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TOPSCORERS

Raily Ignacio

2E, 3E DIVISIE/
HOOFDKLASSE
Raily Ignacio (AFC) 8
Niels Springer (OFC) 7
Splinter De Mooij (AFC) 6
N. Hardenberg (JOS/W.) 6
Genridge Prijor (OFC) 5
Thomas Verhaar (AFC) 4
Abdel el Hasnaoui (OFC) 4
Daan Sutorius (Swift) 4

EERSTE KLASSE &
TWEEDE KLASSE
M. van der Meer (SDZ) 13
Dennis Trefilov (De Meer) 10
Dennis Kaars (HBOK) 10
Daniël Schermer (IVV) 9
Dylan van Os (IVV) 9
Romello Austin (HBOK) 7
Joost Heij (WV-HEDW) 7
Bakary Jobe (AGB) 5
Jeffrey Bok (HBOK) 5
Joey Noordenbos (OSV) 5

AMSTERDAM SPORT

door René van Batenburg

AMSTELVEEN • „Dit is echt
dé kans van mijn leven”,
zegt Marente Barentsen.
De 24-jarige hockeyster
van THC Hurley maakte
de afgelopen weken haar
debuut bij Oranje in de
FIH Pro League tegen het
nationale hockeyteam van
België.

De razendsnelle midden-
velder schitterde direct met
enkele hoogstandjes in het
eerste duel tegen de Zuider-
buren, waarin door de
Oranjevrouwen een 2-0
winst werd geboekt. De ta-
lentvolle middenvelder
werd in het uitverkochte
Wagener Stadion uitgeroe-
pen tot ’woman-of-the-
match’. „Daar was ik natuur-
lijk heel blij mee. Maar met
die eretitel van de FIH in

mijn eerste wedstrijd in
Oranje was ik helemaal in
mijn nopjes”, glimlacht Ba-
rentsen, die door haar grote
snelheid en wendbaarheid
ongrijpbaar was voor de Bel-
gische verdedigers. Afgelo-
pen week wekte het geen
verwondering dat bonds-
coach Alyson Annan in de
tweede Pro League ontmoe-
ting tegen de Belgen Barent-
sen weer in de basis opstel-
de.

Olympische droom
Het tweede thuisduel le-

verde eveneens winst (3-1)
op voor de Nederlandse hoc-
keyploeg, waarin diverse
Tokiogangers, na hun Olym-
pisch goud, door de bonds-
coach op ’rust’ waren gezet.
„Ik realiseer me natuurlijk
wel dat ik door het ontbre-
ken van diverse speelsters

in de beide Pro League duels
mijn kans heb gekregen van
de bondscoach. Ik maakte
wel al voor het EK deel uit
van de voorlopige selectie.
Maar nu heb ik een vaste
plek verworven bij de trai-
ningsgroep van Oranje. En
om bij de tophockeysters
van de wereld te zitten,
maakt mij natuurlijk super-
trots”, zegt de anesthesie-
medewerker op een opera-
tiekamer van het LUMC in
Leiden. Over de keuze van
een carrière in de medische
sector of het bedrijven van
tophockey is het in Alphen
aan den Rijn geboren nieu-
we gezicht van Oranje uitge-
sproken duidelijk. „Ik ga he-
lemaal voor mijn olympi-
sche droom. Ik wil er bij zijn
in Parijs in 2024. Daar ga ik
voor vechten en zet ik alles
opzij”, benadrukt Barent-

sen, die nu in deeltijd werkt
in het LUMC en dat combi-
neert met de trainingen en
wedstrijden van haar club
Hurley en de oefensessies
met Oranje in het nabijgele-
gen Wagener Stadion. „Het
is allemaal wel heel druk,
maar ik ga ervoor met een

strakke planning. Deze
unieke kans laat ik niet lo-
pen. De concurrentie is
groot. Maar ik denk dat ze
zeker potentie in mij zien”,
lacht Barentsen. Als naaste
doelen heeft ze gesteld om
het WK hockey van 2022 te
halen en om met haar club

Hurley, waar ze uniek is met
haar Oranjeshirt, als vierde
te eindigen. „Dat zou heel
mooi zijn”, besluit Marente
Barentsen die eigenlijk op
voetbal wilde. „Maar dat
werd door mijn vader verbo-
den”, glimlacht de kersver-
se hockeyinternational.

