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‘Hockey Diva’
wint zilver
DOOR ADRIËNNE NIJSSEN

AMERSFOORT - Van 25 juli
tot en met 2 augustus vonden in Kopenhagen de
World Outgames plaats.
Een cultureel en sportief
evenement waarin liefde in
al zijn vormen centraal
staat.
Tienduizenden sport- en cultuurliefhebbers waren bij het
festival aanwezig. Zo ook de
Amersfoortse Marike Oudraad.
Vanaf haar achtste speelt ze
hockey. Eerst als rechtshalf,
vanaf haar tiende als keeper. “In
de goal staan vond ik zo leuk,
dat ik daar maar ben blijven
staan,” lacht ze. Tot 2004 was ze
keeper bij dames 1 en dames 2
bij Hockeyclub Amersfoort. Ze
speelde met dames 1 in de 1e
klasse, met dames 2 in de reserveovergangsklasse. Omdat er in
die tijd niet veel aandacht voor
dameshockey was, wisselde ze
van club en ging ze spelen bij
HCC (Huizerhockeyclub).
“HCC speelde op dat moment
overgangsklasse, de op een na
hoogste klasse van Nederland,”
legt Marike uit. Tot vorig jaar
was ze er eerste keeper, nu
traint ze nog wel met dames 1,
maar speelt in dames 2 in de reserve overgangsklasse. Hockey
blijft haar lust en haar leven.
Met haar team een strategie
hebben, naadloos overgaan in
andere spelvormen als de te-

genstander doordringt. “Als
keeper ben je verantwoordelijk
voor het neerzetten en sturen
van de verdediging en de middenvelders. Daarnaast bemoei
ik mij ook met de aanvallende
strafcorner, je hebt als keeper
gewoon het beste overzicht. Ik
voel me dan als een kapitein op
een schip,” lacht ze.
In 2004 werd Marike lid van
DHD (Dutch Hockey Divas).
Een landelijke club die uit 30
vrouwen bestaat en waarbij het
niveau varieert van overgangsklasse tot trimhockeyers.
“Wat vooral lekker is aan het
spelen met de Diva’s is dat je
eindelijk eens met meiden onder elkaar speelt die allemaal
met het stempel lesbo of bi op
de kop lopen. We spelen vooral
op ‘roze toernooien’, maar gaan
ook naar ‘gewone toernooien’.
Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld deelgenomen aan het Nederlandse
Kampioenschap
Trimhockey bij HHC.”
En nu dus Kopenhagen waar de
tegenstanders van hoog niveau
waren. De sfeer was goed en
sportief. Toeschouwers juichten voor elk doelpunt, van welke club dat ook was. En Marike
zelf viel spontaan in bij het
Duitse team toen dit op het laatste moment niet compleet
bleek. Haar welverdiende pauze
liet ze aan zich voorbijgaan. Ze
verwisselde haar oranje outfit
voor een blauw-gele en ging
weer het veld op.

De Amersfoortse Marike Oudraad is als doelvrouw in haar element.
Uiteraard was hockey belangrijk maar niet Marike’s enige
drijfveer. Waar ze maar kwam
deelde ze folders van Roze Zaterdag Amersfoort 2010 uit. Marike heeft veel contacten gelegd

met sporters en die uitgenodigd
op 25 juni 2010, de avond voorafgaande aan Roze zaterdag
2010, mee te doen aan een groot
(heterovriendelijk) sporttoernooi in Amersfoort. Met een

aantal vrouwen en mannen is
ze druk bezig dit toernooi te organiseren.
Van de vrouwelijke hockeyers
waren alleen ‘The London Royals’ net te sterk voor de Neder-

landse club. Ze zitten er niet
echt mee. “We gingen voor
goud, het werd helaas zilver,”
zegt Marike terwijl ze lachend
de medaille aan haar hockeystick bindt.

waarop ‘Zon&Schild’ staat. De
medicijnen kunnen voor anderen dan de eigenaar zeer gevaarlijk zijn. Het gaat om medicijnen met de namen: Fluanxol,
Paroxetine, Temazepam, Abilify, Akeniton, Amitriptyline, Buspiron en Clozapine.

nerend op zijn snorfiets over het
trottoir van de Meridiaan met
een geopend halfliterblik bier in
de hand. Dat trok de aandacht
van de politie. Na een ademanalyseop het pilitiebureau is
proces-verbaal opgemaakt.

Te veel op

Politienieuws
Tussenschoolse Opvang

Medicijnen verloren

EET U MET ONS MEE?
op een van de basisscholen
in Amersfoort of Hoogland
Joris (6 jaar): ‘Ik heb een hele leuke overblijfjuf maar
zij kan wel wat hulp gebruiken. Komt u gezellig bij ons
op school tussen de middag?’
Hebt u één of meer dagen per week tijd tussen
11.45-13.15 uur? Voor een babbeltje, een boekje of
een potje voetbal? Verdiensten ±10 euro per keer!

