• Niek van Klingeren aan de bal, hij scoorde zaterdag tweemaal.

De Vuursche start 2019 prima
Purmerend
ditmaal
overtuigend

verslagen (12-5)
BAARNDe waterpoloherenvan ZC

de Vuursche hebben een gat gesla-

gen met de degradatiezonein de
eerste regioklasse. Tegen hekken-

minder soepel liep, dan was dat het
begin van de derde periode. Purmerend maakte de 5-2 en leek aan een
inhaalrace te beginnen. Maar de 6-2
van Bas Mostert betekende eigenlijk

al de beslissing. Van meet af aan
was De Vuursche veel sterker dan
de onderaan de ranglijst bungelende Purmerenders. Die krachtsver-

sluiter Purmerend kwamen de

verschil nog heel nipt (6-7)in het
voordeel van de Baarnaars.

En als er dan toch een fase aangewezen moet worden waarin het

een versterking te zijn voor het team

van Reijer Paerel. De trainer zat een

schorsing uit op de tribune en zag
zijn vervanger Jeroen van Slooten

enthousiast doorwisselen.

Het zag er prima uit wat De Vuurhouding was niet zo vanzelfspre- sche liet zien. Remco van Dijk, Rukend want op 15 december was het ben Bakker en Bas Mostert zorgden

Baarnaars zaterdag geen moment in
de problemen.
Hans Veltmeijer

opgeborgen. Hij moest even wennen maar toonde al bij zijn rentree

RICHTING MIDDENMOOT Voordat de
laatste periode begon was het al over

en uit. Twee afstandsschoten van

Remco

van Dijk en een bekroning

voor het goede spel van de jonge
Joost Pluijmers tilden de eindscore
voor De Vuursche naar twaalf doelpunten. Purmerend vond ook nog

tweemaal het net. Die ploeg blijft op

3 punten staan terwijl De Vuursche
met 15punten richting middenmoot
voor de 3-0 in de eersteperiode. kruipt. Aquafit staat met 10 punten
Niek van Klingeren en Patrick Ter- op de tweede degradatieplek.
schegget bouwden de voorsprong

DOORWISSELENMaar het team is. uit alvorens Purmerend zich dus Volgend weekend kunnen de Baarondertussen wat gewijzigd en ver- even oprichtte. Ruben Bakker naars weer goede zaken doen door
welkomde speler Rick van Koo- maakte in het derde part nog twee het kwakkelende Woerden te ver-

ten terug, nadat hij zijn voetbalkeepershandschoenen

in de kast had

doelpunten en Niek van Klingeren

verzilverde een strafworp.

slaan en daarmee ook deze ploeg

voorbij te gaan op de ranglijst.

