
Voor wie Darri nog actief heeft ge-
zien in een Marlène-shirt is het wel
even graven in het geheugen, want
het is al weer twaalf jaar geleden dat
de nu 30-jarige Alkmaarder voor het
laatst voor de club uitkwam. ,,Maar
het mooie is juist dat veel mensen
die er toen waren er nog steeds zijn.” 

De terugkeer van Molkarai speel-
de een belangrijke rol, vertelt nieu-
we voorzitter Ruud Nolten. Nolten
wist dat Darri het niet helemaal
meer naar zijn zin had in Hoorn.
,,Op zijn aanwijzingen heb ik Mo
gebeld. We zochten nog een goede
linkspoot en het is bovendien hele-
maal mooi dat hij een verleden hier
heeft.”

Eigen jeugd
Want dat is een weg die de Heerhu-
gowaardse club verder wil inslaan,
verduidelijkt ook scheidend voor-
zitter Ad Molenaar. ,,We willen
graag zo veel mogelijk spelers uit
Heerhugowaard en omstreken in de
selectie hebben. En naast jongens
die nu doorkomen uit de eigen
jeugd, kijken we ook naar spelers
die bij ons een verleden hebben en
nu ergens anders zaalvoetballen.”

Molenaar ziet daarbij een bijko-
mend voordeel. ,,Hij kent de omge-
ving en dus ook veel jeugd. Dus als
er ergens op een pleintje in Alkmaar
een talentvolle zaalvoetballer rond-
loopt, kan hij ons daar ook in hel-
pen.” 

Darri verliet Marlène toen hij fei-
telijk nog een jeugdspeler was. Met
Hovocubo en ’t Knooppunt pakte de
belangrijkste prijzen en groeide hij

uit tot international. Dat laatste is
hij inmiddels niet meer. Al is het
boek niet per se gesloten. ,,Het ple-
zier was alleen een beetje wegge-
raakt. Daarnaast heb ik op dit mo-
ment een gezin en een drukke baan.
Dus als er naast Marlène ook nog de
extra trainingen van Oranje bij zou-
den komen, wordt dat wel erg veel.
Dat het EK in eigen land is, is na-
tuurlijk wel extra aantrekkelijk,
maar dan zou er speciaal iets gere-
geld moeten worden. En als ik er op
terugkijk moet ik zeggen dat ik een
heel mooie tijd heb gehad. Het EK in
België was geweldig en ik ben er
trots op dat ik dat heb kunnen mee-
maken.”

Voor nu zijn de pijlen gericht op
FC Marlène. Het boek Hovocubo is
gesloten, stelt hij. ,,Soms lopen din-
gen anders dan je had gehoopt,
maar dan moet je wel weer verder.
Bij Marlène heb ik als ballenjongen
nog de Champions Leaguewedstrij-
den in Amsterdam meegemaakt.
Dat was fantastisch en het is mooi
om te terug te komen. En ik wil ook
echt iets laten zien. Ik ben fit, ik
weet wat ik kan, ik ken de selectie
goed en het spelletje is ook geen ver-
rassing, want Hovocubo speelt on-
geveer hetzelfde. Ik heb er in ieder
geval veel zin in.”

In principe hebben club en speler
een periode van drie jaar met elkaar

afgesproken. ,,Maar dat is in eerste
plaats de intentie”, legt Molenaar
uit. ,,In het zaalvoetbal heb je nu
eenmaal geen contracten zoals in
profvoetbal, dus je weet nooit hele-
maal zeker hoe het gaat lopen na-
tuurlijk.”

,,Misschien worden het er wel
zes”, voegt Darri er met een glim-
lach aan toe. ,,Ik wil in ieder geval
mijn carrière graag afsluiten waar ik
ben begonnen. In het komende sei-
zoen is het belangrijkste dat we ple-
zier gaan maken met elkaar, de jon-
ge jongens meenemen naar een ho-
ger niveau en de sporthal weer wat
voller krijgen. En daarbij moet het
halen van de play-offs het doel zijn.”

Mo Darri kiest in navolging van Amir Molkarai voor rentree bij FC Marlène

’Afsluiten waar het begon’
Robin Kaandorp

Heerhugowaard ■ En zo keert
een tweede vertrouwd gezicht te-
rug in de Waardergolf. Nadat eer-
der al Amir Molkarai zijn rentree
in Heerhugowaard bekend
maakte, zal ook Mo Darri weer in
het blauwwit te zien zijn. Net als
Molkarai komt ook hij over van
landskampioen Hovocubo.

Mo Darri namens Hovocubo aan de bal tijdens de Champions League dit seizoen in Minsk. ARCHIEFFOTO

Al hebben ze natuurlijk niet stilge-
zeten. De Heerhugowaardse Mar-
gret IJdema belde bijvoorbeeld aan
bij iemand in de buurt die een
zwembad had. ,,Die mevrouw had
mijn verhaal gelezen in het Noord-
hollands Dagblad, dus ik kon daar
terecht. Daarnaast kon ik gewoon
buiten rijden met mijn handbike,
al heb ik vooral binnen getraind op
de Tacx, dat vind ik toch een stuk
veiliger nu.’’ 

