Champagne voor heren De Vuursche
Hans Veltmeijer
ALMERE

ZC de Vuursche heeft de

felbegeerde
binnen:

buit van

promotie

dit seizoen

naar de eerste re-

doelpunten van Jeroen Maassen, Jeroen van Slooten (een strafworp) en

Rick Zaagman

gioklasse. Dat gebeurde zaterdag op
eigen kracht tegen De Aalscholver 2

val). Dat

in Almere.

voornamelijk

(na een mooie

tot dat moment

aan-

slechts één

tegentreffer was geïncasseerd was
te danken

aan

het

sterke keeperswerk van Peter Frans
Vanuit de tweede

klasse kunnen

al-

leen eerste teams promoveren. Het
ging daarom dit seizoen tussen het
Houtense GoSwim 1 en ZC de Vuursche 1. Na de klinkende 4-10 winst

zaterdagavond
Vuursche

De

en nestelt zich bovendien

op de tweede

De Ham

promoveert

plaats van de ranglijst.

4 is al kampioen. Johnny

Kooij en Niek van Klingeren waren

afwezig zaterdag. Daarom
trainer-coach

deed

Reijer Paerel een be-

Heek. Hij was daarmee niet voor
niets vervroegd

van

zijn markt-

kraam in Spakenburg vertrokken.
Daarnaast

leverde Remco

van Dijk

uitstekendverdedigend werk. Van
de wat verlammende
druk ontdaan
ging De Vuursche frank en vrij de
derde periode in. Jeroen Maassen
werd als midvoor vaak stevig aangepakt, maar wist toch op knappe
wijze de 6-1 te produceren. Toen
Ruben
Bakker de 7-2 in het doel

wierp wist coach Paerel genoeg: hij
Terschegget en Jeroen Maassen. pakte de twee flessen champagne

roep op de oudgedienden Patrick
Aanvankelijk

verliep de partij nog

wat stroef voor de Baarnse waterpoloërs. Wellicht speelde

de spanning

vast uit de tas. Het

laatste wedstrijd-

deel vielen er nog vijf doelpunten,

twee voor de thuisploeg en voor De

van een promotieduel de spelers Vuursche waren PatrickTerschegop
trefzeker.
get (2) en Rick Zaagman
parten. De Aalscholver kwam
voorsprong maar Jeroen van Sloot- Ian Verwoerd en Ronald van Dijk

en scoordein een overtalsituatie
snel de gelijkmaker.

Na

de 1-2 door

scoorden niet maar leverden ook
hun bijdrage aan de teamprestatie.

Ruben Bakker brak een goede wedstrijdfaseaan voor De Vuursche. In

Reijer Paerel voorziet in de sterkere

de tweede periode liep het team uit

teams) een 'overlevingsjàar'waarin

naar

een

5-1 voorsprong,

dankzij

eerste klasse (met alleen eerste
jeugdspelers

worden

ingepast.

De net gepromoveerde waterpoloërs en een nat pak voor coach Reijer Paerel.