WWW.OVERBLIJFKRACHT.NL | 0900 - 525 24 23

NOKIK maakt wérk van overblijven!

Een Amersfoorter heeft zaterdag gevaarlijke medicijnen verloren. Vermoedelijk gebeurde
dat tussen de Rigolettostraat en
Kokjesbongerd. Het gaat om
slaaptabletten en medicijnen
tegen psychoses. De medicijnen bevonden zich in een zakje,
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Dieven en heler

Vernieling

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer is voornemens aan Reym BV te Amersfoort
een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm)
te verlenen voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen.
Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen
verbonden.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 7 augustus 2009
ter inzage in het Centrum Documentaire Informatie van
het Ministerie van VROM, Rijnstraat 8 te Den Haag,
op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. U dient vooraf
echter wel een afspraak te maken (tel. 070 - 339 30 00).
Eenieder kan binnen een termijn van zes weken na
aanvang van de terinzagelegging bij voorkeur schriftelijk
zienswijzen indienen bij SenterNovem. De zienswijzen
dienen te worden gezonden aan SenterNovem,
Uitvoering afvalbeheer/BIA, Postbus 93144, 2509 AC
Den Haag.

Een 38-jarige
man
uit
Amersfoort is
zondagavond
aangehouden. Hij zou
door
rood
hebben gereden waarover
een 31-jarige
automobilist
uit
Amersfoort zich opwond.
de
Amersfoorter
gooide zijn
fiets
tegen
diens auto.
Hierop was de
automobilist
de fietser achterna gereden
en had hem
tot stoppen
gebracht. De
zaak wordt
verder onderzocht.

Onder
invloed
Een 50-jarige
Amersfoorter
is
zondagavond betrapt
op het rijden
onder
invloed.
Hij
reed claxon-

Op de Soesterweg zijn zaterdagavond twee verdachten van
diefstal aangehouden. Het ging
om 17-jarige jongens uit Amersfoort en Utrecht. Ze worden
verdacht van diefstal van een
spelcomputer. De twee worden
ervan verdacht de spelcomputer verkocht te hebben aan een
andere 17-jarige jongen uit
Amersfoort, die ter plekke ook
aangehouden werd wegens heling. De drie zijn meegenomen
naar het politiebureau voor verhoor.

Agressieve vrouw
Een 50-jarige vrouw uit het
Soesterkwartier is donderdag
aangehouden wegens geluidsoverlast, vernieling, bedreiging
en poging tot zware mishandeling. De politie kwam na een
melding van geluidsoverlast en
hoorde buiten de woning al de
harde muziek schallen. Omdat
er meer klachten waren binnengekomen, besloten ze om
de apparatuur mee te nemen.
De 50-jarige bewoonster werd
kwaad en begon de apparatuur
te vernielen. Buiten begon de
vrouw tegen een buurvrouw te
schreeuwen omdat deze de politie zou hebben gebeld. De 50jarige uitte ook bedreigingen,
zou een kast vernield hebben en
een deel ervan naar de buurvrouw hebben gegooid. De politie onderzoekt de zaak.

Bij een algemene controle op de
Hogeweg is donderdag een 49jarige man uit Leusden betrapt
op rijden onder invloed van alcohol. Hij is naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Op grond van de resultaten moest de man zijn rijbewijs achterlaten. Tegen hem is
proces-verbaal opgemaakt.

Heterdaad
Een 41-jarige koerier uit Duiven
greep donderdag aan de Hamseweg een 34-jarige man uit Ede
die zijnnavigatiesysteem wilde
stelen. Rond 13.00 uur parkeerde de chauffeur de bestelbus
om spullen te lossen. Bij terugkomst zag hij een onbekende
het navigatiesysteem loskoppelen en meenemen. De verdachte wilde net wegrijden toen de
chauffeur hem tegenhield. De
politie kwam en nam de verdachte mee.

Hennepplantage
In een bedrijf aan de Nijverheidsweg-Noord is woensdagmiddag een hennepkwerij opgerold. Na een brandmelding
forceerde de brandweer de deur
en ontdekte 700 hennepplanten. De planten en kweekapparatuur zijn in beslag genomen.
De politie stelt een onderzoek in
naar de eigenaar van het spul.
Een dag later werd na een tip
een hennepkwekerij in een kelder aan de Weverssingel ontmanteld. De kweekapparatuur
is in beslag genomen en vernietigd. De oogst was overigens al
binnen, want de potten waren
nagenoeg leeg. De 27-jarige
huurder is aangehouden.

