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Fysio PP specialist
in sportblessures
De sportfysiotherapeuten van Fysio PP zijn gespecialiseerd in
het behandelen van sportblessures. Met blessures die veel
voorkomen in het voetbal hebben de sportfysiotherapeuten
veel ervaring.
De sportfysiotherapeut behandelt ook andere blessures die
een belemmering vormen bij het sporten. Zo komt de sporter zo goed en snel mogelijk weer op het gewenste niveau.
Kort na het ontstaan van een blessure kan iedereen terecht
bij een sportfysiotherapeut, maar ook voor en na een operatie. Fysio PP begeleidt het gehele revalidatietraject, inclusief
de veldrevalidatie.
Voetbalblessures, onvermijdelijk?
Voetbal is een blessuregevoelige sport. Het contact met
de tegenspeler is onvermijdelijk, daardoor loop je kans om
geblesseerd te raken, maar ook spierblessures komen veel
voor in het voetbal.
Niet iedere voetballer loopt evenveel risico op een blessure.
Dit hangt af van veel factoren zoals fitheid, leeftijd, geslacht,
maar ook je plaats in het veld en het niveau waarop je voetbalt. Keepers hebben meer klachten aan schouders, armen
en handen. Bij zaalvoetbal is enkelverstuiking de meest
voorkomende blessure. Wat veel voorkomt zijn blessures

zoals hamstring-, lies- en achillespeesblessure, maar ook
eerdere blessures kunnen zorgen voor nieuwe blessures. Als
blessures niet goed behandeld worden is er, minder kracht,
uithoudingsvermogen of stabiliteit. Hierdoor ligt een
nieuwe blessure op de loer.
Voorkomen is beter dan genezen!
Fysio PP werkt intensief samen met Unitas, Stedoco, GJS,
ZVG/Cagemax en CFM Transito om blessures en pijnklachten
snel op te lossen én ze te voorkomen. De sportfysiotherapeuten werken samen met clubs en verenigingen aan een
goede warming up en extra krachtoefeningen, loop-, balen sprongtechniek en meetmomenten. Vooral bij jeugdspelers in de groei is meten belangrijk, de sportfysiotherapeut
geeft op basis van de metingen gerichte adviezen aan
ouders en trainers. Bij de samenwerkende verenigingen zijn
ook gratis inloopspreekuren voor de spelers.
In de fysiotherapiepraktijk aan de Bataafsekade in Gorinchem biedt Fysio PP small group training aan. Voor het
ontwikkelen van extra kracht. Iets wat belangrijk is voor
voetballers; de sport vereist nu eenmaal een goede conditie
en spierkracht. Wanneer een van beiden niet voldoende
is wordt hiermee de kans op een blessure groter. Reden
genoeg om hier extra aandacht aan te besteden!

Meer dan alleen sportfysiotherapie
Naast sportfysiotherapie biedt Fysio PP diverse diensten,
zoals manuele therapie, dry needling, medical taping,
beweeggroepen voor ouderen, sportanalyses, performance
pakketten (ook voor andere sporten dan voetbal). Fysio PP is
flexibel geopend (ook ‘s avonds) om zo iedereen van dienst
te kunnen zijn! In de praktijk is tevens een voedingsdeskundige werkzaam die sporters begeleidt met specifieke vragen
zoals voeding rondom training, maar ook aankomen en
afvallen. Fysio PP organiseert in samenwerking met de diverse verenigingen ook bijeenkomsten waarin aandacht wordt
besteed aan alle aspecten rondom sport, blessurepreventie
en voeding.

Adres Vuren: Molenlaan 3, 4214 EA Vuren
Adres Gorinchem: Bataafsekade 6, 4202 AX Gorinchem
Telefoon: 0183 766041 Whats App: 06 13137875
info@fysiopp.nl www.fysiopp.nl
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Noël Elands gaat ﬁer aan kop met Sleeuwijk.

Op naar het tweede
kampioenschap
Noël Elands (20) heeft het kampioenschap in de Hoofdklasse van de zaal al binnen met ZVG/Cagemax. Als de
play-offs doorstaan worden, volgt zelfs Eredivisie. Noël
is daarmee op de helft van haar missie voor het huidige
voetbalseizoen: ze wil ook met Sleeuwijk bovenaan de
ranglijst eindigen.

Luka Verweij, de technisch begaafde nummer 10 op het middenveld van GJS

De ‘dochter van de baas’
is vooral gehecht aan GJS

De lach is terug bij
Madelief Grootenhuijs

Een groep jonge meiden die vijf jaar geleden als jeugdteam van Stedoco overkwam naar GJS vormt sinds enkele
seizoenen de kern van GJS’ eerste damesteam. Het elftal
wordt geleid door de ervaren coach Rob Verweij. Dochter
Luka is de begaafde nummer 10 op het middenveld.

In de selectie van SteDoCo wordt de in Leerdam opgegroeide Madelief Grootenhuijs ‘de clown’ genoemd. Een
eersteklas lachebek. Altijd in voor een geintje. Toch was
die eeuwige glimlach even verdwenen tijdens een zware
knieblessure. ,,Ik heb zelfs overwogen om er helemaal
mee te kappen.’’ Het leed is inmiddels geleden. ,,Ik voetbal weer. Ik zit nog niet op mijn oude niveau. Maar ik
ben er weer bij.’’

Tekst Matthijs Daniels Foto Jan Noorlandt
Tekst Tim Hartman Foto Jan Noorlandt
Met Leon Elands, coach van Arkel, als vader gaat het in huize
Elands vooral over voetbal. Voordat Noël zelf vertelt, krijgt
ze eerst wat complimenten van haar vader: ,,Ik herken mijn
fanatisme wel in haar. Ze ziet het spelletje ook goed. Dingen die
ze zegt over voetbal snijden hout. Als ze naar Arkel komt kijken,
zegt ze precies de dingen die ik ook zie. Dat vind ik mooi.”
Noël zag haar vader al vanaf jongs af aan in actie bij Unitas.
,,Maar ik vind het ook leuk om nu bij Arkel te gaan kijken. Hij
komt ook vaak bij mij kijken. Dan krijg ik wel te horen wat beter
kan. ‘Eerder in de bal komen, Noël!’ bijvoorbeeld. En ik hoor
vaak dat ik meer mee moet doen aan het spel”, zegt de spits.
Een luie spits? ,,Dat hoorde ik wel altijd, maar mijn huidige trainer vindt van niet. Dat geloof ik dan maar”, zegt ze lachend.
De voetbalcarrière van Noël begon, later dan ze zelf wilde, op
haar negende bij GJS. Op d’r twaalfde mocht ze al naar SteDoCo,
dé club waar je als meisje naar toe wilde. Of ze een natuurtalent
was? ,,Toen ik net begon met voetballen scoorde ik echt nooit.
Het lukte maar niet. Het heeft heel lang geduurd voordat ik m’n
eerste goal maakte. Uiteindelijk is het goed gekomen.”
Scheenbeen
Haar avontuur in Hoornaar bleef beperkt tot één seizoen, mede
vanwege een scheenbeenbreuk. ,,Ik vraag me wel eens af waar
ik nu had gevoetbald als dat niet gebeurd was. Daardoor ben ik
nooit meer teruggekomen op mijn oude niveau.”
Ze lag er door de breuk liefst negen maanden uit. ,,Maar in de
eerste wedstrijd die ik weer speelde, ging ik één op één met de
keeper. Zij kwam uit met een sliding: lag ik er wéér drie maanden
uit. Sindsdien ga ik nooit meer één op één met de keeper. Ik doe
het gewoon niet meer. Als ik in de gelegenheid kom, loop ik er
gewoon met een grote bocht omheen, haha!”
Na haar herstel kwam ze via GJS en SVS’65 terecht bij Sleeuwijk, waar ze helemaal op haar plek is. Na een wisselvallig eerste
seizoen is haar huidige (tweede) seizoen één groot feest. Bij het
te perse gaan van deze krant staat ze met Sleeuwijk bovenaan
met twee punten meer, maar wel twee wedstrijden minder, dan
VVAC. Én met een doelsaldo van 78 voor en 5 tegen. ,,We hebben echt een goed team”, bevestigt Noël. ,,Met Patricia Looijen
en Kayla van den Boomgaard hebben we de twee beste speelsters uit de regio. Vorig jaar werden we al vierde dus we moesten
dit seizoen wel voor het kampioenschap gaan. Hopelijk lukt het.”
Of ze met haar jonge leeftijd (ze is pas twintig jaar, red.) nog van
plan is om in de toekomst stappen te maken? ,,Ja, maar wel met
Sleeuwijk. Ik wil gewoon met m’n vriendinnen blijven voetballen
en met hen een mooi niveau bereiken. Dat zou ik echt graag willen. Als we promoveren spelen we tweede klasse en ik denk dat
we daarin ook goed mee kunnen draaien.”

Madelief Grootenhuijs: ,,Onze missie is overleven in de
topklasse.’’

Vader en dochter trekken al vele jaren samen op met elkaar
op het voetbalveld. ,,Ik ben bij LRC begonnen’’, vertelt Luka,
21-jarige rechtenstudente uit Leerdam, ,,en na twee jaar kwam
ik in de meidenacademie van Stedoco terecht. In het tweede
seizoen daar nam mijn vader de trainingen over.’’ Lachend: ,,In
mijn pubertijd botste dat weleens, ja. Nu vind ik het leuk. Onze
groep is al zo lang bij elkaar dat er echt niet scheef naar gekeken wordt. En hij is gewoon een goede trainer. Ik denk niet dat
je snel nog zo iemand zou kunnen vinden.’’
Het is een lastig seizoen voor GJS in de tweede klasse. Eén
ploeg degradeert en de twee daarboven moeten zich via de
nacompetitie redden. GJS staat daar maar net boven. Een
oorzaak is snel gevonden. Topscorer Patricia Looijen ging
naar Sleeuwijk, waar haar vader de trainer is en waar ook zus
Daisy voetbalt. ,,Patricia maakte vijftien tot twintig doelpunten
per jaar. Dat heb je niet zomaar terug’’, stelt Luka Verweij.
,,Daarnaast is onze keeper Hannah van den Heuvel in Leiden
gaan spelen. Dames 2 had ook geen keeper dus er moest een
speelster op doel. Dominique van Wijk wil dat wel doen, maar
dat kost natuurlijk even tijd.’’
Voetbal gold lange tijd als de snelst groeiende sport onder
meisjes en dames. Toch blijkt het moeilijk – en zeker niet alleen
bij GJS – om soepele doorstroming van meisjes naar dames en
van lagere elftallen naar dames 1 te realiseren. ,,Wij vragen
ons ook af hoe dat komt’’, reageert Luka Verweij. ,,Zeker na
het succes van het Nederlands elftal hoopten we dat de sport
erg zou groeien, maar bij veel clubs komt het damesvoetbal
niet echt van de grond. Vorig jaar hebben we zelf eens geprobeerd nieuwe meiden te vinden met een open dag, maar daar
kwamen zo weinig reacties op dat het niet is doorgegaan.’’
,,Bij tegenstanders als DSVP in Pijnacker lopen soms wel zes,
zeven damesteams rond. Wij hebben een selectie met vijftien
speelsters. In dames 2 zitten echt wel goede spelers, maar die
zijn minder prestatiegericht dan wij. GJS heeft nu geen meisjes
onder 19, maar het zou leuk zijn als over een paar jaar weer
wat meisjes aansluiten.’’
Dan moet de huidige lichting nog wel even volhouden, maar
die is jong zat. Voor Luka Verweij is af en toe haasten geblazen om vanuit studiestad Tilburg tijdig op het trainingsveld te
staan in Dalem, maar ze heeft het er graag voor over. Zou ze
haar vader niet volgen, mocht die elders trainer worden? ,,Nee
hoor, ik zou best onder iemand anders kunnen voetballen. Ik
ben heel hecht met de andere spelers van GJS. Ook buiten het
veld gaan we veel met elkaar om. Zo lang ik het spelletje leuk
vind, blijf ik graag met hen spelen.’’

Tekst en Foto Jan Volwerk

Madelief Grootenhuijs is een laatbloeier. ,,Pas in groep acht
van de basisschool werd ik lid van LRC Leerdam. Ik heb eerst
andere sporten beoefend zoals taekwondo en zwemmen.
Voetballen deed ik ook graag. Met schoolvoetbaltoernooien
vond iedereen dat ik talent had. Toen die geluiden mijn ouders
bereikten, mocht ik op voetballen. Daarna werd ik al vlug
gescout door de KNVB. En na een jaar kreeg ik een uitnodiging
om aan de talentendagen bij SteDoCo mee te doen.’’
Grootenhuijs was welkom in Hoornaar en vond het helemaal
geweldig. ,,Ik kwam in een super gezellig team terecht. De
meiden, die ik vaker zag dan mijn eigen vriendinnen, voelden
al snel als familie. We trainden vier keer, speelden onze wedstrijden en er waren heel veel slaapfeestjes.’’
Onder Roy Waalboer maakte Grootenhuijs haar debuut in
vrouwen 1, maar zij werd pas in het laatste jaar van Janny
Timisela een vaste waarde. ,,Daarna ging het steeds vaker mis
met mijn knie. Ik zakte er regelmatig doorheen en had steeds
meer tijd nodig om te herstellen. Toen ik er in 2017 voor de
zoveelste keer doorheen was gegaan, bleek dat mijn kruisband
helemaal was afgescheurd. Een operatie was onvermijdelijk.’’
Eind 2017 werd Grootenhuijs, in het dagelijkse leven werkzaam als kok, geopereerd en begon aan een lange, eenzame
revalidatieperiode. ,,Ik was er niet zeker van of ik door wilde,
maar rond Pasen begon het toch weer te kriebelen. Ik miste de
meiden. De gezelligheid en het voetballen.’’
De nieuwe trainster Edith Martens gaf haar nog een extra zetje
in de goede richting. ,,Edith is ook mijn trainster bij de KNVB
geweest. Zij heeft mij er vanaf de voorbereiding van dit seizoen
bij betrokken. Ook al mocht ik niet alle oefeningen meedoen,
ik mocht met de groep meetrainen. Zat in de kleedkamer weer
tussen de meiden. Dat hielp enorm. Op 6 oktober mocht ik
tegen DTS´35 uit Ede zelfs al vijf minuten invallen.’’
Het duurt niet lang meer of Grootenhuijs kan weer een hele
wedstrijd aan. ,,Ik geniet van elke minuut die ik in het veld sta.
Ik voel ook dat het steeds beter gaat en dat ik sterker word. Ik
heb totaal geen angst meer. Het is een kwestie van tijd dat ik
weer op mijn oude niveau ben. We hebben ook een missie.
Overleven in de topklasse. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat
lukken.’’

