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AMSTERDAM • Er moet
nog het nodige gesleuteld
worden aan het spel van
ASV De Dijk, maar het
geraamte van de ploeg
staat. Die conclusie trekt
trainer André Teuling na
afloop van de verloren
competitiewedstrijd te-
gen AZSV (0-3). Hoewel de
uitslag anders doet ver-
moeden, is het openings-
duel van het seizoen ge-
heel zo slecht niet. De
Dijk is wat ongelukkig,
maar er zijn voldoende
lichtpuntjes waarneem-
baar, zoals bijvoorbeeld
het fraaie spel van ’jonkie’
Luciën Wa Bwanda.

Hij is pas zeventien jaar
en speelt tegen AZSV zijn
eerste officiële wedstrijd in
de hoofdmacht van De Dijk.
Toch loopt Wa Bwanda op
het veld rond alsof hij al tij-
den meedraait in het eerste
elftal. De controlerende
middenvelder strooit met
passes, is relatief sterk aan
de bal en houdt het over-
zicht. „Ik baal natuurlijk van
de uitslag. Twee corners
voor rust doen ons de das
om, maar zelf speelde ik wel
lekker. Ik denk dat ik heb
kunnen
laten zien
wat ik in
mijn
mars
heb”, ver-
telt Wa Bwanda na afloop. 

Het is zijn derde jaar bij
De Dijk. Afgelopen seizoen
maakte hij onderdeel uit
van de O19. Eigenlijk was de
talentvolle voetballer voor-

nemens om dit seizoen de
stap naar een andere club te
maken, totdat hij te horen
kreeg dat hij mocht aanslui-

ten bij de hoofdmacht. „Wij
hebben hem heel bewust er-
bij gehaald”, vertelt trainer
Teuling, die deze zomer het
stokje heeft overgenomen
van Kees Oostermeijer. „Lu-

ciën is een hele talentvolle
jongen. Er zitten momen-
teel jongens op de bank die
misschien wel meer erva-
ring hebben, maar Luciën
maakt het direct waar. Ik
durf te stellen dat hij één
van de beste spelers op het
veld was.” 

De Dijk heeft in de eerste
helft wat pech en komt door
een ongelukkige handsbal
van Brian Groothuesheits-
kamp op een 0-1 achter-
stand (strafschop Yuri Orri-
ens). Op slag van rust kopt

Michael Vaags de 0-2 binnen
en daarmee is het duel ei-
genlijk gespeeld. „Dat mo-
ment was killing”, beaamt
Teuling. In het laatste half
uur probeert De Dijk nog de
aansluitingstreffer te ma-
ken, maar in plaats daarvan
wordt het 0-3 (goal Koray
Arslan). 

Dat De Dijk nog niet ’wa-
terdicht’ is, is goed verklaar-
baar. De vaste rechtsback
Marc Baardman is gestopt,
terwijl smaakmaker Feyo
Glim naar Ter Leede is ver-

trokken en Hussam Doowah
voor een avontuur bij Tel-
star koos. Spits Mylan Pol-
man is nog geblesseerd en
verdediger Viktor Banki had
’dispuutverplichtingen’. 

„Daarmee noem je vijf ba-
sisspelers van afgelopen sei-
zoen op”, vervolgt Teuling.
„Dus de helft van de ploeg
moet je opnieuw vormge-
ven. Ik gebruik dat niet als
excuus, maar het is logisch
dat zoiets even tijd kost. Vo-
rig jaar duurde dat te lang.
Toen kende het eerste elftal

een dramatische eerste sei-
zoenshelft. Dat moeten we
nu voorkomen.” 

Volgens de coach gaat het
vooral om ’finetunen’. „Ik
denk dat we fysiek en condi-
tioneel makkelijk mee kun-
nen op dit niveau. Voetbal-
lend hebben we aardige din-
gen laten zien, maar er ont-
breekt nog een stukje
volwassenheid. Daar moe-
ten we aan werken. Na een
week of zes kun je dan beter
inschatten hoe we ervoor
staan.” 

Gelukkig hebben we in de
komende weken met Wa
Bwanda sowieso een speler
om in de gaten te houden.
„Jullie als media mogen dat
best, maar van mij hoeven
er geen scouts langs te ko-
men hoor”, knipoogt Teu-
ling. „Daanaast maakt één
zwaluw nog geen zomer,
maar dat hij bij de competi-
tiestart een basisplaats had,
geeft natuurlijk wel aan dat
we veel vertrouwen in hem
hebben.” 

