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Wiafe weg
bij DUNO
Hoofdklasser
DUNO gaat ver-
der zonder
Frank Wiafe. De
31-jarige oud-
prof kwam deze
zomer over van
eersteklasser
SC NEC, maar
blijkt te druk met
werk om twee
keer per week te
trainen en bij
alle wedstrijden
aanwezig te zijn.
Daarop hebben
de middenvelder
en de club uit
Doorwerth af-
scheid van el-
kaar genomen.
In het seizoen
2016/17 was
Wiafe prof bij
Fortuna Sittard.

VOETBAL

PAX wint bij
Eendracht
PAX uit Hengelo
(Gelderland)
won gisteren het
Gouden Leeuw-
toernooi van
Eendracht Arn-
hem. De organi-
sator eindigde
zelf als tweede,
stadgenoot De
Paasberg werd
derde. Teuge
werd laatste.
Aanvankelijk
zouden zes
clubs meedoen,
maar Elsweide
en EGS’20 zeg-
den op het laat-
ste moment af.
Het Arnhemse
onderonsje Een-
dracht tegen De
Paasberg ein-
digde in 3-2.

VOETBAL

Kort

� Eersteklasser MASV speelde gistermid-
dag met 2-2 gelijk in een oefenduel met
tweedeklasser FC Jeugd. De Arnhemse
volks club kwam tweemaal op voorsprong
tegen de Edenaren: eerst scoorde Stijn van
Elferen 1-0, daarna zorgde Wesley Martens
met een wonderschoon doelpunt voor 2-1.
� Arnhemmer Marlon Versteeg speelde gis-
teren met De Treffers het eerste thuisduel
van het nieuwe seizoen in de tweede divisie
gelijk (1-1). Versteeg was invaller in de wed-
strijd tegen AFC uit Amsterdam. Jordy Tho-
massen scoorde de Groesbeekse treffer. 

Crosstriatlon

Nederlands kampi-
oen Wouter Dijks-
hoorn was zaterdag
de snelste in de tradi-
tionele crosstriatlon
van de Renkumse
zwem- en poloclub
RZC. Diederik Schel-
tinga uit Oosterbeek
werd tweede, Feike
Loots  uit Renkum fi-
nishte als negende.

Achter de toppers
liepen Arnhemmer
Simon Lise (35) en
zijn schoonvader Jan
Gerritsen (67) bei-
den een persoonlijk
record. Lise werd in
een tijd van 2.24.28
knap zestiende op de
kwarttriatlon; 1,5 km
zwemmen in de
Rijn, 30 km fietsen
op de mountainbike
door Oranje Nassau’s
Oord en 11 km hard-
lopen in de Ren-
kumse Jufferswaard.

,,Ik was nu ruim
tien minuten sneller
dan twee jaar gele-
den, maar destijds
waren de omstan-
digheden veel zwaar-
der”, sprak Lise. ,,Het
was toen meer dan
30 graden. Nu waren
de omstandigheden
perfect.”

Voldoening was er

ook bij zijn schoon-
vader Jan. De Heel-
summer volbracht
een achtste triatlon
(750 meter zwem-
men, 17,5 km moun-
tainbiken en 5,5 km
hardlopen) als 35ste.
Zijn tijd van 1.46.47
uur betekende ook
een persoonlijk re-
cord. Weliswaar niet
zo spectaculair als
Lise, maar over de
ruime minuut die hij
er had afgeknabbeld
was Gerritsen meer
dan tevreden. 

,,Ik ben geen goede
zwemmer, daar ver-
lies ik veel tijd. Maar
sinds ik bij RZC we-
kelijks een zwem-
training volg, gaat
het al stukken beter.
Ook het fietsen en
lopen ging goed. En
dat op mijn 67e.”

Records bij
jong en oud
in Renkum

� Simon Lise 
FOTO BEN GAL

Bemmelnaar Dave
Rost was zaterdag de
sterkste op de
tweede Gelreman,
een hele triatlon in
en rond de Rijkers-
woerdse plassen in
Arnhem. Met een
tijd van 8.45.42 hield
de 49-jarige atleet-
nummer twee Ma-
rijn Markusse uit
Dordrecht en Die-
renaar Eddy Lamers
(9.04.10) achter zich.
,,Ik moet bekennen
dat ik me vooraf wel
onder de favorieten
schaarde”, zei Rost,
nadat hij naast eeu-

wige roem een me-
daille en een fraai
Gelreman-shirt
kreeg. ,,Zeker omdat
ik de nodige voor-
kennis heb: ik woon
aan het parcours,
train daar natuurlijk
veel en loop er dage-
lijks met mijn hond.” 
Het was de tweede
editie van de Gelre-
man: 3.8 kilometer
zwemmen, 180 kilo-
meter fietsen en 42.2
kilometer hardlopen.
Van de ruim 160
deelnemers was Ri-
chelle van Helten de
snelste vrouw.