Warmte zonder zorgen...

www.asngorinchem.nl
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Wanneer u kiest voor Gorinchem Facilitair
bent u ervan verzekerd dat de werkzaamheden volgens afspraak correct en op tijd
worden uitgevoerd. U kunt ons inschakelen voor dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden voor zowel binnen
als buiten. We stellen in overleg met u een
schoonmaakadvies op waarin duidelijk is
welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en waarbij uw budget leidend is.

Verstopte dakgoten kunnen voor veel problemen zorgen want lekkages kunnen flinke
schades aan uw woning of bedrijfspand
veroorzaken. Om dit te voorkomen is het
regelmatig controleren en schoonmaken
van groot belang. Zelf reinigen van deze
dakgoten behoort vaak niet tot de mogelijkheden. Wij nemen dit werk graag voor
u uit handen en we hebben daarvoor ook
de juiste apparatuur in huis.

Schone ramen zijn belangrijk voor de
uitstraling van uw bedrijfspand maar ook
voor de levensduur. Wanneer ramen niet
goed worden onderhouden en langdurig
worden blootgesteld aan alkalische afzetting (bv kalkhoudend water en cementstoffen) kan er etsschade ontstaan. Dit
zorgt ervoor dat de doorzichtigheid van
ramen verminderd wordt. Het herstellen
ervan is vaak ook niet mogelijk.

Gorinchem Facilitair biedt een breed dienstenpakket aan voor diverse gebouwen:

We reinigen dakgoten, afhankelijk van de
situatie, machinaal of handmatig, Indien
wij verstopte afvoeren tegenkomen zullen
wij u dit melden en ook meenemen in het
reinigingsproces. Geconstateerde lekkage
of slijtage nemen wij mee in de rapportage
van de werkzaamheden.

Glasbewassing is maatwerk. De frequentie
ervan is bijvoorbeeld afhankelijk van de
omgeving waar uw pand staat.
Alle factoren die van invloed kunnen zijn,
nemen wij mee het adviesplan.

✔ Kantoren
✔ Banken
✔ Appartementencomplexen
✔ Horecagelegenheden
✔ Winkelcentra
✔ Autogarages
✔ Loodsen

GLASBEWASSING

TELEWASSYSTEEM

We beschikken over een eigen osmose
telewassysteem. Met dit systeem kunnen
we bedrijfspanden en woningen tot 15
meter hoogte reinigen. Het werkt snel en
efficiënt. Kozijnen kunnen in één moeite
meegenomen worden en het water droogt
streep loos op omdat het gebruikte water
ontkalkt is.
Is uw pand hoger dan 15 meter dan kunnen
wij de reiniging ook voor u verzorgen want
beschikken over de benodigde certificaten
om met hoogwerkers te werken.

Boerenstraat 60
4201 GB Gorinchem
Tel: +31-634021844
info@gorinchemfacilitair.nl
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Van Huijgevoort dolgelukkig in amateurvoetbal
Mats van Huijgevoort (26) ruilde
in de zomer van 2015 het profvoetbal in voor amateurvoetbal.
Een keuze waar hij geen moment spijt van had. Toch kijkt hij
ook met zeer veel voldoening
terug op zijn weg richting de
Eredivisie.
Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt
,,Mijn vader liet een brief zien met
een Willem II-logo. Daarin stond
dat ik mocht meetrainen. Dat was
een heel mooi moment”, haalt Van
Huijgevoort, geboren Tilburger en
opgegroeid in Loon op Zand, het
moment op dat zijn droom om profvoetballer te worden een flinke stap
dichterbij kwam.
Bij Willem II doorliep de verdediger
de jeugdelftallen betrekkelijk eenvoudig. Hij speelde zelfs voor de
nationale jeugdelftallen. ,,Het was
goed om een bevestiging te krijgen
dat je opvalt. Hoewel we met Willem II altijd om het kampioenschap
meespeelden, speel je natuurlijk niet
bij Ajax, PSV of Feyenoord.”
Nóg niet: in 2008 maakte hij namelijk wel de overstap van Willem II
naar Feyenoord. ,,Ik kon toen kiezen
tussen Feyenoord, PSV en AZ. Ik ben
puur op mijn gevoel afgegaan.”
Wist je toen al dat Feyenoord 1
een kwestie van tijd was?
,,Nee, daar heb ik hard voor gewerkt. Ik presteerde wel goed, maar
het was niet zo dat ik dacht: ‘Ik haal
dat eerste eventjes’. Ik bleef wel ook
bij de Nederlandse selecties spelen.
En het eerste komt dan vanzelf
dichterbij.”

Na SV Oss’20 sinds dit seizoen
dus Kozakken Boys. Leg uit.
,,Ik wilde een stapje hogerop in het
amateurvoetbal. Met SV Oss’20
hadden we ook een goed team
hoor. Die hebben nu ook weer een
periode te pakken in de Derde Divisie, maar hoger dan Kozakken Boys
kan bijna niet. Die spelen altijd mee
in de top van de Tweede Divisie.”

Als ik zeg: Harry Kane, Paul
Pogba en Mario Götze. Wat zeg
jij dan?
,,Ja, daar heb ik inderdaad met de
Nederlandse jeugdelftallen tegen
gespeeld. Ik kan me dat soort
dingen goed herinneren. Ook Jack
Wilshere, Samuel Umtiti en MarcAndré ter Stegen bijvoorbeeld. Dan
denk je soms wel: ‘Oh ja, daar heb
ik toen nog tegen gespeeld.’. Ik heb
wat dat betreft veel mooie hoogtepunten mee mogen maken. Ook
de EK’s en WK’s: dat is het hoogst
haalbare dat er is.”

Aan het begin van het seizoen
even niet...
,,Er waren toen inderdaad nog geen
automatismen, zowel verdedigend
als aanvallend. Het ging zo stroef.
Iedere club zegt het, maar ik meen
het echt: onder Jasper (De Muijnck,
red.) hebben we zoveel wedstrijden gehad waarin we de overhand
hadden, maar niet wonnen. Toen
Michel (Langerak, red.) kwam,
trainden we al langer met elkaar.
Dan vallen sommige dingen gewoon
in elkaar. Dat gaat automatisch. Dan
zie je ook dat je weer gaat winnen.”

Uiteindelijk debuteer je onder
Ronald Koeman in Feyenoord 1 in
de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo
(2-1 nederlaag). Is dat een positieve of negatieve herinnering?
,,Allebei. Positief omdat je die
wedstrijd gespeeld hebt en dus
je Eredivisie-debuut maakt. Dat is
mooi. Maar het liep niet zoals ik
had gehoopt. Ik pakte geel en de
trainer wisselde me mede daardoor
in de rust. Ik stond tegenover Steven
Berghuis en wij speelden met veel
jongens die niet altijd speelden.
Dat maakt het moeilijker als jonge
jongen. Je wordt daardoor niet
op sleeptouw genomen door de
ervaren spelers. Het is jammer dat ik
daar op afgerekend werd.” Tot een
tweede wedstrijd voor Feyenoord
kwam het niet meer. Na periodes bij
Excelsior, Willem II en FC Den Bosch
besloot hij in 2015 te kiezen voor
zijn maatschappelijke carrière.

Feyenoord. Daar kwam ik in een
elftal dat net gedegradeerd was en
we draaiden totaal geen goed jaar.
Feyenoord wilde me dan ook niet
terug. Wat logisch was: ik presteerde niet goed. Uiteindelijk ging ik
naar Willem II, wat een cruciaal jaar
was. Ik woonde vlakbij, ik kende de
mensen van de club. Maar ik had
concurrentie van de aanvoerder: Jordens Peters. Ik had dus beter voor
een andere club kunnen kiezen.”

Je hebt ooit gezegd: ik had
mijn clubkeuzes met mijn hoofd
moeten maken in plaats van met
mijn hart. Hoe bedoel je dat?
,,Excelsior was een satellietclub van

Bij FC Den Bosch speelde je wel:
waarom ging je voor een maatschappelijk carrière?
,,Ik had de keuze om te blijven,
maar FC Den Bosch was op dat

Mats van Huijgevoort in actie tijdens het KNVB-bekerduel met Vitesse.
moment ook een veredelde amateurclub. Toen ben ik aan mijn
toekomst gaan denken. En ik sta
nog steeds achter die keuze. Qua
werk, qua mijn huidige situatie: dat
is nu gewoon super. En ik kan er
ook nog op een lekker niveau bij
voetballen. Natuurlijk vraag je soms
af: waar zou ik staan als ik door
was gegaan? Ik mag er ook nog
wel aan denken, maar teleurgesteld
hoef ik er niet van te worden. Natuurlijk is profvoetbal mooi, maar
het is maar voor een paar spelers
weggelegd dat je na het voetbal
nooit meer hoeft te werken. Ik ben
iemand die wat verder kijkt dan
dat.”

Het eerste seizoen bij Kozakken
Boys is bijna ten einde. Hoe
bevalt het?
,,Goed, het is een mooie club. Er is
nauwelijks verschil met de ploegen
uit de Keuken Kampioen Divisie. De
bovenste ploegen van de Tweede
Divisie zouden daar makkelijk in
mee kunnen. Maar Kozakken Boys
blijft een amateurclub. Dat is ook de
charme van het voetbal.”
Tot slot: via Kozakken Boys
maakten nog voldoende spelers
het stapje hogerop. Jij ook?
,,Die ambitie is er totaal niet. Maar
zeg nooit nooit. Je weet het niet.
Maar ik ben gelukkig zo.”

‘Altijd het gevoel gehad dat ik het eerste ging halen’
Bij de kapper, bij de Albert
Heijn: overal kreeg Johnny
Lommers schouderklopjes. De
21-jarige Werkendammer sluit
volgend seizoen aan bij de
hoofdmacht van Kozakken Boys
en daar is hij zelf, én de mensen
in Werkendam, maar wat trots
op.
Lommers mag met een gerust
hart een kind van Kozakken
Boys genoemd worden. Zelfs
een avontuur bij FC Dordrecht
sloeg hij als B-junior af om te
kunnen blijven voetballen bij de
club waar hij als achtjarig jongetje begon. Volgend seizoen,
dertien jaar later, mag hij het
onder de nieuwe coach Rick Adjei laten zien in de hoofdmacht.
Twee dagen na een oefenwedstrijd tegen BMT, waarin de
aanvaller zich met de enige goal
van de wedstrijd tot matchwinner kroonde, lag er een contract

voor hem klaar. ,,Ik trainde al
mee”, zegt Lommers. ,,Eerst
met Jasper de Muijnck, later bij
Michel Langerak. Je scoort veel
in de oefenwedstrijden, je leert
veel van de spelers en de spitsen,
je ligt goed in de groep en je

bent een Werkendammer. Die
willen ze graag behouden bij de
club. Uiteindelijk hebben ze in
de trainingen mijn kwaliteiten
kunnen zien. En blijkbaar voldoe
ik aan de eisen om vast bij het
eerste aan te sluiten.”

Johnny Lommers in het duel met BMT waarin hij zijn contract verdiende.

Het is voor Lommers een droom
die uitkomt en ook eentje waar
hij al die jaren op is blijven
hopen. Hij had immers ook bij
andere verenigingen in het
eerste kunnen gaan voetballen. ,,Ik heb vorig seizoen een
gesprek gehad met een club uit
de buurt. Maar toen kwam Jasper als nieuwe trainer. Dat wilde
ik graag afwachten. Mijn trainer
bij het tweede zei ook: ‘Misschien kan je wel meetrainen,
ruiken aan het eerste elftal en
wie weet wat er dan gebeurt’.
Dat advies heb ik aangenomen.
Ik heb altijd het gevoel gehad
dat ik het eerste elftal ging halen. En toen mocht ik inderdaad
meetrainen.”
Is Kozakken Boys net op tijd
geweest? Had je voor jezelf een
deadline?
,,Nee. Om me heen hoorde ik
wel vaak: ‘Die reservehoofd-

klasse heb je ook wel een keer
gezien’. Dat gevoel had ik nog
niet. Ik wilde nog steeds vol
voor m’n kans bij Kozakken Boys
gaan. Op een gegeven moment
hoor je ook verhalen binnen de
club: Lommers dit, Lommers dat.
Dat geeft een extra motivatie.”
Met Robert Mutzers kwam er
onlangs een nieuwe spits bij
Kozakken Boys en met ook
voormalig ADO Den Haag-spits
Charlton Vicento is er volgend
seizoen voldoende concurrentie
voor de spitspositie. ,,Dat maakt
me niet uit”, zegt Lommers. ,,Ik
weet wat me te doen staat. Ik
moet er gewoon voor zorgen
dat ik in de basis kom.”
Aan de aanmoedigingen vanuit
de supporters zal het in elk
geval niet liggen. ,,Mensen
zeggen ‘ga er voor’ en ‘doe je
ding’. Je wordt wel opgepept.
Die gunfactor is altijd leuk.”

We’ve got it sealed
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Schaapjes op
het droge...?
Bel voor een onafhankelijk
en persoonlijk advies.
Al sinds 1979 is de Euro-Rijn Group een betrouwbare
partner op het gebied van transport en logistiek.
Al sinds
1979 is deover
Euro-Rijn
Group
een betrouwbareen overslagWij
beschikken
diverse
opslagruimtes
partner op het gebied van transport en logistiek.

faciliteiten in Moerdijk. U kunt bij ons terecht voor een
Wij beschikken over diverse opslagruimtes en overslag-

zeer uitgebreide dienstverlening op het gebied van
faciliteiten in Moerdijk. U kunt bij ons terecht voor een
Al sinds 1979 is de Euro-Rijn Group een betrouwbare
transport,
overslag,
opslag en
zeer uitgebreide
dienstverlening
opdistributie.
het gebied van
partner
op
het
gebied
van
transport
transport, overslag, opslag en distributie. en logistiek.
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Medhani happy in Gorcum en bij SteDoCo
Medhani Habtemariam was
één van de voetballers van de
toenmalige nationale selectie
van Eritrea die in december 2012
in Rwanda van de aardbodem
verdween en na een zwerftocht door Europa in mei 2014
in Gorcum opdook. Inmiddels is
‘de Bliekenstad’ zijn thuis en is
hij als ras-voetballer ‘helemaal
happy’ bij SteDoCo.

voetballen mij een mooie club met
goede spelers op een goed niveau.’’
Over de toekomst en zijn eventuele
ambities wil hij het niet hebben.
,,Ik kan wel roepen dat ik hoop dat
ik bij een grote betaalde club wil
voetballen. Maar dat is onzin. Laat
ik eerst maar bewijzen dat ik het
niveau bij SteDoCo goed aankan.
Ik wil nog een veel betere voetballer worden. Mijn verbeterpunten?
Doelpunten maken. Ik wil iedere
bal afgeven. Dat zit in mijn hoofd
en dat krijg ik er niet uit. Zelfs als ik
een écht grote kans krijg. Ik moet
egoïstischer worden. En beter leren
coachen. Ik wil een belangrijke speler worden bij SteDoCo. Daarna zien
we wel verder.’’