Swift boog tegen RKAV
Volendam een 2-0 achter-
stand om in een 2-4 over-
winning. 
De Dijk-AZSV 0-3 (0-2). Orriëns 0-1,
Vaags 0-2, Arslan 0-3.
Volendam-Swift 2-4. (1-0). 1-0 Sout,
2-0 Van Baarsen, 2-1 Driver, 2-2 Yil-
maz, 2-3 Tervoert, 2-4 Moelee.
Nieuwe spelers: Djamai Werkzam
(JOS/Watergraafsmeer), Ivo de
Waal (Abcoude), Abraham Mise-
houy (AFC), Ruben van Dam (Kon.
HFC), Daniël Jacobus (Zeeburgia),
Jahwar Ahannach (Swift).
Vertrokken: Feyo Glim (Ter Leede),
Max Engelsman (SV Lelystad), Hus-
sam Doowah (Telstar), Marc Baard-
man (gestopt).

NOG NIET WATERDICHT
De Dijk ’jonkie’ Luciën Wa
Bwanda is in de verloren wed-
strijd tegen AZSV een lichtpunt-
je.
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De Dijk-middenvelder Luciën Wa Bwanda (17) valt op bij ploeg in opbouw: ’Hij was de beste op het veld’

’Er ontbreekt nog een
stukje volwassenheid’

AMSTERDAM • Het nieuwe
seizoen had gisteren voor de
hockeysters van Amster-
dam moeten beginnen met
een thuiswedstrijd tegen
HGC. Maar door een recente
corona-uitbraak bij de Euro-
pees- en landskampioen van
2019 werd de seizoensou-
verture uitgesteld. Ondanks
ontkennende beweringen
van het teammanagement,
bleek het vermaledijde vi-
rus wel degelijk welig te tie-
ren binnen de selectie van
hoofdcoach Robert Tigges. 

’De super serieuze bena-
dering van het basisproto-
col van het RIVM’, die de
oudste hockeyclub van het
land naar eigen zeggen
’hoog in het vaandel draagt
om het gevaar van besmet-
tingen door het virus bin-
nen de club zoveel mogelijk
te beteugelen’, schijnt tij-
dens een etentje door enke-

le speelsters niet zo nauw te
zijn genomen. 

Naar alle waarschijnlijk-
heid ligt de bron van de be-
smettingen door het virus in
een privé-uitstapje ander-
halve week geleden, waarbij
de speelsters niet voldoende
afstand van elkaar hielden.
In totaal zijn zes van hen,
plus een lid van de techni-
sche staf, tien dagen in qua-
rantaine geplaatst. Die ’iso-
latie’ loopt maandag af. Van
de zes betrokken speelsters
zijn er drie positief getest,
drie anderen werden als ge-
volg van een intern bron- en
contactonderzoek preven-
tief in quarantaine gezet. 

Het onverantwoordelijke
gedrag van de speelsters én
het lid van de coachingsstaf
bleek niet zonder gevolgen.
Wat heet: de seizoensope-
ning tegen HGC werd niet
alleen door de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond
(KNHB) verplaatst naar aan-
staande woensdag. Ook be-

sloot de hockeybond de eer-
ste trainingen van het Ne-
derlands elftal met een
week uit te stellen. 

Dit, omdat Amsterdam
maar liefst tien internatio-
nals telt: zeven A-interna-
tionals en drie potentials.
Bondscoach Alyson Anan

zou haar speelsters voor de
eerste keer sinds het zomer-
reces van zeven weken weer
zien in het Amsterdamse
Bos. Het etentje van de Am-
sterdamse dames zal dus
nog een staartje krijgen,
aangezien de Australische
controlfreak met een Ne-

WÉL CORONA BIJ AMSTERDAM
Ondanks alle
coronamaat-
regelen blijkt
het vermale-
dijde virus
wel degelijk
welig te
tieren binnen
de hockeyse-
lectie van
Amsterdam.
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Besmetting waarschijnlijk opgelopen tijdens etentje, competitiestart uitgesteld
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derlands paspoort er onge-
twijfeld niet van is gediend
dat haar olympische prepa-
ratie wordt verstoord, ook al
is Tokio nog ver weg. 

Tigges neemt het ondanks
de uitbraak van het ge-
wraakte virus in zijn selec-
tie op voor zijn speelsters:

„Al houden ze zich sociaal
allemaal zo goed mogelijk
aan de regels, toch blijft het
lastig. Amsterdam is wel
een brandhaard.” 

Namen van de getroffen
speelsters wil de coach niet
bekendmaken. „Dat ligt in
de privésfeer, dus dat doe ik
niet”, zegt Tigges, die stelt
geen ’halve maatregelen’ te
gaan nemen. „Die anderhal-
ve meter is voor ons nu
twee”, geeft hij een voor-
proefje. 

Amsterdam-voorzitter
Marc Staal geeft als reactie:
„Wij proberen binnen de
club alle voorgeschreven
protocollen van het RIVM
zoveel mogelijk na te leven.
Maar niet alles valt uit te
sluiten. De meiden zitten
niet in een totale bubbel.
Tenslotte is er ook nog een
leven naast hockey”, voegt
de preses daar verzachten-
de woorden aan het adres
van ’zijn’ topspeelsters aan
toe.


