
met sterk serveerwerk langdurig
aan te haken. Op karakter en er-
varing won Meppel AZ alsnog de-
ze slotset: 22-25. ■

Volleybalsters Meppel AZ winnen lastig uitduel in Oldemarkt

Bij de vrouwenmaakte Corien Jan-
sen uit Nijeveen veel indruk. De
obstaclerun-specialiste liet de
Meppelse PetraHasper, die tweede
werd, achter zich. Bas Hollegien
won de 8,5 kilometer bij de man-
nen en was bijna eenminuut snel-
ler dan de nummer twee op deze
afstand, Joep Emmen.

Regen en harde wind
De eerste editie van deOER.-cross
was, ondanks de barre weersom-
standigheden, een zeer geslaag-
de. Er stonden op de verschillen-
de afstandenmaar liefst 266 deel-
nemers aan de start, onder wie
ookmeer dan vijftig jonge lopers.
Ze kregen allemaal temakenmet
regen en harde wind. Zó hard
zelfs dat enkele dranghekken
rond het parcours omvielen. Des-
ondanks heerste zowel bij de
deelnemers als de organisatie al-
leen maar tevredenheid. Bij de
deelnemers vooral vanwege het

geweldige parcours, waarin de
hoogteverschillen niet voor ie-
dereen eenvoudig bleken te zijn.
Winnaar Bas Hollegien: „Een
mooi rondje, met veel afwisse-
ling, een echte cross. Voor mij
was het een leuke generale voor
volgend weekend, want dan
vindt in Kraggenburg het NK
plaats.” Erik Leusink uit Pun-
thorst, de nummer twee op de
korte afstand, onderschreef de
mening van Hollegien: „Een su-
permooi parcours. Veel op en
neer enwatmij betreft een aanra-
der voor iedereen om volgend
jaar ook mee te doen.”
Op deze korte afstand van 5,5 ki-
lometer vormde zich direct na de
start een kopgroep, met naast
Wouter van den Akker, Erik Leu-
sink en Mads Meijer ook nog
Gert-Jan Stevens uit Noordsche-
schut.
De onderlinge verschillen waren
gedurende de wedstrijd klein,
maar in de slotfase was het Van
den Akker die meer afstand nam
en in een tijd van 18.34 zegevier-
de. Daarmee was hij dertien se-
conden sneller dan Leusink

(18.47) enMeijer, die slechts twee
tellen later de klok liet stilstaan.
Meppeler Mads Meijer was con-
tent met zijn prestatie. Met zijn
zestien jaar liet hij een uitsteken-
de indruk achter: „Ja, het ging
wel lekker. Het was een mooie
oefenloop voor volgende week.
Dan start ik op het NK in Swifter-
bant en ik denk dat dit parcours
zelfs nog wat zwaarder is dan dat
bij het NK. Omdat ik nu goed
meekon, heb ik een prima gevoel
over volgende week.” Bij de vrou-
wen was Yvonne Meijer in 22.57
duidelijk de sterkste. Maureen
van Driest uit Swifterbant werd
in 24.19 tweede en Iris van Driest
in 24.41 derde.
Bas Hollegien was op de 8,5 kilo-
metercross veruit de sterkste. De
atleet van NOP klokte 26.51 en
was daarmee meer dan een mi-
nuut sneller dan Joep Emmen (BB
Lopers) die 27.52 nodig had. De
bronzen plaats was voor Erik
DriesenuitVollenhove, eveneens
lid van NOP. Hij noteerde 28.12.
Bij de vrouwen ging de winst zo-
als reeds vermeld naar de ijzer-
sterke Corien Jansen. Deze atlete,

die de successen bij de obstacle-
runs aaneenrijgt, had ogen-
schijnlijk niet zo veel last van de
regen en wind en kwam na 34.39
over de finish. „Ik benwelwat ge-
wend hoor. Maar het was vooral
eenmooie cross. Vanmorgen heb
ik eerst nog meegedaan aan een
obstaclerun in Staphorst, maar
die heb ik niet helemaal afge-
maakt omdat ik hier in Havelte
nog wilde meedoen.” De num-
mer vijf van dewereld in haar tak
van sport en de nieuwe sport-
vrouw van Meppel, voert op dit
moment zelfs de Europese rang-
lijst aan en zag deze cross als een
leuk tussendoortje: „Dit is voor
mij een heel goede training. Op 7
maart is in Duitsland de eerste
wedstrijd van de Europese tour
en dan moet ik er staan, van-
daar.”
Petra Hasper, net terug van drie
weken vakantie, legde in 35.09
beslag op de tweede plaats. „Ik
heb eerst voorop gelopen, maar
op een gegeven ogenblik werd ik
toch wat moe en kon Corien me
voorbijgaan. Deze cross was hef-
tig, maar wel heel leuk.”

En de organisatie? Die was bij
monde van Albert Pieter Venema
ook erg tevreden over het ver-
loop. „Er was ergens een klein
foutje, maar dat mag geen naam
hebben. Het is uitstekend gegaan
en we stonden versteld van het
aantal deelnemers. Vooraf had-
denwe gezegdmet honderd al te-
vreden te zijn, maar dit hadden
we nooit verwacht.” Tevreden-
heid alomdus en gezienhet grote
succes staat volgend jaar onge-
twijfeld de tweede editie op het
programma.

Prijswinnaars jeugd
500 meter, jongens: 1. Yaniek
Versfeld, 2. Marc Egging, 3. Koen
de Vries. Meisjes: 1. Bernice Ritse-
ma, 2. Puck Seinen, 3. Benthe
Dijkstra. 1000 meter, jongens: 1.
Jorn Smalbrugge, 2. Nout Meijer,
3. Tijn de Boet. Meisjes: 1. Marit
Versfeld, 2. Liselot Smit, 3. Inez
Spijker. 2000 meter, jongens: 1.
Daan van de Belt, 2. Mikel Be-
renst, 3.MaximHoeve.Meisjes: 1.
Marielle Lensen, 2. Vera Maes. ■

Lo Dijkstra

OER.-cross smaakt naar meer
■Corien Jansen uit Nijeveen wint bij vrouwen de 8,5 kilometer

HAVELTERBERG De jeugd
presteerde zaterdag-
middag uitstekend op
de korte afstand bij de
eerste OER.-cross,
met AV De Sprinter als
organisator. Op het
terrein van de voor-
malige Amerikaanse
basis in de bosrijke
omgeving van Havel-
terberg kwam Wouter
van den Akker op de
5,5 kilometer als eer-
ste over de finish. De
pas 16-jarige inwoner
van het Groningse
Harkstede was daar-
mee de plaatselijke
favorieten Erik Leusink
en Mads Meijer, die
ook zestien is, te snel
af.

De eerste editie van de OER.-cross was, ondanks de barre weersomstandigheden, een zeer geslaagde. René Wiegmink


