
,,Dertig rechtop, twintig
schuin links, twintig schuin
rechts en dat drie keer”, roept
Marjanka van den Barselaar die
vandaag de training geeft. Na de
sit-ups volgen de push-ups en
nog vele andere spierverstevi-
gende oefeningen. De dames
van het Antilliaanse hockeyteam
gaan er stevig tegenaan. ,,Dat
moet ook”, zegt Loes van der
Woude, ,,want de Pan American
Cup is een serieuze zaak, waar
wij ons goed op moeten voorbe-
reiden.” Het team traint op dit
moment drie keer per week.
Daarbuiten spelen zij in het
weekend een à twee wedstrijden
en zij doen twee keer per week
op eigen gelegenheid aan
krachttraining.

De selectie van de spelers was
geen moeilijke zaak, aldus Van
der Woude, want twee dames
vielen al automatisch af wegens
andere verplichtingen. De huidi-
ge ploeg bestaat uit de volgende
spelers: Charlotte Hartmans,
Sanne Holten, Laurien Dumas,
Marjanka van den Barselaar,
Mara van Asma, Marieke Den-
nert, Ingrid Gonesh, Kiona Wel-
lens, Heleen Visser, Maike
Thies, Linda Noordzij, Joyce
Muys, Sanne Mellema, Sanneke
Kokkeler, Daphne Huizing, An-
nemarieke Holten, Marloes

Hanstede, Joyce van Binsber-
gen, Remke Vloeimans en Loes
van der Woude.

De definitieve posities zullen
pas een week van tevoren be-
kend zijn. Op 3 april speelt het
elftal haar eerste wedstrijd tegen
Chili. Andere tegenstanders zijn
Canada en voormalig wereld-
kampioen Argentinië. Keepster
Charlotte Hartmans is helemaal
klaar voor de strijd en ziet zelfs
niet tegen deze laatste tegen-
stander op. De Pan American is
voor haar een unieke kans om
weer op niveau te spelen en zij is
er ook zeker van dat het Antilli-
aanse team dit niveau zal aan-
kunnen, want er zit veel hockey-
talent in het team.

Er is niet zoiets als de ‘beste
spelers’ volgens Van der Woude.
Al is er weliswaar een aantal da-
mes die in de Nederlandse
hoofdklasse hebben gespeeld,
toch heeft ieder zijn kwaliteiten
binnen het team. Oorspronke-
lijk waren er veel aanmeldingen.
Op een gegeven moment heeft
het team besloten in principe
niet meer spelers toe te laten,
maar het bij de vaste kern te la-
ten en hiermee een sterke band
op te bouwen. ,,Individueel red
je niks”, stelt van der Woude,
,,wij moeten als team sterk
staan.”

Van den Barselaar is een jaar
geleden begonnen met de op-
richting van het Antilliaanse da-
meshockeyteam. Zij en Laurien
Dumas zijn beiden aanvoerder.
Terwijl Dumas daarbij meer
technische aanwijzingen in het
veld geeft, richt Van den Barse-
laar zich meer op organisatori-
sche aspecten. ,,Zo heeft bijna
ieder teamlid een taak, naast
toch al vaak het hebben van een
fulltime bezigheid overdag”, leg-
gen zij uit. Van der Woude gaat
over de sponsoring. Op dat ge-
bied moet er volgens haar nog
wel een en ander gebeuren,

want de bijkomende kosten voor
deelname aan de Cup zijn hoog.
Op dit moment moet iedere
speelster tenminste nog 1000
Antilliaanse gulden zelf toeleg-
gen. Voor een aantal is dit be-
drag moeilijk op te brengen, al-
dus Van der Woude en daarom
zijn er nog hard sponsors nodig.

