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WK Curling smaakt naar meer
Door Willem van der Steeg
UTRECHT - Vorige maand stond
Danny van den Berg uit De Meern
nog op het ijs in het verre Tatarstan,
nu zit hij alweer met zijn hoofd
in Zwitserland. Als speler van het
Nederlands mixed curlingteam
speelde hij namelijk op het WK in
Kazan, Rusland.

Op de bovenste rij (vlnr): Nino van Dijk (schaatsen) - Jorick Duijzer (schaatsen) - Wietse Waninge (zwemmen) - Jacco Fritz (basketball) - Sem Robertse (honkbal) - Tyrone Sterkenburg (worstelen) – Mark
Verweij (worstelen) - Yentel Rison (judo) - Max van de Heijden (judo) - Kyra Wapperom (karate). Zittend (vlnr): Yara Galje (waterpolo) - Zeno Schaekers (klimmen) - Marcel Sterkenburg (worstelen) Chayton Hugens (honkbal) - Brigit Mulder (waterpolo). 				
Foto Femke Lockefeer/VSU.

'Meet the Media' bij RTV Utrecht
UTRECHT - Vijftien sporttalenten
mochten maandag een kijkje
nemen in de studio van RTV
Utrecht, onder het motto ‘Meet
the media’, als voorproefje op hun
verdere carrière. De bijeenkomst

werd georganiseerd door de
Vereniging Sport Utrecht en RTV
Utrecht.
Zo waren ze in groepjes te gast
bij een speciale opname van het

Fraaie capriolen
op NK Miniramp

bekende sportprogramma Namen
en Rugnummers met presentator
René van den Berg. Daarnaast
werden de sporters aan de tand
gevoeld door radioverslaggever Bert
Kous.

Ook werden ze onder handen
genomen door leerling-visagisten
van het ROC Midden Nederland om
vervolgens op de foto te gaan.
Met ingang van 9 december
zal tot aan 15 februari, de dag

van uitverkiezing sportman,
sportvrouw en sporttalent van het
jaar, in de Utrechtse Sportkrant van
een aantal van deze toekomstige
kampioenen een uitgebreid portret
te lezen zijn.

Vrijwilliger van het Jaar
UTRECHT - De 34-jarige GeertJan van Dijken (links op de foto)
is zaterdag tijdens het KNLTB
Jaarcongres in Apeldoorn gekozen
tot 'Vrijwilliger van het Jaar'. Van
Dijken is lid van tennisvereniging
Iduna. Hem valt natuurlijk de

spreekwoordelijke 'eeuwige roem'
ten deel. TC Domstad voorzitter
Sanne van Bruijnsvoort zag de
titel 'Beste club van het Jaar' op
hetzelfde congres net aan zijn neus
voorbij gaan. Hij moest de prijs laten
aan het Helmondse T.V. Carolus.

Het opmerkelijke is wel dat er twee
Utrechtse vertegenwoordigers bij
de laatste drie, ieder in hun eigen
categorie, geëindigd zijn. ‘We doen
het goed in Utrecht’, was dan ook
het commentaar van beide heren.
Foto: Bas van der Linden.

Volgend jaar wordt het WK in de
Zwitserse bergen van Champery
gehouden. Deze week is de
voorbereiding daar naartoe al
gestart. ‘De ervaring van Rusland
was zo mooi, dit smaakt echt naar
meer’, aldus Van den Berg (42).
Zijn sportcarrière begon niet op
ijs, maar op gras. Voetbalgras
welteverstaan.
Een tocht die hem bracht langs
de jeugd van Ajax en Utrechtse
regioclubs als UVV, JSV Nieuwegein
en vv De Meern. Bijna lag er zelfs
een profcarrière in het verschiet
toen hij op stage ging bij Tennessee
Rhytm in de Verenigde Staten. ‘Het
ging daar superlekker, maar wat
meespeelde was dat er destijds nog
een buitenlanderregel bestond,
waardoor maar een beperkt aantal
‘imports’ gehaald mochten worden.’
Via een Open Dag bij Curling Club
Utrecht belandde Van den Berg
uiteindelijk in het curling. ‘Ik ben
altijd al een liefhebber geweest van
winterse sporten. Als bijvoorbeeld
de Olympische Winterspelen op
de buis zijn, ben ik niet voor de
tv weg te slaan. Vanaf dag één
trok het spelletje mij ook aan. Het
grappige is dat door nieuwelingen
vaak vooraf gedacht wordt ‘ach,
curling, dat doen we wel effies’ en
‘Olympische Spelen, here we come',
maar wanneer ze op het ijs staan
zwabbert het alle kanten op’, lacht
Van den Berg.

