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6 tegen 6- toernooi
Football Skills Ambacht
geslaagde pilot
Het is zondagmorgen 9.00u als Kristian Hendriks, Raymond Zwildens en Michel Hordijk van
Football Skills Ambacht de veldjes uitzetten
voor het 6 tegen 6- toernooi dat de voetbalschool voor haar spelers organiseert. Dat blijkt
nog een karweitje dat niet binnen vijf minuten
is geklaard. ’Ja, het is niet alleen een kwestie van
doelen neerzetten’, zegt Hordijk. ‘Doordat we
met speciale veldafmetingen werken moeten
we alles goed uitmeten en uitzetten.’

valler wordt rechteraanvaller, rechteraanvaller
wordt wisselspeler, red.) kun je spelers veel verschillende situaties laten ervaren.
Nu zie je in de praktijk heel vaak dat een jeugdspeler al op jonge leeftijd wordt vastgepind op
1 of 2 posities. Hierdoor ontwikkelt hij niet alle
kwaliteiten die horen bij de opleiding van een
voetballer.’
Nadat trainer Kristian Hendriks gefloten heeft
voor weer een wisselmoment en de spelers
van 6 teams (er wordt op drie veldjes gespeeld) vlot hun nieuwe posities innemen, zien
we de individuele acties, korte combinaties
en slimme steekballetjes elkaar snel opvolgen. De teams van Noord-Amerika en Afrika
spelen uiteindelijk de finale, een spannend
potje dat wordt gewonnen door de ‘Afrikanen’.

Speciale veldafmetingen? Zes tegen zes? Is het
niet makkelijker gewoon 7 tegen 7 te spelen, op
een half veld, zoals normaal bij de E- en F- pupillen gebeurt? ’Qua organisatie is het wel iets
makkelijker’, reageert Hordijk. ‘De lijnen staan
er immers al. Maar voor een goede technische
ontwikkeling van jeugdvoetballers is het ongeschikt. Een half veld voor een F- je of een E- tje is
belachelijk groot. Door die grote ruimtes heeft
een gemiddelde pupil te weinig balcontacten,
’Dit was voor ons slechts een pilot’, blikt Hordijk
en ligt er te veel nadruk op het fysieke aspect.’
terug. ‘En wat ons betreft is die geslaagd. In de
Het alternatief wordt vanaf 10.00 uur door toekomst gaan we hier dus meer mee doen. Het
zo’n 75 spelers van FSA gedemonstreerd: 6 te- zou mooi zijn als clubs in de regio daarin meegen 6 (per team een keeper en 5 veldspelers) gaan. Bij Ajax ( Hordijk is technisch manager van
op een veld van 42 bij 28 meter. Wanneer een de pupillen van die club, red.) starten we ook
bal over de zijlijn gaat volgt er geen ingooi, een soort wilde competitie op woensdagmidmaar wordt de bal door een pass of een drib- dag, wie weet kunnen we hier ook zoiets realibel weer in het spel gebracht. Ook wordt er seren.
na 2 minuten gewisseld, waarbij degene die
erin komt altijd start als keeper, en de rest Er moet wat gebeuren, in landen als België en
van de spelers steeds een positie doorschuift. Spanje is het spelen in kleinere ruimtes al jaren
‘Met dit concept proberen we zo veel mogelijk een speerpunt in de opleiding. Johan zegt het
het straatvoetbal te benaderen’, legt Raymond ook: de beste opleidingslanden van nu hebZwildens uit. ‘Je ziet dat ook terug in het spel. De ben veel goede dingen van ons overgenomen,
ruimtes zijn kleiner en daardoor worden spelers en wij zijn zelf de verkeerde kant op gegaan. ’
meer uitgedaagd hun techniek te gebruiken en En Johan heeft altijd gelijk?’, vraagt
creatief te zijn. Met het steeds doorschuiven in Kristian Hendriks, die langsloopt om
posities (keeper wordt rechtsback, rechtsback de hesjes bij de spelers in te nemen.
wordt linksback, linksback wordt middenvelder, ’Bijna altijd’, knipoogt Hordijk.
middenvelder wordt linkeraanvaller, linkeraan-

Podiumplaatsen voor
DDD rijdsters in 1e
kwalificatiewedstrijd
In de eerste kwalificatie wedstrijd kunstrijden
voor het Open Nederlands Kampioenschap
afgelopen zaterdag 19 oktober 2013 in het
Sportiom ’s-Hertogenbosch wist de 17-jarige
Niki Wories de 3e plaats te bemachtigen, gevolgd door de Dordtse Winnie Dekker (19) op
de 4e plaats. Beide dames vertegenwoordigden
Kunstrijvereniging De Drechtsteden.
In de categorie Junioren mochten Tara Reijns
(18) en Romy de Sterke (17) respectievelijk een
7e en 13e plaats bijschrijven.

te kür waarin zij een mooie hoge dubbel Axel en
een triple sprong.
Ridderkerkse Amber IJsselstein (15) wist in deze
categorie veel punten bij elkaar te schaatsen en
eindigde hiermee op een prima 4e plaats.
Alle dames trainen bij het trainersteam van
Kunstrijvereniging De Drechtsteden onder leiding van Astrid Tammeling-Winkelman.

De tweede selectiewedstrijd voor deelname
aan het ONK staat geprogrammeerd op 16 noDe wedstrijd startte in de ochtend met de cate- vember in Eindhoven.
gorie Novice A waarin de 11-jarige Sophie Bijkerk namens DDD in een deelnemersveld van Jong Oranje en Top Talent Team
19 rijdsters het ijs betrad. Met mooi uitgevoerde Na door de KNSB geselecteerd te zijn voor het
dubbele sprongen, combinaties van dubbele Jong Oranje team, zijn Sophie Bijkerk en Kyarha
sprongen en mooi uitgevoerde pirouetten wist van Tiel dit jaar ook geselecteerd om deel te
Sophie de jury te overtuigen dat zij de hoogste nemen aan het Top Talent Team van Stichting
Kunstrijden Nederland onder leiding van voorpodiumplaats verdiende.
malig kunstschaats coryfee Joan Haanappel. FaIn de categorie Advanced Novice (16 rijdsters) ciliteiten zoals trainingen bij een internationale
wist ook Rotterdamse Kyarha van Tiel (13) de nr. coach maken hier deel van uit.
1 plaats te pakken met een technisch prima kor-

Internationale hockey-ervaring
voor DMHC
Twee meidenteams van de Kelso High School
uit Schotland waren op hockeytour in Nederland, speelden wedstrijden bij hockeyclub DMHC en trainden op de velden aan de
Schenkeldijk in Dordrecht.

van dat team tegen de DMHC-meiden van B1
en B2 was absoluut hoog te noemen, temeer
daar deze wedstrijden op het semi-waterveld
werden gespeeld dat sneller hockey mogelijk
maakt.

De Kelso High School heeft in Kelso geen volwaardig hockeyveld en wist de gastvrijheid
van DMHC enorm te waarderen. In totaal
werden 4 wedstrijden gespeeld door twee
Schotse teams tegen 5 B-teams van DMHC.

Het tweede team van Kelso moest echter
haar meerdere erkennen in B3, B4 en B5 van
DMHC tijdens hun onderlinge wedstrijden.

Hoogtepunt voor de Schotse meiden was
waarschijnlijk toch wel de training op vrijdagBij het eerste Schotse team hockeyen er een avond die door een aantal spelers van Heren
paar bij het Schotse team onder de 18 jaar 1 van DMHC werd verzorgd.
dus het hockeyniveau tijdens de wedstrijden