Tekst en foto’s Jan Volwerk
,,Ben ik op tijd?,’’ vraagt de 25-jarige Medhani Redie Habtemariam bij
zijn entree in De Gasterij in Gorinchem. Tegelijkertijd werpt hij een
blik op zijn horloge . Daarna lacht
hij zijn tanden bloot. ,,Het is één van
de eerste dingen die ik in Nederland
heb geleerd. Op tijd komen is hier
erg belangrijk. Op tijd komen op je
werk, op de training en bij andere
afspraken.’’
,,Nee, in ons vroegere leven was dat
helemaal niet belangrijk,’’ vervolgt
Medhani zijn verhaal in prima
Nederlands met zo af en toe een
Engels woordje ertussendoor. ,,Dan
keken we niet op een paar uur,
haha. Ja, als we konden voetballen,
waren we er ‘always’. Ik ben met
een bal geboren. Die nam ik overal
mee naar toe. We voetbalden dag
en nacht op straat. In Asmara, de
‘capital’ waar ik ben opgegroeid.’’
Medhani reageert ook direct op
de vraag of hij nog weet wie hem
geleerd heeft om op tijd te komen.
,,Sjaak Pellikaan. Hij heeft dat er
ingestampt, haha. Hij was en is een
vader voor ons vanaf het moment
dat we in Gorinchem terecht zijn
gekomen. Toen ik bij Kozakken

Medhani Habtemariam: ,,Ik wil bij SteDoCo een belabngrijke speler worden.’’
Boys mocht voetballen, heeft hij mij
daar elke dag naar toe gebracht en
weer opgehaald. We zijn natuurlijk
sowieso geweldig opgevangen in
Nederland. Door heel veel mensen.’’
Een klein jaar werd de voormalige
nationale selectie van Eritrea bij
elkaar gehouden. De groep kreeg
onderdak bij SVW. Trainde daar onder leiding van Robertino Lotto en
speelde heel veel oefenwedstrijden
tegen sterke clubs uit de regio en
daarbuiten. ,,Dat was belangrijk. We
spraken de taal niet. Waren zeker de
eerste maanden bang, maar konden
toch doen waar we goed in waren,
voetballen. Dat deze ‘situation’ niet
eeuwig kon duren, wisten wij ook
wel.’’
Medhani , die in Eritrea in het nationale jeugdelftal (onder negentien)
voetbalde en na een jaar al werd
overgeheveld naar het nationale
elftal, was welkom bij topamateur-

club Kozakken Boys. ,,Het eerste
jaar in een nieuwe omgeving en met
mensen die je niet kent was vreselijk
moeilijk. Ik sprak de taal nog niet,
moest wennen aan de Nederlandse
cultuur, maar ook aan het voetballen zelf. Bovendien liepen er bij
Kozakken Boys heel veel goede spitsen, die veel beter waren dan ik.’’
De mensen van Kozakken Boys hebben wel heel veel ‘patience’ met mij
gehad. Ze gaven mij de tijd om te
wennen. En samen met mijn landgenoten zat ik op Nederlandse les
om ons zo snel mogelijk een beetje
verstaanbaar te kunnen maken.
En ik trainde hard. Het tweede en
derde jaar in Werkendam ging het
veel beter. Ik kreeg ook speeltijd. Ik
heb heel veel geleerd en heel veel
mooie dingen meegemaakt.’’
Medhani koos dit seizoen voor
SteDoCo dat één divisie lager speelt
dan Kozakken Boys. ,,Om nog meer

speeltijd te krijgen. En dat lukt
goed. Al kan ik niet zeggen dat het
niveau veel lager is dan bij Kozakken
Boys. We hebben een zeer sterke
groep. Nee, ik heb niet hoeven
te wennen aan weer een nieuwe
omgeving. Dat komt omdat ik mij
nu in het Nederlands prima kan redden. Natuurlijk begrijp ik niet alles.
Maar dat is geen punt. De trainer
(Gijs Zwaan red.) is een heel aardige
man die mij heel veel vertrouwen
geeft en ik heb ook veel steun aan
mijn oude ploeggenoten bij Kozakken Boys Wesley Pollemans en Toby
Mulder.’’
Medhani voelt zich helemaal happy,
maar ontwijkt de vraag of hij hoopt
ooit terug te keren naar Eritrea. ,,Ik
heb in Gorcum een huis, vlakbij
winkelcentrum Piazza. Ik heb werk
als magazijnmedewerker in Meerkerk, ik heb een vriendin, een auto
en kan nog minimaal anderhalf jaar

Medhani is een échte winnaar. ,,Ik
kan niet tegen mijn verlies. Ik wil
niet verliezen. Ik ben heel boos en
helemaal niet blij na een verloren
‘game’. Ik kan dan ’s nachts ook niet
slapen.
Met zijn Eritreese vrienden - hij
noemt ze steevast ‘my brothers’
- die inmiddels allemaal wel een
plekje hebben gevonden bij clubs
in Gorcum of de regio heeft hij nog
vaak contact. ,,Samen voetballen zit
er niet meer in. Iedereen heeft het
wel druk met werk en voetballen,
maar minimaal één keer in de week
of veertien dagen drinken we thee,
wisselen we ‘stories’ uit en maken
we ‘fun’. Dan praten we weer even
in onze eigen taal, maar wel met
steeds meer Nederlandse woorden
ertussen.’’
En weg rent Medhani. ‘Sorry, ik
moet naar mijn auto. Ik ben bijna te
laat. En dat kost geld in Nederland’.

Beleid SteDoCo: Elk jaar stapje vooruit
SteDoCo bivakkeert na twee
turbulente jaren – degradatie
uit de derde divisie en via een
‘Hitchcock-scenario’ binnen één
jaar terug in de derde divisie
– dit seizoen fier in het linker
rijtje van die klasse. Het is de
verdienste van de inmiddels door
de wol geverfde beleidsmakers
Wim den Braven en Johan van
der Werken.
Met kunst en vliegwerk in de nacompetitie keerde SteDoCo binnen een jaar terug in de derde
divisie. Handhaven was daarom
het doel voor dit seizoen. Den
Braven: ,,Daar hebben we het
nu tien maanden later allang
niet meer over. We willen in het
linker rijtje eindigen. En dat is
knap. We hebben een zeer sterke groep van 22 man. Dat wisten
we. We zijn dit seizoen echter
wel geconfronteerd met extreem
veel blessureleed. Bijvoorbeeld
met wel drie kruisbandblessures:

Ricardo Samoender, Simon van
Beers en Wilmar van Bruggen.
Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Anders hadden we veel
hoger kunnen eindigen.’’
Het aantrekken van spelers en
het elk jaar doorselecteren is een
kunst apart. Den Braven: ,,Je

kan als je op dit niveau wilt acteren niet meer alleen in de regio
scouten. Onze Joran Schröder
en Gwaeron Stout bij Kozakken
Boys zijn zeldzame pareltjes.
Daarbij komt dat we van alle
kanten spelers door makelaars
krijgen aangeboden. We zijn

Wim den Braven en Johan van der Werken vormen al jaren het
technische hart van SteDoCo

daar uiterst voorzichtig mee. We
beschikken inmiddels zelf over
een groot en betrouwbaar netwerk en we hebben een prima
scout. En er komt geen speler
meer bij SteDoCo als we hem
ook zelf niet minimaal twee keer
hebben gezien. We willen elk
jaar een stapje vooruit maken en
de komende jaren een rol spelen
in de top van de derde divisie.’’
De stap naar de tweede divisie
lijkt voor SteDoCo op termijn
een logische. Van der Werken, al
vanaf het eerste uur betrokken
bij de historische opmars van SteDoCo van de vierde klasse naar
de top van het amateurvoetbal:
,,Daar hangt wel een ander
prijskaartje aan. Niet alleen met
betrekking tot de selectie. Ook
aan de accommodatie worden
extra eisen gesteld. Eén voorbeeld: de bestaande lichtinstallatie dient te worden opgewaardeerd naar een minimale

lichtsterkte van 300 lux. Dat is nu
nog een brug te ver, al is de club
op bestuurlijk vlak daar wel al
mee bezig. Mochten we onverhoopt binnen enkele jaren toch
promoveren, dan lossen we dat
ook wel weer op. In het eerste
jaar krijgen we sowieso dispensatie.’’
Nog eerder hoopt het tweetal
dat de KNVB de belofte-teams
weer in één competitie bij
elkaar zet. ,,BVO’s horen niet in
een amateurcompetitie.’’ Een
opvolger voor de vertrekkende
trainer Gijs Zwaan werd onlangs
gestrikt. Voor de tweede keer
wordt Frans Adelaar, vriend van
Wim den Braven, de baas in
Hoornaar. Den Braven: ,, Onze
vriendschap kan ik prima los
zien van zijn functioneren als
trainer. Hij kent de club, zag ook
dit seizoen veel wedstrijden en is
voor SteDoCo de beste optie.’’

VOOR ADVIES EN
REALISATIE IN
RAAMDECORATIE
• Rolgordijnen/Plisse/
Lamellen
• Gordijnen
• Gordijnen op ringen
• Vitrage
• Vouwgordijnen/Blinds

djezzhelpt.nl

Bullekeslaan 8 • 4203 NH Gorinchem • T (0183) 638115 • F (0183) 638120
E info@vroongordijnenatelier.nl •I www. vroongordijnenatelier.nl

Bij ons kunt u altijd terecht voor een uitgebreide maaltijd, een lichte lunch, een borrel met
collega’s of voor een gezellige high-tea met vriendinnen. De Hoofdwacht is er voor iedereen!

Grote Markt 4201 EA

HUIS VERKOPEN

• Kleine gezelschappen
v.a 30 pers.
• Bruiloften & partijen
• Bedrijfsfeesten & presentaties
• Recepties
• Grote gezelschappen
tot 350 pers.
• Jubilea & andere
Gorinchem
feestelijkheden

0183 638 880

Djezz light
✔ Funda
✔ Te koop bord
✔ Promotie
✔ Brochure
✔ Berichtenservice

Djezz helpt
✔ Vrijblijvend kennismakingsgesprek
✔ Woningopname
✔ Funda
✔ Plattegronden
✔ Te koop bord
✔ Promotie
✔ Brochure
✔ Berichtenservice
✔ Nabellen bezichtigingen
✔ Onderhandelen
✔ Koopovereenkomst

€395,-

Djezz compleet
✔ Vrijblijvend kennismakingsgesprek
✔ Woningopname
✔ Funda
✔ Professionele foto’s
✔ Plattegronden
✔ Te koop bord
✔ Promotie
✔ Brochure
✔ Berichtenservice
✔ Bezichtigingen
✔ Onderhandelen
✔ Koopovereenkomst

€995,-

€1695,-

0183 - 23 04 99 • info@djezzhelpt.nl

Kijk snel op www.djezzhelpt.nl

TE HUUR-TE KOOP

Wij gaan tot het
uiterste voor uw zaak

State of the art warehouse
5.000 m2 te Roosendaal

SUPERHELDEN
GEZOCHT!
Ben jij een advocaat met passie?
Dan zijn wij per direct op zoek
naar jou!

Voor info: www.delobelpartners.nl/aanbod/bedrijfsobject

076 206 1006

De 7 zekerheden van Putters
1. Altijd de beste persoon voor uw zaak
2. Één aanspreekpunt
3. Geen onverwachte facturen
4. Duidelijke taal
5. Een luisterend oor
6. Oprecht advies
7. Gaan altijd voor het beste

Op dit moment hebben wij
twee vacatures:
• Advocaat-medewerker Arbeidsrecht
• Advocaat-medewerker Familierecht
Kom jij ons team versterken?
Stuur dan jouw sollicitatie naar
elize@puttersadvocatuur.nl.

Spijksedijk 28 4207 GN Gorinchem I T 01 83 35 67 52 F 01 83 35 67 59
E info@puttersadvocatuur.nl I www.puttersadvocatuur.nl
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www.madeby-elands.nl

Download de gratis app!

9 april 2018 • pagina 11

Pascal van Delden: garantie voor promotie
Haal Pascal van Delden (28) naar
je club en het startsein voor een
fraaie opmars is gegeven. Met
SteDoCo rukte hij op van de
derde klasse naar de Topklasse
en ook met Unitas (zo.) is hij
binnen twee jaar van de tweede
klasse naar de Hoofdklasse gepromoveerd.

Molenvliet te bewonderen. ,,Het
klikte wel met de nieuwe trainer en
ik heb het hier naar mijn zin. En ik
scoor nog dus de club wil ook niet
van me af”, zegt Van Delden met
een lach.
Wat hij verwacht van de nieuwe
kapitein op het Unitas-schip? ,,Aanvallen, domineren: hij ziet daarin
ook een rol voor mij op tien. De
nieuwe trainer ziet dat en handelt
daar naar. Wesley Swets kunnen
we bijvoorbeeld goed gebruiken:
een fysiek sterke jongen die ook
goed kan voetballen. Verdedigend
staan we wel goed, maar voetballen vanuit achteruit kan nog beter.
Hij ziet dat en handelt er naar. Dat
vind ik belangrijk.”

Teksten Tim Hartman
Foto’s Jan Noordlandt
Van Delden is bezig aan zijn derde
seizoen op Sportpark Molenvliet.
Sinds zijn overstap van SteDoCo
naar Unitas bleek hij een garantie
voor minimaal tien goals per seizoen. Ook dit seizoen. Drie maakte
hij er in de wedstrijd tegen Groene
Ster waarin de Gorcumers de eerste
periodetitel pakten en dus verzekerd
zijn van een plek in de nacompetitie. ,,De overstap naar Unitas is
een mooie keuze geweest”, stelt hij
tevreden vast.
Pascal van Delden is net als bij SteDoCo bezig met een flinke opmars met Unitas.
SteDoCo
Van Delden, geboren en getogen in
Hoornaar, debuteerde onder Cees
van Bavel in het eerste elftal bij
SteDoco. Een droom die uitkwam?
,,Ik vond het allemaal wel leuk hoor,
maar voetbal stond nooit echt op
één. Ik ben ook niet zo’n trainingsbeest. Toen ik in de jeugd speelde,
speelde SteDoCo 1 nog tegen clubs
als Noordeloos en VVAC. M’n broer
Raymond speelde toen in het eerste.
Ik keek niet enorm tegen het eerste

op. Maar toen ik mee ging spelen,
vond ik het écht leuk.”
Steeds maar weer promoveerde de
club. Spelers kwamen en gingen,
maar Van Delden bleef. ,,Ik werkte
altijd hard, had veel lengte en
groeide er gewoon lekker in mee.”
Het leverde hem fraaie duels op
met Kozakken Boys, IJsselmeervogels en Spakenburg. Desondanks
besloot hij twee seizoenen geleden
toch te vertrekken. ,,Ik speelde dat

laatste seizoen wat minder en wilde
iets nieuws. Ik had mijn plafond
bereikt.”
Het werd Unitas, waar hij nu aan
net zo’n opmars bezig is als met
SteDoCo. ,,Dat voelt goed, haha.
Eigenlijk speelde ik alleen met
SteDoCo in de Topklasse niet mee
om het kampioenschap.” Grote
blessures waren er ook nooit. Of er
helemaal geen tegenvallers waren?

