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SPORTPARK FANNY BLANKERS-
KOEN - De Almeerse Ultimate Fris-
beespeler Basten de Jongh is het 
gezicht van de campagne ‘De An-
dere Spelen’. Het 18-jarige talent 
van Almere Spinners staat de laat-
ste weken prominent in de lande-
lijke dagbladen.

‘De Andere Spelen’ is een adver-
tentiecampagne van verzekerings-
maatschappij a.s.r. die de wat min-
der bekende sporten in Nederland 
onder de aandacht wil brengen 
van de jeugd. De campagne is 
erop gericht tijdens het nationaal 
sportevenement op zondag 9 no-
vember kennis te maken met min-
der bekende sporten als kaatsen, 
fierljeppen, bossaball, zwaardvech-
ten, sjoelen en natuurlijk Ultimate 
Frisbee “de enige teamsport zonder 
scheidsrechter”, zegt Jos Verhoe-
ven, voorzitter van de Nederlandse 

Frisbeebond en penningmeester bij 
de Almere Spinners. “De organisa-
tie verwacht dat zo’n 10.000 men-
sen zondag 9 november naar de 
Jaarbeurs zullen komen.“
Onderdeel van de campagne De 
Andere Spelen zijn onder meer het 
nationaal sportevenement dat in 
de Utrechtse Jaarbeurs wordt ge-
houden, een online platform waar-
op de sportverenigingen eenvou-
dig worden gevonden, een gratis 
Speelkaart, die tot eind 2015 gel-
dig is en een cross-mediale ad-
vertentiecampagne. Verhoeven: 
“Zo’n campagne is voor een klei-
ne bond natuurlijk onbetaalbaar. 
Maar wij kunnen ons voordeel er 
mee doen. Ultimate Frisbee is jaren-
lang een studentensport geweest. 
Dat veranderde toen de eerste be-
oefenaars zelf kinderen kregen. De 
sport wordt nu breder getrokken. Al-
mere Spinners is een grote vereni-

ging, met vooral veel jeugdleden.” 
Centraal in de commercials van 
de campagne staan professionele 
‘andere’ sporters, waaronder dus 
de 18-jarige Basten de Jongh uit 
Almere. Verhoeven: “Hij is toeval-
lig de zoon van mijn partner. Bas-
ten is een zeer groot talent die op 
zeer jonge leeftijd al is opgenomen 
in het Nederlands Ultimate Frisbee 
Team. Fantastisch voor onze club 
dat hij zo prominent aanwezig is in 
de campagne.”

Basten de Jongh gezicht van 
campagne De Andere Spelen

Basten de Jongh in spectaculaire actie op de 

campagnefoto. (Foto: aangeleverd)

SPORTPARK FANNY BLANKERS-
KOEN - De softbalsters van Al-
mere’90 hebben dit jaar ge-
schiedenis geschreven door te 
promoveren naar de nieuwe Sil-
ver League (overgangsklasse), de 
één na hoogste softbalklasse van 
Nederland. 

Een prachtige prestatie van de mei-
den want de ploeg, met een ge-
middelde leeftijd van 17/18 jaar, 
is ongetwijfeld één van de jongste 
teams ooit. De weg naar de pro-
motie was lang, maar wel bijzon-
der succesvol. Begonnen werd met 
de titel in de landelijke eerste klas-
se A. Daarna volgde een nacom-
petitie in de promotiepoule. 

De beslissing daarin viel pas tijdens 
het laatste speelweekend. Almere 
moest het daarbij uitvechten met 
het Groningse Caribe, het Amster-
damse Pirates en de Pioniers uit 
Hoofddorp. De allerlaatste wed-
strijd tegen de koploopster Zwijn-

drecht, mocht derhalve niet ver-
loren worden. Het werd een mooi 
gelijkspel en dat resultaat was vol-
doende voor de gedroomde pro-
motie naar de Silver League van 
de Dutch National Softball League 
(DNSL). Een kroon op het werk van 
alle betrokkenen bij het jeugdsoft-
bal van Almere’90 . Almere’90 heeft 
een heel jonge selectie. Met echt 
structurele aanvullingen vanuit ‘ei-

gen’ (goede) topjeugd. De leiding 
is in handen van een gedreven en 
ervaren kader. Daarbij wordt ook 
gestreefd naar een goede combi-
natie tussen topsport en sfeer. En 
is de eigen organisatie, de eigen 
jeugd en de daadwerkelijke toe-
passing van een uitgekiend meer-
jarenplan, maatgevend en bepa-
lend voor de groei naar succes. 
Met behoud van het spelplezier.

