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Eendracht 
gastheer

VOETBAL

eendracht arn-
hem organiseert 
morgen voor de 
vijfde keer het 
gouden Leeuw- 
toernooi op het 
eigen sportpark 
Over het lange 
water. Naast de 
gastheer doen 
stadgenoten  
elsweide en de 
Paasberg mee. 
andere deelne-
mers zijn teuge, 
PaX uit Hengelo 
(gelderland) en 
egs’20 uit het 
Brabantse 
grave. Het toer-
nooi start om 
11.00 uur en het 
laatste duel is 
om 16.15 uur.

TENNIS

Anker baalt 
in Tokio
Voor rolstoelten-
nisser Carlos 
anker was op de 
Paralympische 
spelen de eerste 
ronde direct het 
eindstadion in 
het enkelspel. In 
tokio verloor de 
arnhemmer af-
getekend van de 
als negende ge-
plaatste Japan-
ner takashi sa-
nada: 6-1, 6-1. In 
het dubbelspel 
komt anker ook 
in actie. Met ru-
ben spaargaren 
is hij als achtste 
geplaatst in Ja-
pan en daarom 
de eerste ronde 
vrijgeloot.

Bram van Zundert
Doorwerth

H
oofdklasser DUNO 
speelt vanmiddag om 
15.00 uur het eerste com-
petitieduel van het 
nieuwe seizoen, thuis te-

gen vv Scherpenzeel. Dit is waarom 
je wil gaan kijken bij de club die in 
2013 nog in de kelderklasse speelde.

1. Beste voetbal in de regio
Van vierde klasse naar hoofdklasse in 
zes jaar tijd. Met het geld van hoofd-
sponsor DunoAir, een internationale 
windmolengigant, beklom de kleine 
club (vier teams, geen jeugd meer) ra-
zendsnel de voetballadder. Dit wordt 
het derde seizoen in de hoofdklasse en 
de rek is er nog lang niet uit, al staat of 
valt alles bij de vrijgevigheid van 
hoofdsponsor Arjen Ploeg.

Het beste voetbal wordt bij DUNO 
– de enige hoofdklasser in de regio – 
gespeeld, stelt voorzitter Richard Vac-
quier Droop. Zijn club heeft al jaren-
lang het stempel koopclub. ,,Maar het 
grote geld is bij ons niet meer te halen. 
Ik weet dondersgoed wat die jongens 
bij ons verdienen en dat is niet meer 
de jackpot. Bij alle clubs is het, mede 
door corona, minder geworden.”

2. Volop oud-profs
Desondanks herbergt de selectie in 
navolging van eerder Purrel Fränkel, 
Civard Sprockel en Dominique Ki-
vuvu weer volop oud-profs. Jochem 
Jansen (De Graafschap), Bart van Bra-
kel (NEC, FC Den Bosch, Cambuur), 
Patrick ter Mate (Go Ahead) en de tan-
dem Faysal Shayesteh-Frank Wiafe 
(beiden kriskras in Azië en Europa) 
speelden jarenlang betaald voetbal. En 
de sleet zit er bij hen nog niet op.

3. De trainer
Met de Afghaanse Nederlander 
Anoush Dastgir staat de bondscoach 
van Afghanistan voor de selectie in 
Doorwerth. De Arnhemmer (31) com-
bineert zijn DUNO-job met het 
bondscoachschap van zijn geboorte-
land, dat in een diepe crisis verkeert. In 
interviews in kranten en aan talk-
showtafels toont Dastgir zich deze da-

gen gedurfd een man met een mening.
Vacquier Droop: ,,We praten in de 

kantine ook over de situatie in Afgha-
nistan, het is niet makkelijk voor hem. 
Het doet mij ook wel wat. Anoush is 
een goede, welbespraakte coach. De 
spelers hoor ik nooit over hem klagen. 
Dat is hier de afgelopen jaren met an-
dere trainers echt wel anders geweest.”

4. Genieten van deze drie
Keeper Patrick ter Mate (29) is in de 
hoofdklasse al vier jaar onder zijn ni-
veau actief. Hij werd opgeleid door Vi-
tesse en debuteerde in de eredivisie 
voor Go Ahead Eagles tegen NEC. Een 
definitieve doorbraak bleef uit, maar 
Ter Mate toont zich bij DUNO al jaren-
lang top. Met Lars Molenaar van Jong 
De Graafschap heeft hij er dit seizoen 
wel een geduchte concurrent bij.

Aan de overzijde worden doelpun-
ten verwacht van rasvoetballer Jardell 
Kruidbos (22) en spits Arthur Gatsja-
trian. Kruidbos van afstand en Gatsja-
trian (21) toonde zich in de voorberei-
ding al een erkend afmaker in de zes-
tienmeter, precies hetgeen waaraan 
het DUNO de laatste jaren ontbrak.