,,Ja, dat we met Unitas in de tweede
klasse niet kampioen werden. Maar
goed, als dat het enige is... Misschien moet ik volgend seizoen
maar stoppen als je dit zo hoort”,
grapt hij.
Nieuwe trainer
Aan stoppen denkt Van Delden
echter niet. Ook onder de nieuwe
coach, Jeroen van Bezouwen, is
hij volgend seizoen op Sportpark

Derde Divisie
Na de winst van de eerste periodetitel zakte het even in bij Unitas met
vier winstloze wedstrijden achter
elkaar. ,,We kwamen na die eerste
periode ook gewoon in een wat
zwaarder programma. Maar het
ligt nog steeds dicht bij elkaar. Je
moet je ook afvragen of je al naar
de Derde Divisie moet willen. Misschien moet je eerst een stabiele
hoofdklasser worden. Als je nu al
gaat, heb je volgend jaar misschien
een kloteseizoen. Maar we gaan er
natuurlijk wel voor. Als het gebeurt,
gebeurt het en zou dat hartstikke
mooi zijn. Zo niet, is er ook niets
aan de hand en beginnen we met
de nieuwe trainer lekker in de
Hoofdklasse.”

Ambitieuze Arslan is nog niet klaar bij Unitas
Akin Arslan (24) blijft ook na
dit seizoen nog twee seizoenen
lang een roodbroek. Met Unitas
(zo.) wil de aanvallende middenvelder de Derde Divisie in.
Tonny Vilhena (Feyenoord), Rick
Karsdorp (AS Roma), Anwar El
Ghazi (Aston Villa): zomaar wat
namen met wie Arslan bij Feyenoord en Sparta zijn voetbalkunsten vertoonde. ,,Jaloers? Nee,
ik ben juist super trots dat zij nu
op zo’n mooi podium voetballen. Ik hoop dat ze het nog veel
verder gaan schoppen.”
Zelf speelde Arslan bij Spartaan’20, tot de D-junioren bij
Feyenoord, weer Spartaan’20,
drie seizoenen ADO Den Haag,
Barendrecht, Sparta, FC Den
Bosch, IFC, ASWH en sinds dit
seizoen bij Unitas.
Bij Feyenoord en ADO Den
Haag lukte het hem niet om
zich richting het betaald voetbal
te voetballen. Via Barendrecht
blies hij die droom alsnog nieuw
leven in. ,,Toen ik bij ADO Den

Haag niet in hun plannetje voor
kwam, ben ik bij Barendrecht
gaan spelen om mezelf weer te
bewijzen op een mooi podium.
Ik heb altijd de moed er in gehouden.”
Met succes: Sparta pikte Arslan
op. ,,Ik zat dicht tegen de selectie aan”, vertelt hij. Hij maakte
Gert Kruys en Alex Pastoor mee
als trainers, maar tot een échte
kans bij de Kasteelclub kwam
het niet. ,,Leo Beenhakker (destijds verantwoordelijk voor het
technisch beleid, red.) zei dat ik
geduldig moest blijven. Maar ik
was negentien jaar. Ik was niet
volwassen en geduldig genoeg.
Ik wilde voetballen en wist dat
ik de kwaliteiten had. Uiteindelijk is het helaas niet gelukt.”
Rick Adjei
Nadien speelde Arslan nog voor
FC Den Bosch, IFC en ASWH.
Sinds dit seizoen vertoont hij
zijn voetbalkunsten op Sportpark Molenvliet. De reden voor
die overstap? ,,Rick Adjei. Hij
volgde me al bij IFC, maar toen

ben ik naar ASWH gegaan. Hij
bleef me volgen. Uiteindelijk
hebben we met elkaar gesproken en daar had ik een heel
goed gevoel bij. Zijn ideeën
spraken me aan: de manier
waarop hij me aanvallend wilde
gebruiken. Zo dacht ik er ook
over.”
Het verbaast Arslan dan ook
niet dat Adjei volgend seizoen

hoofdcoach wordt van Kozakken Boys in de Tweede Divisie.
,,Ik gun het hem van harte. Hij
eist altijd honderd procent inzet,
de oefeningen die we doen zijn
goed en hij is met iedere speler
van het team bezig.”
Er kwamen meer spelers speciaal
voor Adjei naar Unitas. Een
aantal van hen vertrekt dan ook
weer na dit seizoen. Arslan niet.

Akin Arslan wil met Unitas naar de Derde Divisie.

Hij tekende voor twee seizoenen bij. ,,In eerste instantie voor
Enis Ulusan (de aanvoerder die
volgend seizoen assistent-coach
wordt, red.). De nieuwe trainer
(Jeroen van Bezouwen, red.)
kende ik niet, maar ik heb heel
lang met hem gesproken en dat
was heel positief. Zijn menselijkheid gaf me een goed gevoel.
Hij wil ook aanvallend voetbal
spelen en daar kan ik een belangrijke pion in zijn.”
Volgens Arslan past het aanstellen van Van Bezouwen bij de
ambitie die hij zelf heeft. ,,Als
Unitas zo’n trainer binnenhaalt,
doen ze dat niet om zich alleen
maar te handhaven op het
huidige niveau. Ik wil ook naar
de Derde Divisie met Unitas. Dat
is waar ik naar streef. Dat we
periodekampioen werden, kwam
voor mij ook niet als een verrassing. We kregen daarna even
een dipje, maar we proberen
nu gewoon zo hoog mogelijk te
eindigen. De nacompetitie duurt
nog wel eventjes: daar denken
we nu nog niet aan.”

HOUSE PROJECT CLUB RESTAURANT HOTEL MARINA

Dé lekker en
verantwoorde keuze
in de kantine

HOUSE

PROJECT

CLUB

R E S TA U R A N T

HOTEL

BURGSTRAAT 2-B l GORINCHEM
WWW. VROONMEUBELSTOFFERING.NL
TELEFOON 0183 - 633 188
uw partner in cleaning
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PROJECT

CLUB

Cleaning

R E S TA U R A N

LEKKER
BEZIG!
De kantine is het hart van de sportclub. Iedereen komt er samen
om te genieten van een hapje en een drankje. Met het Lekker
Bezig programma willen we van de kantine niet alleen een
gezellige, maar ook een gezonde plek maken. Lekker Bezig staat
voor niets verbieden maar een gezonde keuze bieden. Meld jouw
vereniging aan op www.sligro.nl/lekkerbezig en ontvang praktische
handvaten om met verantwoorde altenatieven aan de slag te gaan.

sligro.nl/lekkerbezig

Sligro Gorinchem
Techniekweg 8
4207 HD Gorinchem

www.sligro.nl
facebook : @ sligrogorinchem
0183622072

06 57 572 168 • 06 53 368 823
info@jbcleaning.nl • www.jbcleaning.nl

Veelzijdig

Ik
word
blij
van een drukker die in
alles voor de klant gaat

Het bestaat echt
In alles voor de klant gaan, Cremer grafisch bedrijf maakt het waar. Ben je op zoek naar de specialist
in kleine oplages en gepersonaliseerd drukwerk, snelle levering en scherpe prijzen?
Dan zijn wij je perfecte partner. Ga naar cremergb.nl. en kijk waar Cremer grafisch bedrijf jou blij mee maakt.

vérder met drukwerk
Galvaniweg 9 ■ 4207 HL Gorinchem ■ (0183) 62 62 15 ■ info@cremergb.nl ■ www.cremergb.nl

MARINA

Marble & More
Lingsesdijk 64,
4207 AG Gorinchem

T +31(0) 612 855 982
F +31(0) 183 640 554
E info@marbleandmore.nl

www.marbleandmore.nl

Sport Medisch Adviescentrum
Midden-Rivierengebied
Sportspreekuur, locatie Beatrixziekenhuis
Blessurebehandeling • Gezondheidsklachten bij sport
Preventief sportmedisch onderzoek • Deskundige begeleiding

Spreekuur:
Volgens afspraak op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Groot sportmedisch onderzoek:
Dinsdag- en woensdagavonden: Beatrixziekenhuis in Gorinchem
De preventieve en gerichte sportmedische onderzoeken zonder fietstest
kunnen ook tijdens de spreekuren overdag.
Afspraak maken
Voor een afspraak kunt u op vrijdag rechtstreeks bellen met het
Sport Medisch Adviescentrum. Zij zijn bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur
via telefoonnummer (0183) 64 4671 of via de mail: sportgeneeskunde@rivas.nl.

www.smagorinchem.nl

Voor ondernemers,
van start tot finish.
ADVIES • ACCOUNTANCY • FISCALITEIT
ONLINE (SALARIS)ADMINISTRATIE
FINANCIËLE PLANNING • OVERNAME

Appeldijk 35 • 4201 AE Gorinchem
 0183 - 63 27 88

 info@vanrooijenaccountants.nl

RIBO GORINCHEM

vanrooijenaccountants.nl

STATIONSWEG 21 GORINCHEM | 0183-62 79 99
WWW.RIBOGORINCHEM.NL

BUSINESS UNITED GJS

schot in de zaak

GJS STAAT OPEN VOOR IEDEREEN DIE WIL VOETBALLEN!
Onze vereniging heeft als doelstelling; GJS in de volle breedte
ondersteunen in het realiseren van haar ambities.
Wij streven naar het genereren van (financiële) middelen die
ten gunste komen aan de gehele club, haar leden en supporters en niet om spelers te vergoeden.

beteren van de reclame-uitingen. Voor de komende jaren staan
onder andere de verdere uitbreiding van de accommodatie,
het verbeteren van de jeugdopleiding en het stimuleren van
het vrouwenvoetbal op de agenda. De plannen daartoe zijn in
volle gang.

een tribune, de realisatie van het Xtra Grass-veld en het ver-

B2B. Uiteraard zijn we er ook voor onze eigen leden. Door het
organiseren van diverse netwerkactiviteiten waaronder

Acc ountants
n! hebben we fraaie zaken gerealiseerd o.a.
die meetel lejaren
De afgelopen

een bezoek aan en sportevenement, een theater-partneravond,
bedrijfsbezoeken en natuurlijk de inmiddels befaamde jaarlijkse
fietstocht, faciliteren wij leden om met elkaar in contact komen
en zo elkaars business beter te leren kennen.

Geïnteresseerd geraakt in deze unieke business club?
Bel met Robert Versendaal (06 - 40 84 11 27) of Ernö Kalmár
(06 - 83 79 24 67) of mail naar business@gjs-gorinchem.nl
VAN HYPOTHEKEN, VERZEKE
VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERING
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW WON
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW WONING

...WIJ
STAAN
TOT
UW
BE
...WIJ
STAAN
TOT
UW
BESC

accountants en adviseurs
EDISONWEG 21D

|

POSTBUS 787

4200 AT GORINCHEM

Automation ICT

TELEFOON (0183) 617839
WWW.GENO.NL

.nl

Security Solutions BV

Jan Sterk

Alblasserwaard

Elbert van den Doel

G&O HEEFT EEN SAMENWERKINGSVERBAND MET VERSTEGEN
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS IN DORDRECHT

LaminaatXXL®
· Houtenvloeren · Parketvloeren · Vinyl vloeren

houtenvloeren
· parketvloeren
· Pvc vloeren · Laminaat
vloeren
· Vinyl
Pvcadvertentie
vloeren
Tegen vloeren
inlevering van ·deze
Laminaat vloeren
BIJ· AANKOOP
VAN 30m2
Bestellen en bekijken

Tegen inlevering van deze advertentie

vrolijks
BIJ AANKOOP
VAN 30m2
prefab betonbouw
PVC OF PARKETVLOER
5% KORTING OP DE
TOTALE FACTUUR!

PVC inOFWoon
PARKETVLOER
We zitten
Experience Centre
7 dagen
week 24 uur
naast per
de Carpetright

actie geldig t/m 7 maart 2014

Spijksedijk 22B 4207 GN Gorinchem
Tel: 0183- 513861

Bestellen en bekijken 7 dagen per week
24 uur per dag op laminaatxxl.nl

5%
KORTING
OP DE
per
dag
op laminaatxxl.nl



TOTALE FACTUUR!

Actie geldig t/m 30 september 2015

Van
Ekeren
Van
Ekeren
Kuiper
Kuiper

Ekeren
VanVan
Ekeren

Hypotheken
en Verzekeringen
Hypotheken
en Verzekering

Woningen Bedrijfsmakelaars
Woningen Bedrijfsmakelaars

www.vanekerenkuiper.nl
www.vanekerenkuiper.nl

www.vanekeren.nl
www.vanekeren.nl

$

Bestellen en bekijken 7 dagen per week
24 uur per dag op laminaatxxl.nl
We zitten in Woon Experience Centre
naast de Carpetright

carcenter
Spijksedijk 20C,werkendam
4207 GN Gorinchem

uw partner in cleaning

Inkoop en Verkoop
van gebruikte
Tel: 0183513861 auto’s

• Kwaliteitsauto’s voor een zacht prijsje
• Divers aanbod van occassions

Cleaning

• Inkoop afdeling met erkend taxateurs
• Auto ophaal dienst
• Persoonlijke service
• RDW Erkend
• Online taxatie en inkoop
• Bij inkoop: Direct contant geld

Leemansstraat 15b - Werkendam
) 06 14 44 04 83 of ) 06 30 01 20 00

www.carcenterwerkendam.nl

Vrienden
van vv GJS

Lid worden? Business United GJS • Postbus 3093 • 4200 EB Gorinchem • E business@gjs-gorinchem.nl • I www.gjs-gorinchem.nl/business
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‘We zullen de handdoek niet zelf gooien’
Zo uitzichtloos als de situatie
lijkt, zo manhaftig strijdt GJS
elke week opnieuw voor een resultaat in de eerste klasse C. Eén
van de aanjagers in het elftal is
Julien Dorrepaal die na al het
blessureleed uit het verleden nu
fitter lijkt dan ooit. ‘We zullen
de handdoek nooit zelf gooien’,
stelt hij beslist. ‘Je moet achteraf
niet willen denken: hadden we
het nou maar niet opgegeven.’

de eerste klasse nog niet gestemd.
,,Vorig jaar was het natuurlijk al
kiele-kiele’’, zo is Julien Dorrepaal realistisch. ,,Toen hebben we een hele
prestatie geleverd door ons in één
keer veilig te spelen. De selectie is
nu misschien iéts minder, maar het
is vooral fijn als je zelf wat vaker de
eerste goal van de wedstrijd maakt.
Dat gebeurt te weinig. Nu worden
geblokte schoten tegendoelpunten
terwijl in de tweede helft van vorig
seizoen alles goed viel. Maar goed,
het is uiteindelijk ook een kwestie
van kwaliteit.’’

