
Het veldseizoen zit er weer op…… 

 

Voor ons recreanten althans. Met drie toernooien achter de rug is het wel weer mooi geweest. We 
zijn en blijven immers RECREANTEN.  

Afgelopen zaterdag was ons laatste toernooi op het veld bij Fortissimo. Prachtig zomerweer zorgde 
voor rood (maandagavond is Annemarie live te zien op de training) en bruinverbrande gezichten en 
vooral veel vrolijkheid (of kwam dat door het bier?). Per toernooi zien we onze spelpatronen groeien, 
al blijven er onverwachte looplijnen tussen zitten die soms 
onszelf net zoveel verwarren als onze vaak geroutineerde 
tegenstanders. 

 

  

 

Sommigen van ons nemen het spelletje wel zeer serieus. Anneke en Linda hebben de hele zomer 
doorgetraind en lopen nu moeiteloos 5 kilometer hard (noot van de 
redactie: Linda inmiddels al 6 kilometer). Met resultaat. Anneke 
scoorde 3x dit toernooi en met Linda moesten haar tegenstanders 
toch echt voor elke bal knokken want opgeven is er niet meer bij. 
Helaas liep Anneke daarbij een enkelblessure op, beterschap Anneke! 

 

 

Albert vind zelf dat ie conditioneel nog achter loopt maar met zijn uitschuifbare 
armen moet de tegenstander 2 stappen doen tegen Albert 1. Hoezo 
achterlopen?  

 

 

 

 

 

Cornelis traint geregeld op woensdag met de ‘hogere’ teams mee en dat kun 
je wel zien. Op de training schiet hij bijna alles raak. Nu nog onder wedstrijd-
druk raak leren schieten dan wordt hij moeiteloos onze topscorer.   

 

 

 

 



 

Hans is al een tijdje aan het oefenen met zijn schot in de wedstrijden, het oefenen ging dit toernooi 
heel goed, nu nog het raak schieten. Zijn mooiste bal was in de laatste minuut in de wedstrijd bij een 
3-3 stand tegen Fortissimo, bal half rondje in de korf laten draaien en dan er weer uit laten komen. 
Bijzonder knap! Ja dan hebben we meteen ons hoogtepunt van het toernooi en een mijlpaal te 
pakken. Afgelopen jaren hebben we verschillende keren tegen Fortissimo gespeeld en telkens ruim 
verloren. Nu dus gelijk na zelfs met 3-2 te hebben voor gestaan. Jammer Hans, je had historie kunnen 
schrijven met dat laatste schot. 

 

Oh ja, de Utrechtse derby tegen Synergo wonnen we! Dat 
smaakte natuurlijk wel erg zoet. Elroy speelde die wedstrijd als 
invaller met ons mee tegen vele oude bekenden, dan zetten we 
natuurlijk even een tandje bij. Bij een derby van dit formaat 
waren de toeschouwers uiteraard geheel in stijl gekleed. 

 

 

 

Bijzonder voor Hans en Wil was dat zij buiten het veld een oude bekende tegen het lijf liepen: Ton 
Hosemans. Hun trainer uit de jeugd bij SKV. Inmiddels 81 jaar jong en neergestreken bij Fortissimo. 
Dat legde wel meteen druk op hun prestaties met die kritische blik langs de lijn. We voelden ons 
meteen weer junioren, terug in de tijd. Schiet je een keer, hoor je langs de lijn: ‘Houtzager, 
doortrekken dat schot’. Alsof ik weer 16 was. En passant meldde Ton trots dat hij tot zijn 65e in de 
midweek heeft gekorfbald, Hans jongen, we hebben er een doel bij gekregen! Of willen we de oude 
meester overtreffen? 

Tot slot nog wat randzaken: 

• Zo was het vervoer uitstekend geregeld. Voor enkele dames 
was er speciaal de Mini van Cornelis geregeld zodat ze in de 
bochten fijn konden overhellen naar een kant.  

• Speciaal voor onze trouwste 
supporters een applaus: klap, klap, klap! Want de ouders van Nancy 
volgen ons dwars door Nederland naar elk toernooi. We zijn er blij mee 
en geweldig trots op! 

 

• Na het toernooi hadden we een 3e helft met eten bij Olive in Vleuterweide. Erg lekker en 
weer een hoop geleerd. Zo eet Annemarie ‘mannengerechten’ (veeeel vlees)en nog sneller 
dan de mannen ook. Bij het toetje zwaait ze wat met haar blonde haren en knippert met 
haar blauwe ogen en warempel, ze krijgt liefst 3! slagroomschaaltjes extra.’ 

• Naar we hebben vernomen is er 3 november ‘ergens’ een recreantentoernooi in de zaal, 
Michel gaat erachteraan want we zijn toe aan de zaal. 

 

 