5. De voorzitter
Bos rooien, grasmaaien, lijnen trek-
ken; de kleurrijke Vacquier Droop 
doet het allemaal zelf, samen met de 
onderhoudsploeg. Bij welke hoofd-
klasser zie je dat nog? ,,Het veld ligt er 
weer pico bello bij hoor, maak je maar 
geen zorgen. Dit wordt mijn vijftiende 
jaar als voorzitter. Of mijn zestiende. 
Dat weet ik niet precies omdat ik een 
ouwe lul word. Maar ik ben 68 en in de 
kracht van mijn leven. Ik ga door.”

 e Richard Vacquier Droop bekijkt met de handen in de zak hoe DUNO-speler Alper Yaldiz jaagt. FOTO DAVID VAN HAREN

 c Club uit Doorwerth staat voor derde jaar in de hoofdklasse

DUNO begint vandaag: dit 
is waarom je wil gaan kijken
DUNO trapt als eerste club in de 
regio Arnhem de competitie in 
gang. Dit zijn de vijf redenen om 
de club dit seizoen op de voet te 
gaan volgen, met voorzitter 
Richard Vacquier Droop.

l 
De spelers hoor ik nooit 
klagen over de trainer. 
Dat is hier ook echt wel 
eens anders geweest
 – Richard Vacquier Droop

DIEREN

‘Hattrick-fabriek’ Van der Wulp 
bezorgt vv Dieren de Rheden Cup
G ian Luca van der Wulp kan 

voorlopig niet meer stuk in 
Dieren. Mede dankzij drie 

goals van de teruggekeerde aanvaller 
- zijn derde hattrick binnen een 
week - legde vv Dieren gisteravond 
op overtuigende wijze beslag op de 
Rheden Cup. SC Veluwezoom werd 
in de finale met 6-0 verslagen.

,,Het gaat wel lekker hier, ja”, 
sprak een blije Van der Wulp (21), 
die overkwam van De Graafschap, 
direct na afloop op het veld van or-
ganisator Dierensche Boys. ,,Natuur-
lijk ben ik door mijn jaren in de 
jeugd bij De Graafschap een bepaald 
niveau gewend. Misschien speel ik 

nu wel onder mijn niveau, maar ik 
was daar mijn plezier in het voetbal-
len kwijtgeraakt.”

Dat plezier vindt de aanvaller uit 
Spankeren terug bij de zaterdagder-
deklasser. De terugkeer van Van der 
Wulp is voor de club een geschenk 
uit de hemel. Vorige week scoorde 
hij driemaal in een oefenduel met 
Helios Deventer en woensdag in de 
poulewedstrijd van de Rheden Cup 
tegen SC Rheden wéér. Dat belooft 
wat voor komend seizoen. ,,Hoeveel 
doelpunten ik ga maken? Dat vind ik 
gevaarlijk om te zeggen.”

Jhon van Beukering, trainer van 
SC Veluwezoom, verbaasde zich 

over de aanwezigheid van de snelle 
linksbuiten. ,,Waarom voetbalt deze 
jongen op dit niveau? Hij kan ge-
woon in de hoofdklasse spelen. Maar 
goed, misschien heeft hij geen am-
bities.” De oud-prof toonde zich on-
danks de ruimte nederlaag tevreden 
over het spel van zijn ploeg na rust, 
toen de score al was opgelopen naar 
4-0. ,,We hebben er toen meer ener-
gie ingestoken, en hadden pech met 
twee ballen op de paal.”

Teun van Uum, neef van hat-
trick-fabriek Van der Wulp, Niek 
van Asselt en Wouter de Wit maak-
ten het halve dozijn vol.
 – Roland Gerritsen

ELDEN

Eldenia stelt teleur op 
eigen toernooi, finale 
VVO-Jonge Kracht
VVO heeft zich geplaatst voor de fi-
nale van het jaarlijkse Eldenia-toer-
nooi, morgen om 14.00 uur tegen 
Jonge Kracht. De Velpse ploeg won 
met 2-1 van DVOL uit Lent. Thijs Jans-
sen neutraliseerde kort voor rust de 
0-1 achterstand, waarna vlak voor tijd 
jeugdspeler Wouter Sprenger VVO 
aan de winst hielp. ,,Hij speelde prima 
en beloonde zichzelf met een doel-
punt”, zag trainer Peter Gerritsen.

Gastheer Eldenia stelde hevig te-
leur. Na een 0-4 ruststand verloor de 
derdeklasser met 2-5 van vierdeklasser 
Jonge Kracht uit Huissen. Morgen 
wacht Eldenia, tegelijk met de finale, 
de strijd met DVOL om plek drie.