Tekst Matthijs Daniels
Foto’s Jan Noorlandt
Hij is een zekerheidje geweest in de
afgelopen jaren. In de toch al fitte
selectie van GJS scoort Julien Dorrepaal hoog in het aantal gemaakte
minuten in wedstrijden en op
trainingen. ,,Ik denk dat ik in de top
drie sta’’, schat hij in. ,,Vorig seizoen
en dit seizoen heb ik alleen door
vakantie een enkele keer afgezegd.
Verder ben ik er altijd bij geweest. Ik
heb geen blessures gehad.’’
Dat is wel eens anders geweest.
Jarenlang gold hij als de ultieme
pechvogel binnen de club, door een
aantal slepende blessures die elkaar
bleven opvolgen. ,,Mijn vriendin
vraagt weleens wanneer ik ermee
stop, maar dat doe ik pas als mijn
knieën ermee stoppen. Ik heb al genoeg voetbal gemist in mijn leven.
Ik zou nu echt niet zonder kunnen.
Dan zou ik er heel snel een andere
uitlaatklep voor moeten vinden. Stil
zitten is niks voor mij.’’
Rechts
Hij heeft zijn portie inderdaad meer
dan gehad. ,,Ik ben zes of zeven
keer geopereerd, ik ben de tel kwijtgeraakt’’, zo kijkt Julien Dorrepaal
terug op de zware jaren. Het was

Julien Dorrepaal: onverzettelijkheid op het middenveld van GJS.
altijd de rechterknie waar het mis
ging. ,,Links heb ik nooit iets. Ook
als ik door mijn enkel ga is het altijd
rechts.’’ In 2009, op zijn achttiende,
zakte hij er voor het eerst doorheen.
Het gebeurde vroeg in een wedstrijd bij Almkerk, die meteen werd
gestaakt. ,,Aanvankelijk werd er een
verkeerde diagnose gesteld. Ik heb
een half jaar lopen sukkelen voordat
tijdens een kijkoperatie bleek dat
alles kapot was. In juli is de reconstructie van mijn kruisband gedaan.’’
,,Acht maanden later was ik weer
wedstrijdfit. Dat was vrij snel. In
2012 gebeurde het voor de tweede
keer, tijdens het zaalvoetbaltoernooi
in De Oosterbliek. Het was in een
duel met Tommy Kant, die toen voor
Unitas speelde. Nu wist ik meteen
dat het mis was.’’

Trampoline
,,Ik hoop het nooit meer mee te maken. Het is een blessure die je niemand toewenst. Het duurt zó lang.
Dat maakt het mentaal heel zwaar.
Je weet dat je er negen maanden
tot een jaar mee bezig bent. Nee,
ik heb er nooit over gedacht om
ermee te stoppen. Ik volgde destijds
een sportopleiding die af moest. Ik
ben nu sportleraar op het Omnia
College en ik doe alles zelf voor. Ik
spring nog steeds op de trampoline
voor een arabier over de kast. Als
dat niet meer zou gaan door mijn
knie zou ik het altijd een leerling
kunnen laten voordoen, maar ik doe
het liever zelf.’’
Is de eigen sport geen arbeidsrisico,
zijn blessureverleden afwegend?
,,Door het voetbal blijf ik fit’’, countert Dorrepaal. ,,Ik heb thuis halters

liggen, om mezelf in de zomer ook
bezig te houden. En ik spreek veel
met Lennart van den Herik, onze
fysio. Als ik irritaties voel, leg ik dat
bij hem voor.’’
,,Angst heb ik nooit gehad. De drive
om op het veld te staan is altijd
groter geweest.’’ Als hij zijn mooie
statistieken van de voorbije seizoenen voorlegt, klopt hij af op de houten vloer in zijn huiskamer. Áls het
nog eens gebeurt, dan weet ik niet
of ik het hele traject nog eens in ga.
Het duurt al twaalf weken voordat
je weer mag rennen. Dan is er nog
geen sprake van iets doen met de
bal. Dat duurt echt verschrikkelijk
lang.’’
Kiele-kiele
Vrolijker zaken dan. Hoewel, zo
vrolijk heeft GJS’ tweede jaargang in

Is er al sprake van berusting in het
lot? Dat de situatie penibel is, is
bekend, beaamt Dorrepaal, maar:
,,Het zit niet in deze groep om de
handdoek te gooien. De sfeer is
prima en de opkomst op de trainingen hoog. Als we door de sneeuw
het veld niet op kunnen, lopen we
een rondje Vuren. We gaan iedere
week vol voor de drie punten. Stel
dat Geinoord (op het moment van
spreken boven GJS de ploeg die
voorlaatste staat in ‘1C’) niks meer
pakt, moet je achteraf niet denken: hadden we het nou maar niet
opgegeven.’’
GJS heeft vaak de ambitie uitgesproken een stabiele eersteklasser te
willen zijn. ,,Die ambitie mag je hebben. Het is een mooi doel. Ik weet
niet of het haalbaar is. Al wat eerste
klasse speelt, heeft geld. GJS betaalt
niet. Dat vind ik prima. Dan kun je
ook geen scheve gezichten krijgen
in de selectie. Het betekent wel dat
er af en toe een sterke lichting uit
de jeugd moet overkomen en dat de
jeugd in alle lichtingen divisie speelt.
Daar moet je het toch van hebben
met een club als GJS.’’

Nordin El Hassani: ongeduldig en leergierig
Het is voor een jeugdspeler
lekker meters maken in een
eerste elftal dat soepel draait en
minstens gelijkwaardig is aan de
meeste tegenstanders. Zo is de
situatie bepaald niet bij GJS, dat
met een handvol punten onderaan bungelt in de eerste klasse.
Het maakt Nordin El Hassani niks
uit. De 19-jarige buitenspeler is
ongeduldig en koestert de basisplaats die hij sinds de winterstop
heeft.
Het is de onverschrokken inborst
die past bij een jonge aanvaller.
Rustig gebracht is hij al genoeg
de afgelopen jaren. Nordin El
Hassani wil nu gewoon voetballen in GJS 1, hoe zwaar de
weerstand voor een junior – dat
is hij, in maart 19 geworden,
immers nog steeds – ook is in de
eerste klasse. ,,Dat is alleen maar
goed voor me’’, stelt hij beslist.
,,Ik wil leren, beter worden. Dus

wil ik zo hoog mogelijk voetballen. Het tempo ligt hoog en ons
eigen spel is vrij fysiek. Gelukkig
heb ik mijn bouw mee.’’
In de eerste competitiehelft zat
hij zich te verbijten op de bank.
Het zaalvoetbaltoernooi in De
Oosterbliek bracht verlossing.
GJS won de Proxsys Cup voor het
eerst en Nordin El Hassani, in
de zaal spelend voor ZVG, was
bepalend. ,,Daarna zijn we met
buitenspelers gaan spelen en
kwam ik in de basis. Ik weet hoe
ik ben als ik niet speel: dan laat
ik mijn koppie hangen, heb ik
het niet naar mijn zin. Ik heb de
trainer wel een keer gebeld om
te vragen wanneer ik mijn kans
zou krijgen, maar verder ben ik
geen prater. Alleen thuis vertel
ik wat er speelt.’’
Nordin El Hassani begon als
pupil in een gouden lichting bij
Unitas. ,,Met Zakaria Aboukhlal

Nordin El Hassani duelleert met de ervaren Almkerkers Jelle Stalenhoef en Erwin Verbruggen.

van PSV, Jamiro Libretto, Mohamed Chaaby en ik. We hebben
allemaal bij een BVO gespeeld.’’
Hij ging zelf eerst naar GJS en
speelde als junior twee seizoenen voor FC Dordrecht. ,,Ik
kwam als B terug, mocht meteen
naar de A en ben vorig jaar al
bij de selectie gehaald. Cees
Lagendijk gaf aan dat hij in mij
potentie zag om het eerste te
halen.’’
,,Ik speel nu, dus ik heb het
naar mijn zin’’, lacht hij. ,,Ik blijf
sowieso bij GJS volgend seizoen.
Ik heb met de nieuwe trainer,
Marco Verbeek, gesproken. Hij
wilde me er graag bij houden en
ik heb goede verhalen over hem
gehoord. Hopelijk kan ik mezelf
volgend seizoen écht laten zien.’’
Want hij hoopt zich nog eens in
de kijker te spelen van een BVO,
zegt hij. ,,Dat blijft mijn droom. Ik
ben nog altijd jong. Ik hoop dat ik
de stap nog eens mag maken.’’
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Secreve: Einde goede tijden nog niet in zicht
Bori Secreve beleefde met zijn
enige liefde Woudrichem nog
een restant van de magere jaren
mee, maar geniet nu met volle
teugen van een gouden tijdperk,
waarvan het einde nog niet in
zicht is.
Tekst en foto Jan Volwerk
Na de typische ‘Bori-goals’, ofwel de
lelijke doelpunten, de intikkertjes, is
er nu ook een ‘Bori-blessure’. ,,Een
lullige blessure inderdaad, die op
een lullige manier tot stand kwam,’’
vertelt de hoofdpersoon in kwestie. ,,Half februari met een potje
zaalvoetbal sloeg mijn teen dubbel.
De banden en het kapsel rond het
gewricht van mijn grote teen zijn
beschadigd. De orthopeed voorspelde dat ik twee maanden pijn
zou houden.’’
Secreve staat echter al weer in veld.
Nu ruim twee weken geleden, toen
hij van plan was om voorzichtig
een paar pass- en trapoefeningen
mee te doen, liet hij die voorzichtigheid al vanaf minuut één varen.
,,Het gaat prima. Ik heb nergens
last van.’’ De zaterdag erop zat hij
in de met 2-4 gewonnen wedstrijd
bij NOAD’32 al op de bank. ,,Een
half uur voor tijd bij een 1-3 stand
mocht ik er in.’’
Woudrichem draait dit seizoen
verrassend bovenin de tweede
klasse mee. En dat terwijl een uiterst
ervaren speler als Wim Holster er
niet meer bij is. ,,De buitenwacht,

Bori Secreve: We hebben en sterk collectief en kunnen heel aardig voetballen.
misschien ook wij zelf wel, hadden
vooraf verwacht dat na de knappe
zevende plaats van vorig seizoen,
het tweede jaar in de tweede klasse
zwaarder zou worden. Maar we
verrassen vriend en vijand. De poppetjes zijn iets anders neergezet.
Jamy Goemaat bijvoorbeeld is op
het middenveld terecht gekomen
en dat loopt als een trein. De start
was natuurlijk heel erg goed. Van de
eerste zes wedstrijden wonnen we
er vijf.’’

Woudrichem kon de koppositie niet
vasthouden. Had half november een
slechte serie en verloor achtereenvolgens van Drechtstreek, Tricht en
Papendrecht. ,,Ook na de winterstop hadden we door personele
problemen een mindere periode.
Tegen Roda Boys/Bommelerwaard
stonden we er wel weer. Nota bene
met een handvol invallers.’’
Secreve, in zijn jeugdjaren al
getraind door Piet Saaman en
gecoacht door zijn vader, maakte
in 2010 als tiener het restant van

de magere jaren mee. ,,Ik maakte
mijn debuut als zestienjarige onder
Cees van Bavel. De degradatie naar
de vierde klasse dat jaar maakte ik
overigens vanaf de zijlijn mee. Ik
liep in de wedstrijd tegen GVV’63,
mijn tweede duel in het eerste, na
tien minuten een scheurtje in mijn
kuitbeen op.’’
Pas in 2013 lukte het Woudrichem
om uit de vierde klasse te komen.
,,Ik maakte als invaller de winnende
treffer in de beslissende wedstrijd

tegen Brakel,’’ zal Secreve nooit
meer vergeten. In 2017 werd Woudrichem met grote overmacht kampioen in die derde klasse. Inmiddels
behoort Woudrichem tot de beste
vier ploegen 2F.
Secreve hierover: ,,En er zit nog
meer in. Deze groep kan, als die bij
elkaar gehouden kan worden, net
als in 2003, de eerste klasse halen.
Een unieke groep met een kern van
spelers die al heel lang met elkaar
voetbalt en enkele jongens die hier
zijn terecht gekomen omdat ze hier
verkering kregen, of zijn komen
wonen zoals Jamy Goemaat, Yoeri
Duyzer en dit seizoen ook Aljan
Dekker. Nee, daar hebben wij de
hand niet in gehad, haha. Jongens,
die erbij komen worden wel direct
opgenomen door ons. Ze krijgen
écht een band met de club en lopen
niet na een jaar de deur weer uit.
Dat is mooi om te zien. Het collectief blijft onze grootste kracht, maar
we kunnen allemaal ook heel aardig
voetballen. En er kloppen weer een
paar talentvolle A-junioren aan de
deur.’’
Bori Secreve heeft in zijn ontwikkeling niet stilgestaan. ,,Dat is vrijwel
automatisch gegaan naarmate
we hoger gingen spelen. En met
jongens als Jamy Goemaat, Tim
Saaman en Wim Holster kwam er
steeds meer voetbal in de ploeg en
werd het niveau op de trainingen
hoger. Ik zal wel altijd een spits
blijven, die instinctief op zijn goaltjes
loert. Sommige dingen veranderen
nooit.’’