Bemmelnaar
wint Gelreman

▶ Timmo Hoek-
stra controleert
de bal voor VVO
in duel met
Jonge Kracht.
FOTO GERARD BURGERS

Met een hattrick en een fenome-
nale omhaal presenteerde Ar-
thur Gatsjatrian zich bij zijn de-
buut als topspits. Drie jaar gele-
den was hij bijna gestopt.

Bram van Zundert
Doorwerth

DUNO-voorzitter en omroeper Ri-
chard Vacquier Droop had zaterdag
bij de 4-1 zege op vv Scherpenzeel
alle mogelijke moeite met de naam
van de man van de wedstrijd: Ar-
thur Gatsjatrian.

,,Hij maakte er elke keer weer iets
anders van, ja”, grinnikte de 21-ja-
rige spits, die met drie doelpunten
de omroeper keer op keer voor het
blok zette. ,,Is ook moeilijk, het is
Armeens. Het is ‘Gatsja-trian’, alsof
je de naam doormidden hakt. Mis-
schien is dat een goed ezelsbrugge-
tje.”

Vacquier Droop krijgt dit seizoen
ongetwijfeld nog volop mogelijk-
heden om te oefenen: de spits,
overgekomen van eersteklasser 
SC NEC, presenteerde zich tegen
Scherpenzeel als een prima aan-
speelpunt, maar vooral als een uit-
stekende afmaker. Zijn tweede
doelpunt, de 2-1 vlak na rust, was
veruit de mooiste: na een spectacu-
laire omhaal viel de bal prachtig
hoog bij de tweede paal binnen.

,,Ik ken Arthur goed, dit is nog
niet zijn beste spel. Hij was wat
stijfjes”, oordeelde DUNO-trainer
Anoush Dastgir, die Gatsjatrian van
SC NEC meenam naar Doorwerth.
,,Als 17-jarige kwam hij op stage bij
NEC-amateurs. Eigenlijk voor een
jeugdelftal. Maar ik had hem één
keer gezien en heb hem toen direct
bij het eerste elftal genomen.”

,,Daarna heb ik Arthur zien
groeien, als voetballer maar ook als
mens. Dit jaar was hij klaar voor de
stap hogerop, naar de hoofdklasse
bij DUNO. Maar hier wil ik hem
maar één jaar houden: hij moet zich
ontwikkelen, stabiel presteren en
dan snel de overstap naar tweede of
derde divisie maken.”

Klare taal. En dat terwijl Gatsja-
trian drie jaar geleden zijn schoe-

nen bijna voorgoed in de hoek had
gegooid. ,,Op school ging het niet
goed en thuis liep het ook niet zo
lekker; daarom wilde ik stoppen
met voetballen”, erkende Gatsja-
trian. ,,Maar toen kreeg ik Younes
Corty (nu teamgenoot bij DUNO,
BvZ) als jongerenwerker in Nijme-
gen. Younes speelde bij SC NEC en
heeft daar die stage voor me gere-
geld. De trainer zei direct: ‘Jij gaat
nergens heen’ en gaf me een kans.”

Die greep de spits met beide han-

Gatsjatrian nu 

▲ Arthur Gatsjatrian trekt ten
aanval. FOTO ERIK VAN ‘’T HULLENAAR 

We hebben met
Arthur de afspraak
dat hij er minimaal
vijftien maakt
—Anoush Dastgi, trainer

Aanvaller beleeft met zijn club DUNO kickstart    
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VVO verloor gisteren nipt de finale
van het jaarlijkse Eldenia-toernooi.
De derdeklasser uit Velp liet zich,
net als de organiserende club eer-
der in de halve finale, foppen door
vierdeklasser Jonge Kracht: 3-2. 

Onno Koster
Elden

De zege voor de Huissenaren was dik
verdiend, maar het mooiste doelpunt
was van een VVO’er: Timmo Hoekstra
tekende voor de 2-2, nog voor de rust.
Hij pikte de bal op na een Huissens
misverstand, keek een keer om zich
heen en mikte de bal met schijnbaar
achteloos gemak, vanaf de middenlijn
over de ver uitgelopen en daardoor
kansloze keeper in het net.