Softbalsters Almere ’90 schrijven 
geschiedenis met promotie

De Almeerse softbaldames. (Foto: aangeleverd)

ALMERE – De Almeerse kunstrijd-
ster Niki Wories heeft zaterdag in 
IJssportcentrum Sportiom in Den 
Bosch goud veroverd tijdens de 
eerste selectiewedstrijd voor deel-
name aan het Open Nederlands 
Kampioenschap kunstrijden.

Wories (18), die vorig jaar het zil-
ver won in de categorie Senioren 
Dames, wist in deze eerste selec-
tiewedstrijd haar visitekaartje af te 
geven en eindigde op de hoogste 
trede van het podium. 

Niki reed een technisch prima kor-
te kür en met een puntentotaal 
van 38,65 wist zij vier dames ach-
ter zich te laten, waaronder de re-
gerend Nederlands kampioene.

Na vier selec-
t i e w e d s t r i j -
den, waarvan 
de tweede op 
15 november 
in Dordrecht, 
de derde op 
13 december 
in Tilburg en 
de vierde op 
10 januari in 
Amsterdam, 
zullen de ge-
kwalificeerde 
rijd(st)ers op 
24 en 25 ja-
nuari het ONK 
rijden in het 
Sportiom Den 
Bosch.

Goud voor kunstrijdster Niki Wories

Niki Wories in actie in Den Bosch. (Foto: Piet van Es)

PARKWIJK - Het publiek was de 
grote winnaar op zondagmiddag 
bij de wedstrijd Qontent Alme-
re tegen BC Duinwijck. De wed-
strijd tegen de Haarlemse kop-
loper in de Carlton Eredivisie 
eindigde onbeslist, maar kende 
een zinderend verloop. Zaterdag 
had Qontent al met 3-5 verloren 
van DKC.

Cheryl Seinen en Yvonne Sie wer-
den in het vrouwendubbel na een 
aanvankelijke voorsprong in bei-
de games toch geklopt door Ak-
vile Stapusaityte en Alexandra 
Langley met de cijfers 12-21 en 
17-21. Op het andere veld werd 
een heerlijke mannendubbel ge-
speeld. Dave Khodabux met Step-
han Branderhorst hadden hun 
handen vol aan Anton Kaisti en 
Likka Heino en dat was omge-
keerd ook het geval. Wat waren 
de heren aan elkaar gewaagd en 
wat hielden ze elkaar bezig met de 
prachtigste rally’s. Vervolgens kon 
Tamara van der Hoeven in haar 
single met drie games niet win-

nen van Dorien Lups (18-21, 21-
10 en 10-21).

Manon Sibbald ging gelijk op te-
gen Akvile Stapusaityte tot in de 
derde game de scheidsrech-
ter voor onduidelijkheid zorgde. 
Hij gaf 9-10 voor de Duinwijck-
se, waar het volgens heel Alme-
re 10-9 voor Sibbald had moeten 
zijn. Door alle emotie verspeelde 
Sibbald een aantal punten en ver-
loor de wedstrijd.  Met een 0-4 ach-
terstand begon Qontent Almere 
aan een inhaalrace. Justin Teeu-
wen won van Likka Heino Step-
han Branderhorst versloegJerry 
Natenstedt, Dave Khodabux won 
de mixed dubbel met Yvonne Sie 
van Anton Kaisti met Alexandra 
Langley. In de laatste partij wist 
Almere zelfs weer langszij te ko-
men dankzij Justin Teeuwen en 
Cheryl Seinen. 

Zaterdagavond had DKC al revan-
che genomen voor de twee forse 
nederlagen in het vorig seizoen. 
De Hagenaars wonnen met 3-5.

Zinderend gelijkspel 
voor Qontent Almere

STEDENWIJK – Komend weekein-
de wordt bij biljartvereniging Al-
mere ‘83 het ‘Nederlands Kam-
pioenschap driebanden klein 
extra’ gespeeld. 

De strijd om het NK wordt gestre-
den door acht deelnemers die 
zich in de diverse regio’s in het 
gehele land geplaatst hebben. De 
start van het evenement is vrijdag 
(24 oktober) om 19.00 uur bij het 

verenigingsgebouw van BV Alme-
re ’83 aan de Sas van Gentlaan 
10-12 (ingang Oostburgstraat, 
achterzijde gebouwen). 
Ook op zaterdag en de zondag 
zullen naar verwachting vanaf 
11.00 uur de ballen gaan rollen. 
Een geschikt moment voor biljart-
liefhebbers om eens vrijblijvend bij 
Almere ’83 te komen kijken naar 
driebanden op hoog niveau. De 
entree is gratis.

Finale ‘NK driebanden klein 
extra’ bij BV Almere ‘83
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