Doelman door de liefde naar ‘Woerkum’
Aljan Dekker heeft het zoveelste – ‘mijn laatste’ – kleurrijke
hoofdstuk aan zijn actieve voetcarrière toegevoegd: Hij keerde
dit seizoen bij tweedeklasser
Woudrichem terug onder de lat.
Een kleine drie jaar geleden
hield de voormalig ballenvanger van SteDoCo, VVAC, Unitas
zondag, SVW en Almkerk het
keepen even voor gezien. Het
hoofdstuk Almkerk was een
verhaal zonder happy end. ,,Het
eerste jaar degradeerden we in
de nacompetitie naar de eerste
klasse. Het tweede jaar kwam ik
op de bank terecht. Ik besloot
mijn keepershandschoenen even
in de kast te leggen en weer te
gaan voetballen. Bij de club die
als een rode draad door mijn
carrière loopt en waar ik me
altijd thuis heb gevoeld: VVAC .’’
,,Niet omdat ik geen vertrouwen
meer had in mijn kwaliteiten
als keeper. Die heb ik in het
verleden meer dan eens bewezen. Almkerk bijvoorbeeld had
mij gehaald na een sterk seizoen
bij SVW,’’ gaat Dekker door met
zijn betoog. ,,Ik wilde alleen een

tijdje met iets anders bezig zijn.
En voetballen vind ik ook heel
erg leuk. Dat heb ik altijd leuk
gevonden. In het eerste jaar heb
ik regelmatig met het eerste
meegespeeld. Een jaar later,
toen VVAC derdeklasser was geworden in het tweede. Dat was
overigens mijn eigen keuze.´´
De liefde bracht hem uiteindelijk in het Brabantse vestingstadje Woudrichem. ,,Mijn
grote liefde woont daar. Deze
maand krijgen we de sleutel van
ons huis en mag ik mezelf een
import-vissenkop noemen, haha.
Door mijn vriendin heb ik in de
loop der tijd die gasten van de
plaatselijke vv leren kennen.
Op de dag dat Lex Kramers zijn
vertrek aankondigde, kreeg ik
al berichtjes van spelers op mijn
telefoon met de vraag of ik
zijn plek wilde innemen. Ik was
gevleid natuurlijk en zag zeker
mogelijkheden om weer eerste
keeper te worden bij een gezellige en warme club op een mooi
niveau,’’ zegt Dekker, die aan
het einde van vorig seizoen al
een paar trainingen meepikte.
Dekker belandde in een warm

bad en voelde al snel het vertrouwen van de nieuwe trainer
Piet Saaman en van de spelers.
,,Het was wel weer even wennen om tussen de palen te staan.
Maar na twee of drie trainingen
had ik het juiste gevoel - ik was
de timing kwijt - weer te pakken en haalde ik de ballen weer
uit de hoek.’’

Dekker, die in Woerkum onder
meer wordt geroemd omdat hij
erg goed kan meevoetballen,
kijkt tevreden terug. ,,Wedstrijdspanning heb ik ook amper gevoeld. Eén keer had ik last van
wat gezonde wedstrijdspanning.
Dat was de eerste competitiewedstrijd tegen EBOH. Daarna
niet meer. Ook niet tegen de

beste ploegen uit deze competitie als Nivo Sparta en Roda Boys/
Bommelerwaard. Ik sta heel
relaxed tussen de palen. Veel
relaxter dan vroeger. Ik heb een
houding van ‘we zien wel’. En
dat werkt goed. Hoe dat komt?
Misschien wel omdat ik twee
jaar wat anders heb gedaan.’’
Aljan Dekker is blij met Woudrichem en Woudrichem blij met
zijn nieuwe doelman. ,,We hebben ook een fantastische groep.
Nieuwe jongens horen er gelijk
bij. In het veld zijn we een team
en kunnen met die teamgeest
de op papier sterkere tegenstanders verslaan.’’

Aljan Dekker weer terug tussen de palen

In de toekomst wordt Aljan Dekker trainer. Dat staat wel vast.
,,Ik trainde op mijn vijftiende
al een jeugdteam bij SteDoCo.
Bij VVAC ben ik aan mijn tiende
en laatste seizoen bezig, al ben
ik dit jaar geen trainer meer,
maar jeugdcoördinator. Komend
seizoen wil ik met de jeugd bij
Woerkum aan de slag. Ik ben
ook al in het bezit van het UEFA
B-diploma.’’
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Robin Vogel: Arkel moet in titel gaan geloven
Arkel maakte in de eerste twee
periodes heel veel indruk in
3C. Met goed voetbal en veel
punten eindigde het beide periodes bovenaan. In maart was er
ineens een onverklaarbaar dipje.
Ook voor middenvelder Robin
Vogel, door zijn trainer ‘de stille
kracht’ genoemd.

oude sportpark Mollenburg nog. Ik
was een snelle rechtsbuiten en zat in
een lichting met jongens als Michael
Kooijman en Zeki Laaiti.’’
Na de B-jeugd koos Vogel voor de
dorpsclub ASV Arkel.
,,De accommodatie van SVW stond
op instorten. Uit de douches kwam
alleen maar koud water. Ik was het
zat en koos voor Arkel nadat ik een
paar keer had meegetraind. Vanaf
de eerste minuut voelde Arkel als
mijn club.’’

Tekst Jan Volwerk
Foto Anita Reynders Fotografie
,,Stille kracht? Misschien word ik zo
genoemd omdat ik niet zo’n prater
ben,’’ reageert de 27-jarige Vogel,
die onder Peter den Engelsman
zijn debuut maakte in de hoofdmacht en sinds Joey van Assendorp
gestopt is als enige van zijn lichting
overbleef. ,,Ook niet in het veld. Ik
maak lekker mijn kilometers. Loop
alle gaatjes dicht. Dan ben ik in mijn
element. Ik kom pas los tijdens de
derde helft. Dan ben ik niet meer zo
stil hoor, haha.’’
Arkel, dat na twee periodes rechtstreeks op weg leek naar de titel,
liep begin maart tegen twee onverwachte nederlagen op. Thuis werd
op eigen veld met 2-3 verloren van
Alblasserdam en uit was Ameide
met 2-1 te sterk. Vogel: ,,Daarvoor
leek alles te lukken. Onderling konden we elkaar blind vinden en elke
bal die onze spits Corné van Horik
aanraakte, verdween in het netje

Robin Vogel, door zijn trainer Leon Elands de stille kracht van Arkel 1 genoemd, hier in actie tegen Unitas.
van het vijandelijke doel. We wonnen in de beker zelfs met 4-0 van
eersteklasser GJS. Maar in die twee
verloren wedstrijden zat het even
niet mee. We misten te veel kansen
en maakten zelf te veel onnodige
fouten. De meest simpele passes
kwamen niet aan. Er zat ineens iets
van angst in de ploeg en we konden
absoluut niet dealen met de bijzonder slechte weersomstandigheden.’’
Vogel is er van overtuigd dat de dip
van korte duur is. ,,De trainer vertelt

ons regelmatig dat we niet beseffen
hoe goed we kunnen voetballen.
Daar heeft hij gelijk in. We hebben
ook een fantastische groep, waarmee we nog steeds kampioen kunnen worden. Misschien wel moeten
worden. Ik weet ook zeker dat we
het niveau van de tweede klasse
aankunnen, al zullen er dan in de
breedte nog wel een paar spelers
bij moeten komen. Maar we komen
zeker uit deze dip. Zaterdag tegen
hekkensluiter Unitas (Arkel won

overtuigend met 1-6 red.) laten we
dat zien. En dan staan we er in de
topper tegen De Zwerver.’’ (Arkel-De
Zwerver eindigde in 1-1, maar de
Arkelaren hadden meer verdien red.)
Robin Vogel woont met zijn vriendin
in een modern ingerichte nieuwbouwwoning in de Gorcumse
Lingewijk. ,,De voormalige SVWwijk. Hier ben ik ook opgegroeid.
Elke dag voetbalden we met veertig
man op een veldje aan de IJsbaan. Ik
ben ook bij SVW begonnen. Op het

,,De sfeer is nog steeds geweldig.
Niet voor niets zijn ook heel veel
spelers na mooie avonturen weer terug gekomen. Ook buiten de wedstrijden trekken we met elkaar op,’’
aldus Vogel die door Richard Smaal
tot middenvelder werd omgeturnd.
,,Ik had daar zelf wel mijn vraagtekens bij, maar ik zou nu geen betere
plek weten. Onder Elands is mijn rol
niet veranderd.’’
Vogel heeft fysiek zwaar werk. ,,Ik
werk bij een bedrijf dat systeemwanden en glazen wanden voor
kantoren maakt. Onze klanten zitten door het hele land. Een training
sla ik echter zelden of nooit over.
Voetbal is mijn uitlaatklep. Mijn
grootste passie. Op dinsdag duik
ik na de training wel snel in mijn
mandje, op donderdag blijf ik wel
en poosje hangen en op zaterdag
doe ik meestal het licht uit.’’

‘Dit jaar moet het gebeuren voor Sleeuwijk’
Gaat het er dit jaar dan eindelijk
van komen? Promotie naar de
tweede klasse voor Sleeuwijk?
Dat is de grote vraag die de
laatste weken steeds meer in
volume toeneemt op Sportpark
De Roef. De 18-jarige Jenner
Koek heeft er in elk geval alle
vertrouwen in.

speelde toen al met oudere spelers
dus ik was ook niet bang om bij het
eerste mee te doen.”

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt
Doodmoe worden ze er van in
Sleeuwijk. Steeds werd er in de
derde klasse nacompetitie behaald
en steeds ging het fout. Het seizoen
2010/2011 is daarom nog altijd het
laatste seizoen waarin Sleeuwijk
uitkwam in de tweede klasse. Koek
kent de verhalen, maar als jongste
lid van het huidige eerste elftal
maakte hij ze niet van dichtbij mee.
,,In de kleedkamer hebben we het
er wel over ja. Dat er altijd wordt
gezegd dat Sleeuwijk er niet staat
op de momenten dat het moet.
Maar het moet dit jaar echt gaan
gebeuren”, weet de jonge vleugelaanvaller. Het zou een mooie kroon
zijn op het 75-jarig bestaan van de
club.
Sleeuwijk staat al bijna het hele
seizoen bovenaan in de derde klasse
D en met periodewinst is de nacompetitie al een zekerheidje. ,,Voor
het seizoen waren de verwachtingen heel anders”, zegt Koek. ,,We

Jenner Koek: ‘We wisten dat we een goed team hadden, maar na de laatste jaren werden de verwachtingen
getemperd.’
wisten wel dat we een goed team
hadden, maar na de laatste jaren
werden de verwachtingen getemperd. We zijn er ‘cool’ ingestapt.”
Na de periodetitel gaat Sleeuwijk nu
voor goud. Kampioensstress? ,,Geen
stress, maar we zijn er natuurlijk
wel mee bezig. We staan al zo lang
bovenaan. Maar we zijn er nog
niet”, weet Koek, die bezig is aan

zijn eerste volledige seizoen in de
Sleeuwijkse hoofdmacht.
Beleid
De ontwikkeling van Koek, eigenlijk nog tweedejaars A-junior, en
zijn fraaie spel in de hoofdmacht is
het resultaat van een andere koers
bij Sleeuwijk, dat zich meer op de
jeugd richt. ,,Dat heeft wel gehol-

pen, maar het komt ook door Pieter
(coach Tuns, red.). Hij geeft de jeugd
veel vertrouwen en kansen. Voor de
winterstop van vorig seizoen deed
ik al een paar keer mee. Na de winterstop kwam ik er vast bij. Sinds iemand geblesseerd raakte en ik inviel
ben ik altijd basisspeler gebleven”,
aldus Koek, die ook in de jeugd al
de nodige elftallen oversloeg. ,,Ik

Toch blijft er altijd ruimte voor
verbetering, zo vindt Koek. ,,Ik ben
al redelijk tweebenig, maar ik kan
nog aan mijn linkerbeen werken.”
Coach Tuns ziet echter nog wel een
ander verbeterpuntje, zo vertelt Koek
hardop lachend. ,,Haha, dat ik teveel
acties maak op momenten dat het
niet kan. Dat zegt hij echt elke dag.
Gewoon het spelletje verleggen in
plaats van acties maken als het te
druk is op het middenveld. Dat gaat
wel beter de laatste tijd.”
De stormachtige ontwikkeling van
Koek bleef ook bij Sleeuwijk niet
onopgemerkt. Koek: ,,We hebben
al tijdens de eerste seizoenshelft bij
elkaar gezeten. Sleeuwijk was bang
dat we (jonge spelers) weg zouden
gaan, omdat dat in het verleden vaak
gebeurd is met jeugd. Daarom zijn we
ook op trainingskamp naar Albufeira
geweest. Daar is de club wel mee bezig. Ik heb wel gezegd dat ik het altijd
wil proberen als ik de kans krijg om
hogerop te voetballen, maar volgend
seizoen blijven we sowieso. Zeker als
we kampioen worden natuurlijk.”
Of dat gaat gebeuren? ,,Ik denk het
wel. We hebben het zelf in de hand.
We kunnen heel goed voetballen,
maar bij een tegenslag zakt het vaak
wel in. Dat is een puntje dat verbeterd kan worden. Maar ik heb er alle
vertrouwen in.”

Gorinchem trots op de
‘Heroes of the Cruyff Courts’

Een aantal Gorcumse jongeren hebben
onder begeleiding van de buurtsportcoach
van Gorinchem Beweegt en de jongerenwerker van The Mall de jaarlijkse Cruyff
kampioenschappen 6 vs. 6 voor kinderen uit
groep 7 & 8 georganiseerd. Deze ‘Heroes of
the Cruyff Courts’ zijn afkomstig uit de wijken rondom het Cruyff Court, de plek waar
ze graag met elkaar een balletje trappen.
Heroes of the Cruyff Courts is een uniek
concept waarbij jongeren de kans krijgen
om voor kinderen in de buurt een evenement te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten vooraf maken jongeren kennis met
de facetten van het organiseren, leren ze
om te gaan met verantwoordelijkheden en
afspraken na te komen. Voor dat het toernooi kan beginnen zijn er vele taken die de
“Heroes” op zich nemen.
Zo bedenken ze side-events, regelen kleedkamerruimte bij de buren van de scouting,
helpen mee opbouwen, ontvangen teams,
roepen de teams om en zorgen ervoor dat
alles op de wedstrijddagen goed en sportief
verloopt. Daarnaast is er een flesje water en
fruit voor alle deelnemers. Hiermee hebben
de “Heroes” een gezonde stimulans gegeven aan het al zo sportieve en gezellige
toernooi.

en betrokken te raken bij hun buurt. Door
jongeren in te zetten voor hun wijk creëren
we lokale rolmodellen. Eén van de effecten
hiervan is dat jongere kinderen uit de wijk
opkijken naar de “Heroes” en geïnspireerd
worden om later ook iets voor hun wijk te
betekenen.
Op de dagen van het evenement worden
ze gecoacht door de jongerenwerkers van
The Mall en STJJMH. Zij helpen de jongeren
zich te ontwikkelen en te presenteren aan
de stad.
Wij zijn trots op de jongeren die zich hebben ingezet en kijken terug op een geslaagde editie van de Cruyff kampioenschappen.
Jelle, Denzel, Faneal, Abu, Sherida, Samuel,
Morad en Anouk hartelijk dank voor jullie
inzet. We hopen dat jullie in de toekomst
jullie talenten en kwaliteiten vaker voor de
buurt in gaan zetten.
Wil jij jezelf ook ontwikkelen en je inzetten
voor jouw stad of buurt? Neem dan contact
op met een van de buurtsportcoaches van
Gorinchem Beweegt.

