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Naar de finale

Een buitenkans voor  
de Metrolezers
Speciaal voor Metro-lezers die zich 
zaterdag 20 april 2013 in Ahoy 
willen vergapen aan al het moois 
dat de korfbalsport te bieden heeft, 
ligt de volgende aanbieding klaar: 4 
kaarten halen, 3 betalen.*

Pak deze buitenkans en mis de 
ontknoping van de Wereldtickets 
Korfbal League niet! Reserveer je 
bestelling door te mailen naar: 
evenementen@knkv.nl o.v.v. ‘Metro 
kassa-actie’.

*Deze actie geldt alleen voor ca-
tegorie Groen, 17,50 euro per kaart. 
Aanmelden is mogelijk tot donder-
dag 18 april 12.00 uur. 
 METRO

Magische grens

Doelpuntenregen in 
Korfbal League
Het regende doelpunten afgelo-
pen korfbalseizoen. Topscorer 
werd Jos Roseboom (Dalto) met 
157 doelpunten. Als eerste speler 
in de Korfbal League doorbrak 
Roseboom de magische grens van 
1000. Fortuna / MHIR tekende 
voor de hoogste score ooit in één 
wedstrijd: 40 doelpunten. In totaal 
vielen er afgelopen seizoen 4297 
doelpunten, een record. 154 spe-
lers verschenen tussen de lijnen. 
Gemiddelde leeftijd: 23,9 jaar. Zes-
tien van deze spelers waren er ook 
al bij in het eerste seizoen van de 
Korfbal League (2005-2006). PKC / 
Hagero won de competitie. METRO

In de schijnwerpers

“De Ahoy-finale is een 
topsportevenement dat 
onze unieke merkwaarden 
ijzersterk in beeld brengt. 
We tonen de buitenwereld 
dan wie wij écht zijn.”
Wim Scholtmeijer, oud-korfbalinternational

Hand in hand

Topsport én 
entertainment
Voor Eric Geijtenbeek, evenemen-
tenmanager KNKV, is dit de ze-
vende keer dat hij het traditionele 
korfbalhoogtepunt in Ahoy organi-
seert. Ook het in Ahoy gespeelde 
EK korfbal 2010 vond onder regie 
van Eric plaats.

Eric: “Het is uniek om het NK 
in een bomvol Ahoy te kunnen  
spelen, daar is menig zaalsport 
jaloers op. Ahoy staat garant voor 
een uniek korfbalfeest. In een 
geweldige, sfeervolle ambiance 
kunnen supportersgroepen van 
beide teams gewoon naast elkaar 
zitten en genieten van topatleten 
en pure topsport. Dit in combina-
tie met het nodige entertainment. 
Met de finale in Ahoy onder-
scheidt de korfbalsport zich.” 

Ahoy in korfbalsferen. 
TON  
BROEKHUISEN
redactie@metronieuws.nl

Suzanne Struik: “Elk team heeft sterke mannen. Scorende vrouwen kunnen dan net de doorslag geven.” 

Suzanne (PKC) 
wil vlammen

De finale vorig jaar tussen PKC / Ha-
gero en KZ / Hiltex in Ahoy eindigde 
voor PKC / Hagero-troef Suzanne 
Struik (25) in een nachtmerrie. Met 
een afgescheurde kruisband moest de 
afgestudeerde psychologe het strijdto-
neel voortijdig verlaten. Een mentale 
dreun die haar jonge ploeggenoten 
niet meer te boven kwamen. Waar-
door KZ / Hiltex alsnog het felbegeer-
de landskampioenschap naar zich toe 
kon trekken (20-19). Na een langdurige 
revalidatie staat Suzanne Struik sinds 
zeven wedstrijden weer binnen de lij-
nen voor PKC / Hagero. Suzanne: “Van 
mijn knie heb ik totaal geen last meer. 
Wél mis ik wedstrijdritme, waardoor 
ik nog niet stabiel presteer. Zaterdag 
in Ahoy hoop ik te kunnen vlammen.” 
Metro vraagt Suzanne onder meer 
naar haar Ahoy-gevoel.

Hoe belangrijk is deze finaledag in 
Ahoy voor je?
Voor mij persoonlijk betekent het dat 
ik na een jaar blessureleed weer terug 
ben aan het front. Liefst met een over-
winning als bonus.