Koekenbakkers

Technisch gezien is curling een hele
moeilijke sport, verzekert de sporter
uit De Meern. ‘Wat mij bovendien
aanspreekt is het mentale aspect.
Het is een echte precisiesport, focus
is ontzettend belangrijk.’
Van den Berg koos uiteindelijk voor

UTRECHT - Bij Nutrecht aan de
Cartesiusweg in Utrecht werd
onlangs het NK Miniramp 2016
gehouden. Skateboarder en
titelverdediger Daan van der Linden
wist voor de tweede keer op rij de
eerste plaats te bemachtigen. Pjotr
Meerding pakte de tweede plaats
en de derde plaats was voor Pim
Wouters.
Keet Oldenbeuving (SkateKeet, foto
boven) uit Utrecht is een van de
weinige vrouwelijke deelnemers, Ze
werd 24e. En ook voor deze sport
geldt: jong geleerd is oud gedaan
(rechts).

Eindsignaal

Rectificatie
Foto’s Geert Lommers/Utrechtse
Sportkrant.

In het artikel over Geert-Jan
van Dijken 'De Vrijwilliger van
de week' is vorige week een
vervelende fout geslopen. In het

artikel wordt hij steevast Van
Erven genoemd, terwijl hij toch
echt Van Dijken heet. Goedmaken
kunnen we dat niet meer, maar

we hopen nu wel onze lezers
goed te hebben geïnformeerd. En
uiteraard mag een excuus aan deze
supervrijwilliger niet ontbreken.

Appels en peren

Danny van den Berg volgt op het WK de steen. Op de achtergrond kijkt de Kroatische tegenstander Mislav Martinic toe. 		
de mixed curling variant, waarbij
twee vrouwen en twee mannen het
team vormen. In 2014 kwalificeerde
hij zich voor het EK in Kopenhagen
en dit jaar voor het WK in Kazan,
Rusland. Het was voor de eerste
keer dat Nederland aanwezig was
op het WK mixed curling. ‘Wat je
op zulke grote toernooien meteen
merkt is dat er geen koekenbakkers
meedoen. De top is aanwezig, wat
natuurlijk ook logisch is op een WK.’
Maar er is soms wel een verschil in
mogelijkheden’, vervolgt Van den
Berg. ‘Wij speelden bijvoorbeeld
tegen Duitsland. Die mannen
hebben al drie Olympische
Spelen op hun palmares staan
en één van de vrouwen zit in
het sportprogramma van de

Bundeswehr. Dat betekent dat zij
salaris krijgt van Defensie en full
time in Duitsland met curling bezig
kan zijn. Turkije hetzelfde verhaal,
daar wordt sinds een aantal jaar
stevig geld in het curling gepompt
en zitten ze, over een jaar genomen,
een half jaar in trainingskamp. En in
Zweden hebben ze curlinginternaten
waar sporters intern wonen.’

December, lijstjesmaand. Wie was
de beste, wat was het hoogtepunt.
Appels vergelijken met peren,
eindeloze discussies. Je komt er nooit
uit.

geboren in Overijssel, maakte Anne
van Vulpen uit Vleuten van het veulen
een springpaard. De Sjiem was lui,
eigenwijs en Van Vulpen lag vaker dan
haar lief was naast hem op de grond.
Ook Dubbeldam, later. In een vol
stadion was hij echter niet te stuiten.
De Romario onder de springpaarden,
zei de ruiter. In Sydney werden ze
samen Olympisch kampioen. Had De
Sjiem niet koninklijk onderscheiden
moeten worden of ontvangen bij
de koningin? Eigenlijk wel, vond
Dubbeldam. De ruiter had het paard
groot gemaakt, maar De Sjiem had
Dubbeldam nog veel groter gemaakt.