Met het “Heroes of the Cruyff Court” programma bieden we jongeren de kans om
hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen

Wij maken jonge spelers
aantoonbaar beter en we laten
ze met meer flair voetballen!
Volg gerust een gratis proeftraining
en ervaar de methode.
Wij geven ook keeperstrainingen.
Belangstelling:
Stuur een mail naar romanocalor@hotmail.com
Bellen kan ook: 06 – 48 86 46 16
Raadpleeg ook de site voor alle andere activiteiten.

www.romanovoetbalschool.nl
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David Ruane: terug in eigen stad
Het is nog wat met vallen en
opstaan, maar het vernieuwde
SVW doet wel om de prijzen
mee in de derde klasse C dit seizoen. En dat is ook de bedoeling,
stelt aanvoerder David Ruane.

hoger dan tweede klasse. ,,Nee, bij
Nivo is het een paar keer net niet
gelukt. Bij WNC ben ik wel één keer
gepromoveerd. Dat was met het
beruchte incident met de platte kar
die om ging.’’ Hij toont een scheef
vingertopje aan de linkerhand:
,,Daar heb ik een mooi aandenken
aan overgehouden. WNC is toen
de eerste klasse in gegaan, maar ik
ging toen net naar Nivo Sparta.’’

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt
Hij tipt Arkel voor de titel, maar een
periodetitel moet zeker het doel zijn,
vindt de 28-jarige captain, die na zeven jaar in Waardenburg en Zaltbommel teruggekeerd is in eigen stad.
,,Het niveau van deze derde klasse
heeft me wel verbaasd hoor. Het is
echt een sterke competitie. Maar wij
misstaan zeker niet in de top vier.
En ik denk dat je ook nacompetitie
speelt als je in de top vier eindigt.’’
,,We mogen niet klagen dat wij daar
nu tussen staan’’, stelt David Ruane.
,,We zijn met zeventien nieuwe spelers begonnen, een nieuwe trainer,
een nieuwe staf daaromheen. Aan
het begin van het seizoen ging het
heel goed. Toen wonnen we van
iedereen. Van Almkerk, van WNC.
En de competitie begon ook sterk.
Daarna hebben we af een toe een
dipje gehad.’’
Ervaren
David Ruane was afgelopen jaar
een van de eerste spelers die zijn
jawoord gaf aan de nieuwe trainer

David Ruane: ‘Het niveau van deze derde klasse heeft me wel verbaasd.’
Tutu Ndona. ,,Ik was nummer twee
geloof ik. Hij wilde graag snel een
paar ervaren jongens presenteren
om andere spelers ook mee te
krijgen.’’
Het was lang geleden dat hij zo
dichtbij huis had gespeeld. Na enkele jeugdjaren bij FC Den Bosch en
Willem II debuteerde Ruane in het
regiovoetbal bij GJS. Daar werd hij

drie jaar later weggelokt door WNC
waarvoor hij eveneens drie seizoenen speelde. Daarna kwam hij vier
jaar uit voor het ook al zo ambitieuze Nivo Sparta in Zaltbommel.
,,Een fantastische club. Ik kon ook
wel blijven, hoewel ik er het laatste
jaar regelmatig naast stond. Maar
het reizen begon me tegen te
staan. Ik wilde liever wat dichterbij

Gorinchem spelen. Ik was aan het
uitkijken naar een nieuwe baan.
Ik werk nu in Gouda, dus achteraf
heeft het aardig uitgepakt zo. Ik ben
blij dat ik niet meer voor de training
door moet naar Zaltbommel als ik
terug ben uit Gouda. Dat zou ik niet
altijd redden.’’
Opvallend: bij zowel WNC als Nivo
Sparta speelde David Ruane nooit

Opbouwen
,,Tutu Ndona is een vriend van me.
We hebben veel over voetbal en
tactiek gesproken toen hij me voor
SVW vroeg. Hij wilde vooral rust creeren en verzorgder voetbal spelen.
Hij zag mij daarin als een belangrijke
factor. Dat sprak me aan. Uiteindelijk was dat het aanvoerderschap.’’
,,Voor het seizoen is wel uitgesproken dat we graag willen promoveren. Het maakt niet uit of dat als
kampioen is of via de nacompetitie,
maar die wens was er. Ik weet niet
of je dat al per se moet willen hoor.
SVW is volgens mij vooral na rust
toe na de afgelopen jaren. Dat
zou voor mij voorop staan, en dan
van daaruit verder opbouwen. We
hebben in ieder geval een hechte
groep nu. Ik denk wel dat die voor
het grootste deel bij elkaar blijft. En
uit de komst van Mounir El Ouazizi,
die volgend jaar van Unitas-zondag
overkomt, spreekt wel veel ambitie.’’

Nu overleven, straks oogsten
De spanning zit er weer langer op
dan voor dit seizoen was gehoopt in
Vuren. Een jaar geleden ontsnapte
Vuren pas op de laatste competitiedag aan een nacompetitie om aan
degradatie te ontkomen. Bij het
ingaan van de laatste periode staat
de ploeg opnieuw op een zorgelijke
positie.

ik: waarom zou ik dan niet teruggaan naar Vuren en daar met mijn
vrienden en familie (Ian en Ryan
van Wijk zijn jongere neven van Van
Horssen, red.) spelen? En prestatiegericht ook. Vuren speelde toen
vierde klasse, maar wilde dat jaar
omhoog. Dat hebben we gelukkig
ook gered.’’

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

Vorig seizoen bleef Vuren met
moeite derdeklasser. ,,Nu zit het wel
weer in de hoofdjes, dat we moeten
knokken om geen nacompetitie te
hoeven spelen.’’ Als de club erin
slaagt om twee seizoenen te rijpen
op dit niveau, dan staat er volgens
Bastiaan van Horssen een derdeklasser met de potentie om te spelen
om de prijzen. Met alle jonge jongens die nu al in Vuren 1 staan en
een handvol junioren die al met de
A-selectie meetrainen. ,,Ze starten
al regelmatig in de basis en krijgen
veel minuten in oefenwedstrijden.
Het zou ideaal zijn als ze volgend
seizoen meer kunnen spelen. Ook
voor de trainer, want we hebben nu
een vrij krappe selectie.’’

,,Als je puur naar kwaliteit kijkt zouden we hoger moeten staan’’, meent
Bastiaan van Horssen, centrumverdediger en met zijn 27 jaar een van
de ervaren mannen in de selectie
van Ron Vlot. Dat is meteen de crux,
want: ,,Na Sjors Vonk en Khalid Bendami ben ik de oudste. Degene na
mij is 22 of 23, denk ik. De groei zit
er echt wel in bij ons, maar we zijn
niet stabiel genoeg.’’
Tegenover klinkende resultaten
tegen sterke opponenten als Capelle,
HSSC’61 en Haaften staan te veel teleurstellingen tegen zwakkere broeders. Te vaak ook ging het mis in de
laatste minuten. Pech, maar ook een
kwestie van routine. ,,De downs zijn
lager dan de ups hoog zijn helaas’’,
stelt Bastiaan van Horssen, de oudere
broer van Unitasser Fabian.
Peursum, Unitas
Zelf kwam hij, een geboren Vurenaar, ook jaren uit voor Unitas in

Bastiaan van Horssen woont tegenwoordig in Gorinchem, maar voetballen doet hij weer ‘thuis’, in Vuren.
Gorinchem. ,,Ik heb eerst een jaar
bij Peursum gespeeld’’, vertelt hij.
,,Vuren had geen A meer en het
was te vroeg om naar de senioren te
gaan. Mijn vader was trainer van het
tweede bij Peursum en ze hadden
een leuke A in Giessenburg. Het was
alleen een beetje ver fietsen, want ik
woonde nog in Vuren. Het was een
uur heen en een uur terug.’’
Dus toen vader Peter een jaar later

hoofdtrainer werd van Unitas,
van de nog jonge zaterdagtak,
en vroeg of dat niks was voor zijn
zoon ging die met hem mee. Met
Unitas-zaterdag reikte Bastiaan van
Horssen tot in de tweede klasse,
met onder andere een memorabele
gewonnen nacompetitiefinale in
en tegen Vuren. ,,Mijn opa was dat
jaar overleden. Hij was een heel prominent lid van Vuren. En voor mijn

vader was dat de laatste wedstrijd
als trainer van Unitas. Dat was een
bewogen jaar.’’
Familie
Drie jaar geleden kwam Bastiaan
van Horssen weer thuis, hoewel hij
inmiddels woont in de Lingewijk
in Gorinchem. ,,We degradeerden
met Unitas naar de derde klasse en
veel spelers waaiden uit. Toen dacht

,,Het zou voor deze groep nu niet
fijn zijn om tweede klasse te spelen,
maar als we twee jaar verder en
stabieler zijn ... Misschien staan we
dan niet helemaal bovenin, maar ik
denk dat we dan best een periode
kunnen pakken. Dit wordt zeker een
ploeg die top vijf kan spelen.’’
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De doorbraak van een laatbloeier
In fysiek opzicht was Niels de
Koter voor dit seizoen de opvallendste nieuwkomer bij het
ambitieuze Schelluinen. De twee
meter lange verdediger speelde
de afgelopen twee jaar een
bijrol in Arkel, maar is in Schelluinen vanaf dag één een vaste
basiskracht.

en het sprak me aan. Er zit veel
strijd en werklust in Schelluinen,
om wedstrijden over de streep te
trekken. Dat spel ligt mij wel. Ik had
meteen het idee dat ik ertussen zou
passen.’’
Leren
,,Ja, ik had bovenaan kunnen staan
met Arkel, haha! Maar ik ben blij
dat ik deze keuze heb gemaakt en
dat ik alles speel. Ik kan hier veel
leren, zeker met een ervaren trainer
als Philip den Haan. Er zit inderdaad
veel strijd in de ploeg, maar we kunnen ook echt goed voetballen. We
hebben alleen een paar steken laten
vallen. In het begin van het seizoen
een paar keer net gelijk of verloren
en in de beslissende fase van de
tweede periode lieten we het liggen tegen VVAC. Dat is zonde. We
hadden iets hoger moeten staan,
vind ik.’’

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt
Het is de doorbraak voor een ambitieuze laatbloeier. Hij heeft altijd
geloofd dat hij van waarde kon zijn
voor een eerste elftal, maar het
duurde even voordat de nu 23-jarige
De Koter zijn echt kans kreeg.
,,Ik heb in de jeugd bij GJS gespeeld’’, zo stelt hij zichzelf voor.
,,Nooit in de hoogste teams. Ik
stond in de C3 of de B2. Ik heb veel
last van groeispurten gehad. Daar
was toen nog niet de begeleiding
voor die er nu wel is. Dat heeft Lennart van den Herik goed opgepikt
bij GJS. Ik volg het met belangstelling, ook vanuit mijn eigen achtergrond. Ik heb de ALO gedaan en
ben sportdocent op De Schans in
Sleeuwijk.’’

den Boom, Jari van Baalen en Ruben
Vrolijks, waarmee ik nu samenspeel
bij Schelluinen, werden we kampioen van de hoofdklasse.’’

,,Pas in mijn laatste juniorenseizoen
kwam ik in de A1. Dat was meteen een geweldig jaar. Met onder
anderen Joey van der Wal, Quincy
Bartens, JP Nieuwersteeg, Rob van

Arkel
Aansluiten bij het eerste zat er niet
in en dat wilde Niels de Koter wel
graag. Via Jerome Ceton, toen een
collega op het Fortes Lyceum in Go-

‘Het spel van Schelluinen ligt mij wel. Ik had meteen het gevoel dat ik er goed tussen zou passen.’
rinchem, sloot hij aan bij Arkel waar
Ceton trainer was. ,,In het eerste
seizoen heb ik meteen veel gespeeld. Meer dan ik had verwacht.
Daarna werd Richard Smaal trainer.
Onder hem zat ik de afgelopen
twee jaar vooral op de bank of zat
ik bij het tweede. Ik heb veel plezier
gehad bij Arkel hoor, maar de zaterdagen frustreerden me wel.

Via zijn oom Bas van Tilburg kwam
De Koter in contact met Leon de
Bruijn en Robert Golverdingen die
de taak op zich genomen hadden
om een sterke, nieuwe selectie te
smeden in Schelluinen. ,,Ik ben
vorig seizoen met Bas (Van Tilburg
speelde in de gloriejaren van Schelluinen een paar seizoenen voor de
club, red.) een keer gaan kijken

De derde klasse C is precies zo spannend als de competitie-indeling op
voorhand al beloofde. ,,Wij hebben
nog een heel zwaar programma’’,
weet De Koter. ,,Het wordt spannend, maar als iedereen fit blijft
hebben we zeker een kans om de
nacompetitie te halen. Met deze
club moet het mogelijk zijn om op
termijn de tweede klasse te halen.’’
En wie wordt kampioen? Na lang
nadenken zegt hij: ,,Ik denk Arkel.
Dat zou ik ook leuk voor ze vinden.’’

‘We laten de sfeer niet verpesten’
Na de knappe promotie van
vorig jaar is de terugkeer in de
derde klasse Unitas-zaterdag
zwaar gevallen. De punten zijn
zeer schaars, maar de stemming
blijft in ieder geval goed; aldus
Nabiel Adahchour, een van de
ervarener spelers in het jonge
Unitas.

chour werd aanvankelijk door SVW
als aanwinst gepresenteerd, maar
hij verkoos toch Molenvliet boven
Molenburg. Adahchour senior hield
de overgang tegen. ,,Mijn vader
wilde graag dat ik bij Unitas bleef.
Na goed overleg met hem heb ik
besloten om SVW af te zeggen. Ja,
als je de resultaten ziet had ik dat
beter niet kunnen doen, haha! Maar
ik ken hier iedereen. Ik voetbal sinds
de B bij Unitas. Ik speel samen met
mijn broer (doelman Fikri, red.) en ik
heb nog een broertje in de jeugd bij
Unitas. Met mijn oudere broer Karim
heb ik ook nog even samen gevoetbald, maar hij is twee jaar geleden
geblesseerd geraakt.’’

