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Hongerig naar nieuwe successen

ERIK WOLF (LINKS) EN RIK VERSTAPPEN SPELEN DE DUBBEL VOOR BC HARDERWIJK TEGEN ELO UNITED. FOTO PIM
VELTHUIZEN

Met een 6-2 overwinning op de nummer twee van de derde divisie, ELO
United uit Hengelo, is BC Harderwijk verder uitgelopen in de titelstrijd. Het
achtste kampioenschap in elf jaar lijkt aanstaande voor de Veluwse
badmintonners.
NICO VAN LEEUWEN
Spannend werd het niet, gisteren in sporthal de Sypel in Harderwijk. Daarvoor was het
verschil te groot tussen de gasten uit Hengelo en het team van BCH. Toch was het lekker dat
nieuwkomer Erik Wolf bij de thuisploeg met Agaat Poorts de gemengd dubbel op het laatst
nog wel won. Daarmee kwam de eindstand op 6-2 en staat zijn ploeg zeven punten los van de
nummer twee.
,,Je wilt altijd winnen, ook al waren de punten al binnen. Dat blijft lekker'', zei de speler uit
Dronten. Wolf kwam deze zomer over van Huizen en dat was nog wel een dingetje. ,,Ik
speelde pas een jaar bij Huizen. Ik werd gevraagd door Rinske Deriga en Rik Verstappen, die
wonen bij mij in Dronten. Harderwijk heeft ambities en ik wilde met mijn 36 jaar nog wel een
keer kijken waar het schip zou stranden. Ik heb ooit een jaar in de tweede divisie gespeeld.

Toen ik hoorde dat ook Soemitro Kasanwidjojo naar Harderwijk ging, heb ik de knoop
doorgehakt. Daar heb ik wel eens goede dubbels mee gespeeld.''
Wolf kwam in een ploeg en vooral een vereniging met ambitie. ,,We hebben met Max Sibbald
een toptrainer en dat merk je. De vonken vliegen er vanaf, twee keer per week. Dat was in
Huizen duidelijk anders. Hier zit altijd een gedachte achter de trainingen. Ik ben een
trainingsbeest en ik merk dat ik in Harderwijk niet de enige ben.''
Aanvoerster Rinske Deriga is blij met de versterkingen. ,,We willen naar de tweede divisie.
Dan zijn drie vrouwen en drie mannen nodig. Die hebben we nu. We zijn eindelijk naar twee
keer trainen gegaan, wat jaren niet kon door gebrek aan zaalruimte. Die is er nog steeds. We
trainen nu in Ermelo, in het Keerpunt op 's Heerenloo. Daar zijn we blij mee, maar belijning is
er nog niet.''
Voorzitter Ernst Eikelenboom heeft al vaker de noodklok geluid over de situatie in
Harderwijk. ,,Het water staat aan onze lippen. Onze vereniging groeit als kool. Vooral bij de
jeugd. Onze badmintonschool kent inmiddels een wachtlijst'', schetst hij de ernst van de
situatie.