Ondertussen traint het Antil-
liaanse dameshockeyteam hard
door. Met opgeheven hoofd zul-
len de spelers naar Barbados ver-
trekken. In het achterhoofd hou-
den zij de Wereldkampioen-
schappen in Madrid in 2006,
immers “no guts, no glory”, be-
sluit Van der Woude.
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Hockeyteam klaar voor Pan Am

De Antilliaanse hockeysters trai-
nen minstens driemaal per
week om over een maand in een
puike conditie te zijn.
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De Morning Glory van de Duitser Hasso Plattner is gisteren eerste
geworden in haar klasse. Samen met haar zusterschip de
Pyewacket van de Amerikaan Roy Disney is deze de grote blikvan-
ger van de Heineken Regatta. De twee Z86 Maxi’s beconcurreerden
elkaar zwaar. Vrijdag won de Pyewacket, zaterdag nam de Morning
Glory het stokje over, dus de strijd was nog open aan het begin
van de races op zondag. Beide schepen voeren hun eerste races in
de Heineken Regatta, een krachtproef voor de bemanning en een
uitdaging voor het team dat de ratings heeft vast moeten stellen.    
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Blikvanger Heineken Regatta

Tijdens toernooi wacht 
oud-wereldkampioen Argentinië

Door Liane Zoeter
Willemstad - Afgelopen vrijdag is de definitieve selectie
van spelers bekendgemaakt voor het Antilliaans dames-
hockeyteam. Achttien dames zullen in april van dit jaar
het Antilliaanse hockey vertegenwoordigen in de Pan
American Cup te Bridgetown, Barbados. ,,De juiste
instelling is het belangrijkste”, zo vinden de teamleden.

MARTIAL ARTS

Nieuwe organisatie 
voor vechtsporten 
De Curaçaose sportwereld heeft
er een nieuwe organisatie bij de
Cumafe, de Curaçao Martial
Arts Federation. Het bestuur
van deze nieuwe organisatie
wordt voorgezeten door Dudley
Josepa, oud-Europees en oud-
wereldkampioen karate. Onder
de Cumafe vallen vier karate-
scholen op het eiland, twee
taekwondo-scholen en een kick-
boxing school. 

SCHAKEN

Clubcompetitie op het
scherpst van de snede
In de clubcompetitie van
schaakvereniging Nacho Moron
werd afgelopen week op het
scherpst van de snede geduel-

leerd. Vooral de jeugdschakers
waren op dreef. Zo won Clifford
Felipa van Peter Broeder en
Marvin Dekker van Johan van
Loon. De lokale topspeler Ger
Jan Meijer wist Han
Crompvoets een nederlaag te
bezorgen, Han Neumann speel-
de remise tegen Sloima
Zonenschain en ‘good old’ Alex
Roose verloor in stijl van
Norman Hodgson.

SOFTBAL

Amstel Blowout
Challenge Toernooi
Aan het door bierbrouwer
Amstel gesponsorde ‘Amstel
Blowout Challenge Toernooi’
nemen zo’n twintig softbal-
teams deel. Dit toernooi ging
afgelopen week van start met
diverse wedstrijden, waarbij het
team van SBC Swift indruk
maakte door negen homeruns
te scoren tegen tegenstander de

Bombers. Ook andere ploegen
lieten zich niet onbetuigd. Zo
wist Carpatula tegen de Gamers
zes homeruns op het scorebord
te noteren, terwijl The Best vijf
homeruns tegen Uniko over de
afrastering deed belanden.

ZWEMMEN

Sprinten in zwembad
van Sentro Deportivo
In het zwembad van het Sentro
Deportivo Kòrsou werden
onlangs de zogenoemde sprint-
kampioenschappen gehouden.
Zwemvereniging Sithoc werd de
grote winnaar. Er werd door de
club als het ware gegrossierd in
medailles van veelkleurig
metaal, namelijk 61 stuks. De
Curaçao Sharks Aquatics wer-
den tweede met een oogst van
36 plakken, terwijl zwemclub
Piranha 12 maal een medaille
scoorde.

SPORTWEEK