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt
De timing van het interview is niet
de gelukkigste. Een klein uurtje voor
het gesprek is Nabiel Adahchour
met twee keer geel weggestuurd uit
de derby tegen Schelluinen. Commentaar op leiding na een Schelluins doelpunt dat niet had mogen
tellen. ,,Het ging even op zwart’’,
zo excuseert de middenvelder, de
rust zelve normaliter, zich schuldbewust. De schade loopt op naarmate
de reeks nederlagen groter wordt.
Pijntjes worden blessures, frustraties worden schorsingen. Het is de
bekende gifbeker die helemaal leeg
moet.
En toch is het nog steeds leuk om
voor Unitas-zaterdag te voetballen,
zegt Nabiel Adahchour. Ook als je
zo aan de verliezende kant staat.
,,Het plezier is er, zeker. Ook op de
trainingen. We hebben het leuk
met elkaar. We laten de sfeer niet
verpesten. We werken hard en doen

‘Ik heb mijn ups en downs bij Unitas al wel gehad.
echt ons best om resultaten te pakken. Maar het lukt niet dit seizoen.’’
Unitas-zaterdag promoveerde vorig
seizoen na een inmiddels befaamde
strafschoppenreeks in de nacompetitiefinale tegen Herovina. De indeling van de derde klasse C beloofde
op voorhand een zware opgave,
maar dat gold voor iedereen in de

sterk regionaal getinte competitie.
Unitas ging er vol vertrouwen in,
stelt Adahchour, de centrale controleur in de selectie. ,,Ik had echt verwacht dat we konden meedraaien.’’
Het klinkt een beetje vreemd,
achteraf bezien. Maar ja, achteraf
is het makkelijk inschatten. Het
vertrek van doelpuntenmakers Mike
Venderbos en Naser El Mousati naar

overbuurman SVW heeft Unitas
niet kunnen opvangen, zo is wel
duidelijk. ,,Je mist een goalgetter’’,
beaamt Adahchour. ,,We hebben
verdedigers in de spits staan.’’ Hij
glimlacht berustend: ,,En als je
alleen verdedigt, moet je de nul
houden, maar dat lukt ook niet.’’
Een aantal ploegmaats vertrok
afgelopen zomer. Ook Nabiel Adah-

,,Onder Richard van Gils ben ik al
een paar keer omhoog en omlaag
gegaan. Toen we in de tweede
klasse kwamen ben ik een jaar
gestopt geweest. Hans Bos heeft me
er daarna weer bij gehaald. Ik heb
mijn ups en downs dus wel gehad.’’
Het vooruitzicht van een nieuwe
‘down’ staat Adahchour nog niet
erg aan. ,,Ik heb aan de vierde
klasse geproefd. Lange ballen, dat
past niet zo bij mij. Ik heb liever
simpel, verzorgd voetbal. Ik houd alles open. Vorig seizoen stonden we
op een gegeven moment elf punten
voor op Arkel, maar zij werden
kampioen. Het ziet er nu niet goed
uit, maar zo snel kan het omslaan.
Het blijft voetbal.’’

terrassen

Omdat groen
niet altijd mooi is
‘‘Uw zonwering en Rolluik Specialist’’

steigers

straatwerk
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BBQCompleet is er voor uw
barbecue van A tot Z. Bij ons
geniet u van de lusten,
zonder u zorgen te hoeven
maken over de lasten.
Bel ons gerust voor de
mogelijkheden.

BBQ COMPLEET.NL
B B Q | G O U R M E T | PA R T Y | B U F F E T T E N

Bestellen
Telefoon: 0416 - 317 494 of 0416 - 317 490
Mobiel: 06 - 53 25 42 55
Via internet: www.BBQCOMPLEET.nl

buitenzonwering

dakvensters

rolluiken

montage / onderhoud

horren

inloopkasten

markiezen

schuifdeurkasten

binnenzonwering

pvc Vloeren

terrasoverkappingen

zonnepanelen

Schilderwerken &
Bouwonderhoud

Openingstijden

Woensdag 13.00-17.30
donderdag 13.00-17.30

Vrijdag 13.00-17.30
Zaterdag 10.00-15.00

Kominfo@looijenschilderwerken.nl
naar onze showroom of bel 0183-619 517.
Haarweg 2-c
4212 KJ Spijk
Tel.0183-619517
www.looijenschilderwerken.nl
www.royalshadow.nl ( in tuincentrum RANZIJN)

info@royalshadow.nl

• Instrumentation
• Manufacturing
• Analytical
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Sfeerv te Markt!
de Gro
Maak een keuze uit een van onze heerlijke vis- en vleesgerechten,
zodat u met een voldaan gevoel kunt genieten.

Grote Markt 29
Gorinchem
Telefoon 0183 - 630501

Productie, assemblage, testen,
ontwerp en verkoop van:
✔ Industriële instrumentatie
✔ Instrumentbehuizingen en accessoires
✔ Hoge druk naaldventielen en kranenblokken
✔ Serie componenten en producten
geproduceerd uit hoogwaardige
roestvast staalsoorten
✔ Vlambewaking, branderbesturingen ontstekingssystemen
✔ Wateranalyse monstervoorbereiding
en meetsystemen
✔ Complete Emissie Monitoring Systemen

7 dagen per week geopend

www.degasterij-gorinchem.nl

Edisonweg 1 - 4207 HE Gorinchem Tel.: 0183 - 628888 - Fax: 0183 - 628182
www.multi-instruments.nl - info@multi-instuments.nl

IN DE REGIO
www.madeby-elands.nl

Download de gratis app!
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Ryan Brood: Niet te genieten na nederlaag
Het voetballeven van Ryan
Brood, de zoon van ex profvoetballer en trainer Ruud Brood, begon in de jeugd van GJS veelbelovend. Zijn fysieke gesteldheid
verstoorde al vroeg een positief
scenario. Ook bij SVS’65 kent
hij heel goede, maar ook heel
slechte periodes.

Nee, ik heb ook nooit druk gevoeld
omdat ik de zoon van een ex-profvoetballer ben. Als mijn vader kwam
kijken, wilde ik wel nog meer mijn
best doen, maar dat wil ieder kind.
Eén keer toen we tegen Alblasserdam voetbalden, een jeugdelftal van
Danny Buijs, hoorde ik vanaf de kant
steeds weer ‘Pak aan die Brood’. Ik
vond dat alleen maar mooi.’’

Tekst en foto Jan Volwerk
Na twee mooie jaren in GJS B1,
kreeg de jonge middenvelder te
maken met blessureleed. ,,Mijn
rechterknie schoot steeds uit de
kom. Hij schoot dan wel weer terug,
maar mijn kniebanden kregen toch
steeds een tik. Soms kon ik een paar
dagen niets doen, soms duurde het
herstel een paar weken. Dat uit de
kom schieten gebeurde zo vaak dat
mijn kraakbeen beschadigd raakte.
En dat is blijvend. Onderzoek wees
uit dat ik aan Hyperlaxiteit lijd. Geen
ziekte maar het betekent dat mijn
gewrichten te soepel of overstrekbaar zijn. Ik had dus beter op turnen
kunnen gaan.’’

Als zoon van een ex-prof werd
het voetbal Ryan Brood (22) met
de paplepel ingegeven. Zijn vader
slaagde in zijn missie om de top te
bereiken mede door keihard te trainen. ,,Ik ben ook een harde werker,
kan het spelletje lezen en wil elke
wedstrijd winnen.’’
Ryan Brood groeide op in Gorinchem-Oost en werd zodra
dat mocht lid van GJS. Ryan had
aanvankelijk steeds een jaartje
extra nodig om in een selectie-elftal
terecht te komen. ,,Via D2 belandde
ik in D1 en na een jaar C3 werd ik
pas bij C1 gehaald. In de B-jeugd
was er ineens wel vertrouwen in
mij. Een droomjaar. We zaten in de
3e divisie bij clubs als Sparta en FC
Dordrecht.’’
Of hij in die tijd droomde om
profvoetballer te worden? ,,Nee, die
droom heb ik nooit gehad. Voor dat
ik daar over kon nadenken, waren
er helemaal geen dromen meer.

Ryan Brood hoopt na een enkelblessure dat hij zo snel mogelijk weer zijn
niveau haalt.

Brood besloot nadat hij met A1
nog wel de titel had veroverd, op
een lager niveau bij SVS’65 te gaan
voetballen. Een iets minder gezonde
levensstijl en een zware knieblessure
zorgden voor een ander probleem.
,,Ik kwam fors aan. Op het dieptepunt, ik was toen 20 jaar, woog ik
108 kilo.´´

Die tijd ligt inmiddels ver achter
hem. ,,Ik weeg nu weer 85 kilo.´´
Met SVS´65 kende Brood een prima
tot redelijke eerste seizoenshelft. Na
de winterstop pakte de ploeg van
José van de Ven slechts één punt uit
vijf wedstrijden. ,,Ik ben net hersteld
van een enkelblessure en moet maar
weer afwachten hoe snel ik terug
ben op mijn oude niveau. SVS´65
heeft de beschikking over een groep
prima voetballers. Met onze onder
23 selectie, waar ik aanvoerder
ben, presteren we niet voor niets al
twee seizoenen heel erg goed. Onze
selectie is echter te krap. Vanmiddag
tegen runner-up Groot-Ammers (1-1
red.) staan er twee jongens, onder
wie de keeper, van het derde in de
opstelling.’’
Op de vraag of Ryan Brood bij
SVS’65 het plezier weer heeft terug
gevonden, blijft zijn antwoord vaag.
,,Als we verliezen kan ik na afloop
niet met een vrolijk gezicht een
biertje drinken. Ik ben dan een paar
dagen niet te genieten. De laatste
weken valt er voor mij dus weinig te
lachen. Ik ben er wel van overtuigd
dat wanneer de ziekenboeg weer
een beetje leeg loopt we weer de
nodige punten gaan pakken.’’ Brood
kijkt ook al uit naar volgend seizoen
vanwege de terugkeer van Willem
Looijen. ,,En stiekem hopen we ook
op Marvin Westerduin.’’

Een nieuwe Hobo in de Herovina-hoofdmacht
Marthijn Hobo is pas zeventien
jaar oud, maar nu al een vaste
waarde op het middenveld van
Herovina. Hij hoopt met Herovina zo snel mogelijk terug te
keren op het niveau waarop
hij vorig seizoen zijn debuut
maakte: de derde klasse.
Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt
Al in de pupillen was Hobo voor
zichzelf op zoek naar uitdagingen.
Hij begon op zijn zesde wel gewoon
bij Herovina, de club uit zijn geboortedorp Herwijnen, maar na het
jaar in de E3 besloot hij zijn voetbalgeluk bij GJS te gaan beproeven. ,,Ik
wilde een stapje hogerop. Dat pakte
goed uit. Ik ging naar GJS E1 en heb
daar tot de C1 gespeeld. We hebben altijd meegedaan om de prijzen
en ook nog hoofdklasse gevoetbald.
Het was eerst wel even wennen. Ik
was best klein en had het fysiek best
lastig, maar voetballend ging het
altijd wel goed.”
Toen er veel spelers weggingen bij
GJS besloot Hobo drie seizoenen
geleden weer terug te keren naar
Herovina. ,,Dat verschil was best wel
groot”, erkent hij. ,,Ik had ook als
doel om zo snel mogelijk naar het
eerste elftal te gaan. Dat is best snel
gegaan.”
Want inderdaad, vorig seizoen
maakte hij op zijn zestiende zijn
debuut bij het vlaggenschip van

Herovina onder coach Gertjan
Potters. ,,Ik trainde eerst al eens
in de week mee. Op een gegeven
moment werd dat twee keer in de
week. Toen er een paar geblesseerden waren, mocht ik een keer
invallen. Dat was wel leuk. De trainer vond dat ik goed trainde.”
Daarmee trad hij in de voetsporen
van zijn ooms en ook vader Hans.
,,Die hebben hier allemaal in het
eerste gevoetbald. Mijn vader raakte
helaas geblesseerd aan zijn knie.

Lloyd, mijn neef, speelt nu ook in
het eerste. En mijn andere neven
en mijn broertje voetballen ook bij
Herovina”, somt hij op.
Glenn Calor
Na de degradatie van vorig seizoen
naar de vierde klasse heeft Herovina onder Glenn Calor de draad
weer opgepakt en speelt het in de
bovenste regionen mee. ,,We willen
zo snel mogelijk weer proberen
kampioen te worden”, zegt Hobo.

,,We hebben niets te verliezen: lager
kunnen we niet.”
Toch kwam de Herwijnense formatie
stroef op gang dit seizoen. ,,Er zit bij
Glenn meer inhoud in de oefeningen: er zit meer een gedachte achter. Hij wilde ook dingen uitproberen
en meer voetbal in ons spel krijgen.
Dat was even wennen denk ik.”
Over zijn persoonlijke spel is Hobo
nog niet helemaal tevreden. Hij
maakte zelfs even een stapje terug
naar de junioren.

,,Ik denk dat Glenn mij wil gebruiken in een voetballende rol op
het middenveld: bal ophalen bij de
verdedigers en proberen vooruit te
voetballen. Maar er werd teveel de
lange bal gehanteerd. Als middenvelder loop je daar dan tussenin. Dat
vond ik helemaal niks. Je moet in de
wedstrijd wel een paar keer de bal
aanraken.” Na het trainingskamp
in Albufeira was alles weer pais en
vree en sloot hij weer aan. ,,Het
loopt nu goed. Ik denk dat het een
goed signaal is geweest.”
In het slot van het seizoen hoopt
Hobo met Herovina een gooi te
kunnen doen naar de nacompetitie.
,,Iedereen is nu gewend aan de
speelstijl. Als het dit jaar niet lukt,
moet het volgend jaar sowieso wel
lukken”, denkt Hobo.
Of hij persoonlijk al een nieuwe uitdaging in gedachten heeft? ,,Ik wil
eerst lekker voetballen bij Herovina
en hier belangrijker worden. Ik ben
bijvoorbeeld nog steeds op zoek
naar m’n eerste goal en heb ook
nog maar één assist. De meeste
goals vallen uit een voorzet en ik
ben niet de speler die de voorzetten
er in moet knikken. Ik wil dus
meer van waarde zijn. Het lijkt me
leuk om hier te blijven voetballen,
maar je weet niet wat de toekomst
brengt. Een nieuwe uitdaging kan
ook mooi zijn. Ik zie het wel.”

Marthijn Hobo wil eerst belangrijk worden bij Herovina.
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