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SHOT moet terug naar hoofdklasse
René de Gier
regelt het
allemaal wel

BROEKIE SHOT 1 is al jaren bij elkaar en de ploeg begint aardig op
leeftijd te raken. Met zijn 40-jaar is
De Gier het ‘broekie’ van het kwartet. Zijn rol is duidelijk. ,,Als er wat
geregeld moet worden, dan ben ik
het meestal’’, grijnst hij. ,,We zijn
goed op elkaar ingespeeld, hebben
het al jaren heel gezellig met elkaar
en bovendien passen we qua niveau
goed bij elkaar. Ik denk dat wij voorlopig nog wel het eerste team zullen
vormen.’’

SOEST Voor het eerst dit seizoen was
René de Gier van de partij bij SHOT.
De ‘Benjamin’ van het team kampte
lange tijd met een rugblessure. Nadat hij zijn eerste partij verloor ging
het steeds beter. Met de ploeg trouwens ook. SHOT won met 9-1 en een
terugkeer naar de hoofdklasse
lonkt.

TALENTEN ,,We hebben talenten binnen de club’’, beseft De Gier als geen
ander. Hij is namelijk bestuurslid
jeugdzaken en regelmatig als coach
aanwezig bij jeugdtoernooien.

Over de vraag wat bij SHOT het doel
van dit seizoen is hoeft René de Gier
niet lang na te denken. ,,We willen zo snel mogelijk terug naar de
hoofdklasse, dus moeten we kampioen worden.’’ Het is niet zo dat de
tafeltennissers zo streberig zijn. De
belangrijkste motivatie om de eerste klasse te verlaten is dat de ‘oude
mannen’ snakken naar wat meer
weerstand.
Tegen Huizen 3 verloor alleen De
Gier zelf een partijtje. Alle andere punten gingen naar de Soesters.
,,Door een rugblessure had ik dit
seizoen nog niet meegedaan en ik
stond meteen tegenover hun beste
speler’’, vertelt de Soester. ,,Ik wist
dat het een moeilijke partij zou worden. Zeker door een gebrek aan ritme. Ik moest er even inkomen. De
tweede partij won ik maar dat was
nog met ups en down. Mijn derde
single won ik vrij makkelijk.’’

Gerben van Dalen

Peter Pos

pp Het eerste team van SHOT met (v.l.n.r.) Martin Fransen, Hans van Gool, Henri ter Steeg en op de voorgrond 'broekie' René de Gier.

SHOT wint dit seizoen vrijwel altijd
vrij makkelijk. Slechts één keer gebeurde dat niet. Maar dat was een
‘bedrijfsongevalletje’, vindt De Gier.
,,Tegen Woerden speelden we heel
slordig en verloren we met 6-4. Gelukkig zijn zij geen concurrent van
ons.’’ Dat is TTVN, de tegenstander
van komende vrijdag, wel.
,,We staan drie punten voor op ze’’,
weet De Gier. ,,We kennen elkaar

goed, ik verwacht dat wij met 7-3
gaan winnen. Zo liggen de verhoudingen ongeveer. Elke week winnen
is leuk hoor, maar liever hebben
we wat meer tegenstand zoals in de
hoofdklasse. Deze competitie moet
het echt lukken.’’ In de voorjaarscompetitie moest SHOT UTTC voor
zich dulden. De Utrechters pakten
een paar punten meer en spelen
daarom nu in de hoofdklasse.

SOEPEL De Gier is blij dat hij weer

helemaal fit is. ,,Ik heb een tijd rust
moeten houden en veel oefeningen
moeten doen om mijn rugspieren los
te krijgen en soepel te houden. Die
blessure had niets met het tafeltennis zelf te maken. Daarom was het
lekker om weer een hele wedstrijd
te spelen. Vorige week deed ik ook al
even mee in de dubbel, maar speelde ik nog geen singles.’’

,,Dat komt natuurlijk ook doordat
Laurens en Marlieke, mijn kinderen, vaak meespelen. Onze talenten
zijn op dit moment nog zo jong dat
ze nog niet eens bij de senioren zouden mogen spelen. Het zou mooi zijn
wanneer er over een aantal jaar een
groepje komt dat het van ons over
kan nemen.’’
SCHOLENTOERNOOI SHOT houdt
morgen (donderdag) het jaarlijkse
scholentoernooi. ,,Wij hebben bewust voor de herfstvakantie gekozen’’, zegt De Gier. ,,Want hierdoor
kunnen ook kinderen van de BSO’s
meedoen. Zij zoeken vaak naar een
invulling van de vakantie en daar
hebben wij op ingesprongen.’’ Wie
wil komen kijken, is welkom in
het Orlandogebouw aan de Di Lassostraat.