Wereldkampioen Jetze Plat uit
Vrouwenakker kon zwemmen in
het bad van zijn trainer en Geert
Schipper uit Spanbroek mocht
gebruikt maken van het binnen-
badje van een dorpsgenoot. 

Maar in een echt 50-meterbad
trainen is toch wat anders. Al moe-
ten de heren en dame wel hun
wetsuit aan, omdat het water de
laatste weken niet gebruikt werd,
was de verwarming uitgezet. ,,Ik
ben geen thermometer’’, zegt IJde-
ma. ,,Maar het water voelt kouder
dan 20 graden.’’ 

In het open water zwemmen was
geen optie. ,,Dat is echt te koud’’,
vertelt bondscoach Jelmer van
Waveren. ,,Het komt net over de 10
graden. De kanobaan in Spaarn-
woude is net te doen, maar die is
een kilometer lang, hier kunnen ze
na tien baantjes een slokje drinken
nemen. Het is nu wel enorm luxe
voor de triatleten, want ze hebben
een baan per persoon, terwijl ze
normaal met vier zwemmers een
baan moeten delen.’’

Dat De Hoornse Vaart een top-
sportlocatie zou worden, had even
wat voeten in de aarde, maar uit-
eindelijk konden de vijf atleten die
zich hebben geplaatst voor de
Paralympics in Tokio maandag-
morgen voor het eerst het zwem-
bad in. ,,Iedereen was natuurlijk
heel blij toen dat nieuws kwam. Ik
ook’’, zegt de bondscoach. ,,De
afgelopen tijd heb ik de triatleten
alleen maar van afstand kunnen

coachen. Nu kan ik eindelijk weer
langs de badrand staan.’’

Plat vindt het ook heerlijk dat hij
weer slagen kan maken. ,,Het
hoofddoel is nu om fit te blijven,
maar ik wil ook beter worden. Dat
gaat nu moeilijker, want normaal
train ik mee met de valide zwem-
mers van het regionaal trainings-
centrum. Hopelijk mogen die snel
weer het water in. Wedstrijden zijn

er echter voorlopig niet gepland.’’
Van Waveren probeert de atleten

toch te prikkelen. ,,Dit weekend
gaan we voor het eerst een wed-
strijd simuleren. Iedereen moet op
een eigen uitgestippeld parkoers 5
kilometer fietsen of handbiken en
2 kilometer hardlopen, of in het
geval van de paratriatleten, whee-
len. Dat willen we elke drie weken
herhalen.’’

Privézwembad van 50
meter voor paratriatleten

Hoornse Vaart
topsportlocatie
voor Olympiërs

Kees van Dalsem 

Alkmaar ■ Waar normaal tiental-
len zwemmers in het water liggen,
hebben de paratriatleten De
Hoornse Vaart in Alkmaar nu hele-
maal voor zichzelf. Het zwembad
is door NOC NSF aangemerkt als
topsportlocatie, waardoor de spor-
ters die zich hebben gekwalificeerd
voor Tokio na weken weer meters
kunnen maken in het bad. Jelmer van Waveren (links) en triatleten Nico van der Burgt en Jetze Plat (rechts)

zijn blij dat ze weer gebruik kunnen maken van het zwembad.FOTO MARTIN DE HAAN

ALK 23◆
donderdag 7 mei 202023Sport 23

De 21-jarige Yilmaz had eerder
laten weten te vertrekken naar
DEM, de derde divisieploeg uit
Beverwijk. De Alkmaarder, die
in seizoen 2019/2020 goed was
voor 14 doelpunten bij AFC’34,
geeft er vanwege veranderende
werkomstandigheden echter
de voorkeur aan om te gaan
voetballen op zaterdag. Het
feit dat Smal door Ajax werd
gevraagd deed Yilmaz beslui-
ten om ook de switch naar de
amateurs van Ajax te maken.
De 23-jarige Smal - die dit sei-
zoen dertien keer scoorde -
wordt bij de Amsterdamse club
gezien als vervanger van spits
Koen Blommestijn die door FC
Volendam is aangetrokken. 

Yassin El Yaakoubi (ZOB),
Martijn Riemersma (Purmer-
steijn) en Brent Braaksma
(Schagen United) gaan ook bij
AFC’34 weg. Daar tegenover
staat de komst van Younes
Daari (Zwaluwen’30), Joshua
Martens (Kolping), Mick Lei-
jdeckers (Reiger Boys) en Guil-
laume Rijssel (Kennemers).

De 26-jarige Ali Deveci, die
AFC’34 in 2018 verruilde voor
WMC en een jaar later stopte,
keert terug aan de Robonsbos-
weg. Hetzelfde geldt voor oud-
aanvaller Arjen van Langen. De
39-jarige Alkmaarder wordt
opgenomen in de technische
staf van AFC’34 en zal de trai-
ners Job Dragtsma en Jim Slig-
ting komend seizoen regelma-
tig assisteren. 

Aanvallers
AFC’34 kiezen
voor Ajax-zat.
Ton Rooseboom

Alkmaar ■ AFC’34 krijgt ko-
mend seizoen een andere club-
topscorer. Stefan Smal en Ser-
can Yilmaz, de aanvallers die in
de afgebroken competitie de
meeste treffers bij de Alkmaar-
se eersteklasser voor hun reke-
ning namen, kiezen voor een
overstap naar Ajax-zaterdag. 
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