ZENDEREN VOORUIT, MET LINKSVOOR KEEPSTER LIEKE ZEGGER (ORANJE SHIRT). REINIER VAN WILLIGEN

Het eerste seizoen van Zenderen Vooruit in de
tweede divisie verloopt boven verwachting.
De handbalploeg kan als nieuwkomer zelfs nog in de
subtop eindigen.
MERLE HEPPENHUIS
Wat was het een mooi feest. Na een aantal jaren als vijfde te zijn geëindigd in de
hoofdklasse, werd Zenderen Vooruit vorig jaar kampioen. "We waren als team echt
toe aan een stapje hogerop. Als je een aantal jaren tegen dezelfde tegenstanders
speelt, dan ken je die teams op een gegeven moment ook door en door", zegt
aanvoerster Lieke Zegger (25).
Dat stapje hogerop gaat de vrouwen goed af. Met nog één wedstrijd te gaan staat de
ploeg op een zevende plaats, met 23 punten uit 21 wedstrijden. Teams als Stevo,
BWO, Hacol en Olympia degradeerden afgelopen jaren uit de tweede divisie, maar
Zenderen houdt 'gewoon' stand. De kracht? "We zijn ontzettend fanatiek en
gedreven. In de zomer hebben we ook getraind, zodat we aan het begin van het
seizoen een goede conditie zouden hebben."

Puzzel
Toch was het nog wel een hele puzzel om alles voor elkaar te krijgen dit seizoen. "Je
moet ineens het hele land door voor wedstrijden. Wij hebben zeven mensen in ons
team die in de zorg werken, onder wie ik. Gelukkig denken mijn collega's vaak mee.
Daarnaast werkt er een aantal van ons team verder weg en volgen sommigen een
avondstudie. Toch lukt het om vrijwel elke training compleet te zijn. Dat is echt
geweldig."
Op het veld merkte het team al vrij snel dat het goed ging. "Het technische spel ligt
ons wel. Onze trainster, Leoniek Besselink, weet ons bovendien geweldig te
motiveren. Ik zie vanuit mijn positie als keepster hoe hard er wordt gewerkt in de
verdediging, en dat maakt me erg trots."
Steun
Zegger merkt dat handbal steeds meer leeft in zowel Zenderen als in Bornerbroek.
"Er komen veel mensen naar de wedstrijden kijken. We werken als vereniging veel
samen met Bornerbroek. Uit beide dorpen komen veel supporters naar Borne, waar
wij onze thuisduels spelen. Als team kunnen wij het natuurlijk niet alleen. Het is fijn
dat er zoveel steun is. "
Op termijn hoopt Zenderen Vooruit nog verder door te groeien. ,,We willen zeker nog
verder omhoog, maar het is te vroeg om daar nu al over te spreken. We zijn op dit
moment zeker tweededivisiewaardig."
Morgen wacht de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen VVW. Die ploeg heeft
twee punten minder. Bij winst en gunstige uitslagen op andere velden kan Zenderen
Vooruit zelfs nog vierde worden. "Onze verdediging staat meestal als een huis en als
we daarna snel overgaan tot de aanval, dan kunnen we tegenstanders verrassen."
Zenderen Vooruit - VVW
Morgen, 't Wooldrik.
Aanvang: 19.30 uur.