Hoe erg is het om ‘slechts’ in de 
kleine finale te staan?
Je staat ook dan in een bomvol Ahoy. 

Maar het is natuurlijk niet waarvan je 
gedroomd hebt.

Wat maakt het zo bijzonder om in 
Ahoy te spelen?
De sfeer in Ahoy is ongeëvenaard. 
Vooral de supporters zijn daar debet 
aan. Ongelofelijk mooi om dit mee te 
mogen maken.

Is een gewonnen korfbalfinale in 
Ahoy het hoogst haalbare voor jou?
Absoluut. Ook omdat ik met Oranje 
twee keer wereldkampioen ben ge-
worden. Clubkampioen was ik nog 
nooit.

Hoeveel uur per week besteed je 
aan korfbal?
Bij PKC train ik 4 keer per week. Plus 
natuurlijk de wedstrijden. Doordat ik 
ook voor Oranje uitkom, tikt de uren-
teller flink door.

Zijn vrouwen in korfbal belangrijker 
dan mannen?
Elk team heeft sterke mannen. Sco-
rende vrouwen kunnen dan net de 
doorslag geven.

Liggen je beste korfbaljaren voor of 
achter je?
Ik heb al goede jaren gehad. Maar 
meestal kom ik het jaar na een ern-
stige blessure ijzersterk terug. Dat ben 
ik ook nu van plan.

Erbij. Vorig jaar liep Suzanne 
Struik (PKC / Hagero) een 
zware knieblessure op in 
de korfbalfinale tegen KZ / 
Hiltex. Ze is net op tijd fit.

SAMENWERKING MET ROTTERDAM TOPSPORT

   

20/04      WERELDTICKETS KORFBAL 
LEAGUE FINALE 

 Ahoy Rotterdam 

20/04 – 21/04      NK SCHERMEN 
 Topsportcentrum Rotterdam

09/05      FINALE KNVB-BEKER 
 Stadion Feijenoord 

11/05      ROTTERDAM VS AMSTERDAM 
(boksen) 

 Wijkaccommodatie Odeon

25/05      DUTCH MASTERS TAEKWONDO 
 Topsportcentrum Rotterdam 

02/06      WK KWALIFICATIE HANDBAL 
NEDERLAND-RUSLAND (v) 

 Topsportcentrum Rotterdam

08/06 – 09/06     NK  BEACHVOLLEYBAL JEUGD 
 Strand Nesselande

09/06      UCI CITY MOUNTAINBIKE 
CHALLENGE 

 Stadspodium

Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl  

@RdamTopsport

Facebook.com/
RotterdamTopsport

TOPSPORTEVENEMENTEN 
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Kees Rodenburg, technisch directeur KNKV.  

Krabbel. Rotterdam Topsport 
en KNKV zetten handtekening 
onder Korfbal Talentcentrum
Tijdens de Wereldtickets Korfbal Lea-
guefinale, zaterdag in Ahoy, zetten 
vertegenwoordigers van Rotterdam 
Topsport en het KNKV hun handte-
kening onder het tiende Regionale 
Talentcentrum (RTC) dat door Rot-
terdam Topsport wordt geopend: 
Trainingscentrum Korfbal Rotterdam.

Jan Tromp (Rotterdam Topsport): 
“In september 2013 gaan we daad-
werkelijk van start. Korfbaltalenten 
uit Rotterdam en omgeving kunnen 
dan extra trainingen bij ons volgen.”

Kees Rodenburg, technisch 
directeur KNKV, is erg blij met dit 
initiatief van Rotterdam Topsport. 
Rodenburg: “Het past naadloos bij 
de intensieve samenwerking die we 
met Rotterdam Topsport hebben. 
Ons nieuwe beleid is dat we aan 
willen sluiten bij grote steden en 
olympische netwerken. Het KNKV wil 
talentontwikkelingen stimuleren op 
acht plekken in ons land. Rotterdam 
is één van de acht beoogde plekken.” 

METRO

Blij

“Dit initiatief past naadloos bij 
de intensieve samenwerking 
die we met Rotterdam Topsport 
hebben.”
Kees Rodenburg