Het zag eruit of het een appeltje-ei-
tje was voor de middenvelder. ,,Maar
dat was het niet”, zei Hoekstra er zelf
over. ,,Ik scoor niet zo vaak en zó heb
ik het nog nooit gedaan. Ik had een
hoop ruimte en zag de keeper ver voor
zijn doel staan. Dit keer dacht ik niet
na en hij ging er mooi in. Meestal denk
ik wel na en probeer ik het spel simpel
te houden. Soms moet je je intuïtie
volgen, dat blijkt maar weer.”

Hoekstra was extra blij met zijn
goal. ,,Omdat ik voor het eerst sinds
een jaar of drie weer helemaal fit ben.
Ook dankzij corona. Ik denk dat ik de
enige ben die het goed uitkwam dat er
de laatste tijd zo weinig gevoetbald is.
Ik heb gelukkig in alle rust kunnen re-
valideren.”

Genoeg voor de toernooiwinst was

zijn doelpunt niet, maar daar hechtte
Hoekstra maar weinig waarde aan:
,,We zijn  zeker nog niet fit. We speel-
den met twee jeugdspelers en een
stuk of wat spelers uit het tweede. En
er waren er een paar bij die nog nau-
welijks getraind hadden.”

Volgens Hoekstra zijn de komende
drie bekerduels voor zijn ploeg pure
oefenwedstrijden. ,,Geloof me maar,
tegen die tijd dat de competitie begint
staat het team er wel, hoor.”

Gastheer Eldenia eindigde als derde
door in de troostfinale, ook met 3-2,
van DVOL te winnen. Het gaf trainer
Roy van der Hoek een gemengd ge-
voel: ,,We hebben hier twee lekkere
oefenwedstrijden kunnen spelen.
Maar die hebben ook aangetoond dat
we nog genoeg werk hebben liggen.”

Wereldgoal Hoekstra is pleister voor VVO
Ik scoor niet 
zo vaak en zó
nog nooit 
– Timmo Hoekstra

De eerste wedstrijd van Eldenia te-
gen Jonge Kracht (5-2 nederlaag) had
hetzelfde verloop als tegen DVOL. Van
der Hoek:  ,,De eerste helft was slecht,
maar na rust pakten we het goed op.
Tegen Jonge Kracht was de achter-
stand te groot, maar tegen DVOL kon-
den we het ook in de score nog om-
draaien.”

Na een uur stond Eldenia met 2-0
achter (goals van Thijs Martens en
Luuk Jetten) en daar viel weinig op af
te dingen. Het duel draaide volledig
om na een rode kaart voor Ismael
Barry van de ploeg uit Lent. . ,,Een on-
besuisde actie en terecht rood”, vond
Van der Hoek. Daardoor kantelde de
wedstrijd en trok Eldenia via twee
goals van Louan Aarts en één van Joop
Spijker langszij. 

den aan. Dastgir zag een grote ge-
dragsverandering plaatsvinden bij
de jonge speler. ,,Vroeger liep Ar-
thur boos naar binnen als je hem
wisselde. Heb je hem nu zien mee-
verdedigen? Hij werkt keihard
voor het elftal. Daarom wordt hij
door de rest van het team enorm
gewaardeerd. Nu met die drie
doelpunten nog meer. We hebben
met hem de afspraak gemaakt dat
hij er dit seizoen minimaal vijftien
maakt. Hij is goed op weg.”

Zijn eerste competitiegoal voor
DUNO scoorde de spits zaterdag
op aangeven van uitgerekend
Corty, die hem met een leep boog-
balletje de diepte in stuurde. Gats-
jatrian schatte de mooie pass op
waarde: 1-0. Bij rust stond het ech-
ter 1-1, door een doelpunt van
Scherpenzeel-aanvaller Ismail
Ouaddouh. DUNO mocht in die
fase Patrick ter Mate danken dat de
ploeg niet op achterstand kwam.
Met drie fenomenale reddingen

voorkwam de keeper meer onheil.
Direct na rust maakte Gatsja-

trian binnen een kwartier het ver-
schil. Na zijn fenomenale omhaal
(2-1) was hij er op het uur als de
kippen bij om van dichtbij de
wedstrijd met een intikker al bij-
tijds te beslissen. Invaller Maurits
de Baar, ook nieuw bij DUNO,
maakte het twintig minuten voor
het einde nog mooier: de aanvaller
ging op avontuur met de bal aan de
voet en rondde bekeken af: 4-1.

  al dé man
       in de hoofdklasse met 4-1 zege Goed nieuws: bier

bij finaleweekend
Rheden Cup is op
Lichte paniek bij de organisatie
van de Rheden Cup in Dieren op
zaterdagochtend. 