Binnen slechts drie jaar actief op WK curling
SOEST De overwinning op Brazilië
tijdens het WK curling in Canada
laat haar niet ijskoud. Linda Kreijns
(44) is blij met haar prestatie met het
Nederlands mixed dubbel curlingteam. En dan te weten dat haar curling carrière drie jaar terug pas begon.

Ton van Zoeren
De Soestse heeft nu de eer om deel
te hebben uitgemaakt van het nationale mixed dubbel curlingteam
dat voor het eerst in de historie een
overwinning op een wereldkampioenschap behaalde. Ze is liefhebber van de sport. ,,Het is een mooie
en kleine teamsport. Elke steen die
je speelt, speel je met vier spelers.
Alleen als je alle vier goed communiceert komt de steen waar je hem
hebben wil.’’
GETWIJFELD In Canada speelde
Kreijns haar derde grote toernooi.
Ze heeft getwijfeld over haar deelname. ,,Canada is ver weg en ik
wilde mijn dochtertjes niet missen.
Ze hebben me overgehaald om toch
te gaan. Maar ik was de eerste die
terug was op Schiphol, waar mijn
man en de kinderen op mij stonden
te wachten. Voorlopig doe ik niet
met internationale toernooien meer
mee. Als mijn meiden ouder zijn,
pak ik misschien de draad wel weer
op.’’

GROTE SPRONGEN Door beelden van
de Olympische spelen van Sotsji in
2014 kreeg Kreijns interesse in de
sport. Ze bezocht een inloopdag in
Utrecht bij Curling Club Utrecht.
Daar maakte ze grote sprongen en
was binnen een half jaar al international.
INTERNATIONAL Tijdens de Monday
Night League in Zoetermeer ontmoette ze Marianne Neeleman, die
haar uitnodigde om samen met haar
mee te gaan naar Glasgow voor het
EK. De status van international was
toen voor Kreijns een feit, met een
vierde plek in de Schotse hoofdstad
als sportief resultaat.
ZES KEER PER WEEK In de aanloop
naar een toernooi traint Linda
Kreijns zes per week en speelt met
een eigen clubje elke zaterdag in
Utrecht. ,,Het is een sport die veel
geld kost. De contributie, huur van
banen en reis en verblijfkosten lopen best op. Ook de kosten van dit
WK in Canada waren voor eigen
rekening van de deelnemers. Ja, je
moet wel van je sport houden.’’
SFEER Over de ambiance in Canada is Linda Kreijns euforisch. ,,IJshockey, curling en lacross zijn de
sporten in dat land. De drukte in het
stadion viel mee toen wij speelden,
maar dat zal anders gegaan zijn in
de finales. Maar dat heb ik niet meegemaakt, want toen was ik alweer in
Soest bij mijn gezin. De rest van het
team is wel gebleven. De Canadezen
zijn sportieve en gezellig mensen.
Na de wedstrijden waren er feestjes.
En je weet, daar zijn wij goed in. Bij-

Jeffrey Au

Linda Kreijns
boekt met Oranje
historische zege

pp Linda Kreijns (midden) in actie met Eelco den Boer en Bonnie Nilhamn tijdens het gewonnen WK-duel met Brazilië.

na elke Canadees kent wel iemand
uit Nederland en natuurlijk vielen
onze oranje tenues op.’’
AMBITIES Met tweehonderd leden is
de curling sport klein in Nederland.
Toch heeft Kreijns ambities. ,,Ik wil
groeien en beter worden. Mijn doel
is in augustus naar Praag te gaan
voor een trainingskamp voor vol-

wassenen. Daar krijg je heel veel
goede stof van ervaren curling spelers. Maar voorlopig eerst nog even
genieten van de WK-zege op Brazilië. Eindelijk van die hatelijke nul
af.’’
OVERWINNING Oranje versloeg de
Zuid-Amerikanen met 9-3. Dat was
vorige week, in de nacht van dins-

dag op woensdag, Nederlandse tijd.
Die overwinning werd ter plekke
ook uitgelicht. De andere duels met
de Verenigde Staten, Finland, Australië, Ierland, Zwitserland, Denemarken en Rusland (brons) werden
alle met ruim verschil verloren. Het
WK in Canada werd gewonnen door
het thuisland dat in de finale met
6-2 te sterk was voor Spanje.