’DÉ KANS VAN MIJN LEVEN’

Marente
Barentsen: „Ik
wilde eigenlijk

op voetbal,
maar mijn

vader verbood
dat.”
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Marente Barentsen nieuw gezicht bij hockeysters Oranje

LOYALE LIEFHEBBER
DENNIS NEDERLOF NA RIJKE KEEPERSCARRIÈRE: ’IK WIL KEEPERS EEN GOED GEVOEL GEVEN’

door Wesley Verboom

OOSTZAAN • Als 47-jarige
terug onder de lat op hoog
amateurniveau. Hiervoor
koos Dennis Nederlof in
2014 toen Swift dun in de
keepers zat. Het is een
van de vele bijzondere
gebeurtenissen in de rijke
keeperscarrière van Ne-
derlof, die na de gehele
jeugdopleiding van Ajax
hebben te doorlopen niet
was weg te denken uit de
top van het Amsterdamse
amateurvoetbal. Tegen-
woordig is hij keepers-
trainer bij de zondagse-
lectie van Derde Divisio-
nist OFC. In die rol pro-

beert hij keepers zoveel
mogelijk vertrouwen te
geven.

„Ik ben niet iemand die
aanhaalt wat er allemaal
slecht gaat. Ik benoem lie-
ver wat er goed gaat”, zegt
Nederlof met Amsterdamse
tongval. „Ik wil keepers een
goed gevoel geven. En bo-
vendien ben ik er zeker van
dat als je een veer in je reet
krijgt, je de week daarop be-
ter speelt.”

Puntenpakker
Nederlof geniet van het

werken met OFC-doelman
Mike Grim. „Hij is een ta-
lentvolle keeper en een ech-
te puntenpakker. Mede
door hem staan we boven-
aan in de Derde Divisie.”

Als de oud-keeper van on-
der meer profclub Haarlem,
DWV, DWS en Zeeburgia
(twee keer, red.) praat over
voetbal glundert hij van oor
tot oor. Wie hem spreekt,
snapt ook direct dat hij tot
vier keer toe een oproep om
terug te keren onder de lat,
zowel op het veld als in de
zaal, niet kon weerstaan.
Maar dat is niet het hele ver-
haal. De loyale Amsterdam-
mer, die drie jaar geleden
definitief stopte ’ik kan niet
zonder, maar het lichaam is
versleten en wil niet meer’
heeft een groot hart en helpt
graag. Zo stond
hij vorig jaar als
jeugdkeepers-
trainer, zoals hij
pre-seizoen wel
vaker doet,
maanden gratis op het veld
bij AZ toen hij zijn contract
al had aangezegd. Geheel
belangeloos. Puur uit lief-
hebberij.

In die zin verschilt hij niet
van het jongetje dat in 1975
werd aangenomen bij het
grote Ajax. „Ik ben ooit aan-

genomen als speler”, vertelt
hij. „Na een tijdje vroeg mijn
trainer Cees Groot (goed
voor honderd competitie-

doelpunten in het Ajax-
shirt, red.) of ik vaker op
doel wilde gaan staan, om-
dat ik dat aardig deed.”

Warme herinneringen
koestert hij aan zijn Ajax-
periode, die langer duurde
dan hij ooit kon bevroeden.
„Doordat ik de gehele jeugd-

opleiding heb doorlopen,
mocht ik vanaf 1995 in het
doel staan bij Lucky Ajax.
Tot een jaar of vijf geleden
stond ik met Sjaak Swart en
velen andere Ajax-promi-
nenten op de velden in bin-
nen- en buitenland. Daar
ben ik nog trotser op dan
mijn promoties met onder
meer DWS, ZPC, Xanthos en
Zeeburgia.”

Inmiddels is de voormalig
doelman al bijna twee de-
cennia actief als keepers-
trainer. „Op mijn 36e zwaai-
de ik voor de eerste keer af.
Dat was bij Zeeburgia. Ron
van der Velde, destijds

hoofdtrainer daar, vroeg
toen of ik de keepers van het
eerste wilde trainen. Ik ben
blij dat hij dit vroeg. Anders
had ik waarschijnlijk nooit
zeven jaar bij FC Volendam
en acht jaar bij AZ met ta-
lentvolle doelmannen mo-
gen werken. En inmiddels
zit ik ook alweer bijna tien
jaar bij OFC, met een onder-
breking van drie jaar. In die
periode was ik actief bij
ADO’20 en ODIN’59”, ver-
volgt Nederlof, die jonge
spelers bijstaat met raad.

Onder wie Sonny Stevens
van SC Cambuur en Barry
Lauwers van FC Volendam. „

Ik probeer hen en vele ande-
ren, ook voetballers, te hel-
pen, waar het maar kan.
Maar contractonderhande-
lingen (hij werkt een aantal
uur per week voor Eurosoc-
ceradvice, red.) laat ik aan
een ander over”, glimlacht
Nederlof, die met alle kee-
pers met wie hij werkte nog
altijd goed contact heeft.

Tot slot moet hem nog iets
van het hart. „Ik vind dat we
meer respect moeten heb-
ben voor onze keepers in
Nederland. Een doelman
wordt naar mijn mening
veel te snel afgeschreven na
een fout.”

Duim omhoog
van keepers-
trainer Dennis
Nederlof voor
OFC-doelman
Mike Grim (l.).
„Mede door
hem staan we
bovenaan in
de Derde
Divisie.”
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’Ik benoem liever
wat er goed gaat’