Voor velen is Max Verstappen dé
sportman van 2016. Daar is iets voor
te zeggen, maar ook iets tegen.
Vijfde bij een WK is toch minder dan
Olympisch goud voor Ferry Weertman
en Dorian van Rijsselberghe.
Bovendien, in de Formule1 bepaalt
de bolide voor zeventig procent de
uitkomst van de race. Zegt men.
Jaren geleden was ik op bezoek in
Weerselo bij Jeroen Dubbeldam en
De Sjiem. Hoewel de schimmel werd

Natuurlijk krijgt het Nederlandse
curlingteam ook ondersteuning,
bijvoorbeeld van Ralph
Sports uit Nieuwegein en van
fysiotherapiepraktijk Van Leeuwen
uit De Meern. Van den Berg: ‘Maar
zover als in genoemde landen
zijn we in Nederland nog niet.
Daarom ben ik wel tevreden met

De vraag blijft wie de kampioen is.
Paard of ruiter, auto of coureur?

onze prestatie. Hoewel we in de
eerste ronde werden uitgeschakeld,
speelden we gelijk tegen Estland
en maakten we het een topland
als Zwitserland bijvoorbeeld heel
moeilijk. En geloof mij maar, we
komen eraan.’

Zelfverzekerd

De voorbereiding op het volgende
WK is al begonnen. Alleen door
keihard te trainen compenseer
je het gebrek aan mogelijkheden
die sommige andere landen wel
hebben, spreekt Van den Berg
zelfverzekerd.
In het verleden deed Van den Berg
ook aan darten en mijmert hier
nog weleens over. ‘Het was in de

Het mooiste van 2016 waren die
twee spikes die zojuist woedend
tegen de grond waren gekwakt.
Eigendom van de sprintdiva, de
nieuwe Fanny, die niet aan de absurd
hoge verwachtingen had kunnen
voldoen. Niet alleen vanwege dat
pijntje in haar lies, ook omdat die
duivelse Elaine Thompson net wél in
supervorm naar Rio de Janeiro was
gekomen.
Toen ze nog een meisje was, had ze
wel eens zo'n woedeaanval. Maar
dat was toen, dat was voorbij. Nu
kende ze de laatste jaren ook louter
succes. Ze was steeds het roofdier
geweest, in Rio was ze de prooi. En
ineens was ze niet de sprintster die

Foto: World Curling Federation.
periode dat darten hier in opkomst
was, met 'Barney' voor het eerst op
tv. Ik kwam uit in de regioselectie
Midden-Nederland en speelde niet
onverdienstelijk mijn toernooitjes.
Zo won ik bijvoorbeeld van Niels de
Ruiter die later ook op de Embassy
(WK, red.) uitkwam. Op een gegeven
moment liet ik het darten echter
vallen, want de combinatie met
voetbal vrat teveel tijd. Soms denk ik
weleens: stel dat ik niet gestopt was,
hoe zou het zijn verlopen?’
Danny van den Berg is blij dat
curling op zijn pad is gekomen.
‘Onderdeel zijn van een Olympische
sport en spelen tegen de besten van
de wereld is het mooiste wat er is.
Het WK in Rusland smaakt dan ook
naar meer.’

hoogspanning als elixer zag, die het
beste uit zichzelf haalde onder de
hoogste druk. Ze verkrampte plots
waar ze nooit verkrampt. Het werd
zilver en daar was Dafne Schippers
niet voor gekomen. En daar lagen
dus die twee racemuiltjes, zij moesten
het ontgelden. En wat, als die eens
konden praten...
Een goede plek in 2016 is er toch
voor Verstappen vanwege zijn
gebaar na dat belerende vingertje
van Vettel. Het was zo'n Italiaans
gebaar, vrij vertaald: 'Krijg lekker het
heen en weer. In je Ferrari.' Ook een
hoogtepunt.
Pim van Esschoten.