Roland Gerritsen
Dieren

Vrijdagavond won vv Dieren na-
melijk de finale van het jaarlijkse
voetbaltoernooi met 6-0 van SC Ve-
luwezoom. Alle reden voor spelers
en aanhang van de derdeklasser om
in de nieuwe kantine van Dieren-
sche Boys een feestje te vieren in de
kantine. Gevolg? Bier op.

,,Daarom moesten we vanmor-
gen eerst op pad om een nieuwe
voorraad aan te schaffen”, sprak or-
ganisator Ed van Zon zaterdag la-
chend, vlak voor de wedstrijden om
plek drie tot en met zes. Een goed
teken: ,,We hebben een prima kan-
tine-omzet gedraaid.”

De sfeer zat er zaterdag, met wat
minder toeschouwers dan vrijdag,
toch ook goed in op de zevende edi-
tie van de Rheden Cup. Vooral
doordat de achterban van SC EDS
en SC Rheden vuurwerk afstaken
voorafgaand aan hun ontmoeting
om de derde plek. Die werd met  
2-0 gewonnen door Rheden,
waarna het Velpse DVOV in de
laatste wedstrijd organisator Die-

rensche Boys  met 1-0 versloeg. Paul
de Wit, interim-voorzitter van de
thuisclub, keek met een goed ge-
voel terug op het toernooi op sport-
park Het Nieuwland. 

,,Jammer dat we de finale al op
vrijdag moesten spelen, omdat Ve-
luwezoom zaterdag andere ver-
plichtingen had. Verder was het po-
sitieve reclame voor Dierensche
Boys, zeker omdat iedereen kennis
heeft kunnen maken met onze
nieuwe kantine.”

Die verbouwde kantine van Die-
rensche Boys, met onder meer een
nieuwe vloer, plafond en bar, werd
tijdens de coronastop gerealiseerd
door een groepje hardwerkende
clubmensen. Die fraaie kantine
‘scoorde’ goed tijdens en na afloop
van de wedstrijden.

Op het veld liep het een stuk
minder voor de thuisploeg. Met een
laatste plaats als resultaat. Trainer
Bob Hartemink zag het stoïcijns
aan. ,,Dit waren onze eerste wed-
strijden in de voorbereiding en we
zijn nog lang niet compleet. Van-
daag was ik blij dat ik elf man kon
opstellen. Ik moest Jurmen de Wit
laten spelen; die was net terug van
vakantie uit Portugal en had drie
uur geslapen. Dat zijn dingen waar-
mee je als trainer te maken krijgt”

ARNHEM De korfballers van Oost-
Arnhem openen het veldseizoen in
de hoofdklasse A op zaterdag 11 sep-
tember thuis tegen Wageningen.
Een pikant duel, want afgelopen
seizoen stond Wageningen-trainer
Ron Steenbergen nog op uitleenba-
sis aan het roer bij Oost-Arnhem.
Hij moest de ploeg na het vertrek
van coach Hugo van Woudenberg
door de Korfbal League loodsen.

Op de tweede speeldag, 18 sep-
tember, reist Oost-Arnhem af  voor
het duel met Heerenveen. Op
woensdag 22 september treft de
ploeg van de nieuwe trainer Henco

Pullen Wageningen al voor de
tweede keer. Dat duel, dan in Wa-
geningen, stond gepland op 30 ok-
tober, maar wordt eerder gespeeld
door de deelname van Oost-Arn-
hem aan de Korfbal League.

Het Rhedense Rheko neemt het
in de tweede klasse D op de eerste
speeldag op tegen EKC Nääs uit En-
schede. Daarna volgt de uitwed-
strijd bij DOS-WK, eveneens af-
komstig uit Enschede. EKCA start
het seizoen in de derde klasse E bij
het Roermondse Ready ’60. Een
week later speelt de Arnhemse
ploeg thuis tegen NKV uit Nuenen.

Oost-Arnhem opent thuis
tegen KV Wageningen


