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Dribbelaar 
bij SML 
helpt jeugd 
Presikhaaf 

Remco Kock
Arnhem

‘J
óóó, jij hebt veel 
trappen gehad.” 
Arnhemse 
Boys-speler Moeni-
ale Sopacua slaat Ab-

dellatif El Malki na afloop van het 
Arnhemse onderonsje in de 
derde klasse op de schouder. De 
23-jarige SML-linksbuiten sloft 
op sokken, de voetbalschoenen in 
handen, van het kunstgras.

,,Ik heb inderdaad veel trappen 
gehad, elke wedstrijd eigenlijk 
wel”, lacht El Malki zuinig. ,,Ik 
speelde met pijn, was al gebles-
seerd aan mijn rechterenkel. Met 
tape kon ik toch voetballen. Ho-
pelijk volgend weekend ook.”

De schoppen horen bij zijn 
spelletje, geeft hij toe. Met de bal 
aan de rappe voeten zoekt El 
Malki zijn tegenstander op. Van-
middag was dat de grote, minder 
wendbare Boys-back Daan Re-
mie. Steeds als Remie de bal weg 
dacht te trappen, gaf El Malki ’m 
toch weer een tikje, zodat Remie 
vaak niet de bal maar de enkel van 
El Malki raakte, bijvoorbeeld die 
keer in het strafschopgebied in de 
tweede helft. Penalty, benut door 
Fatih Sprenkel.

De door El Malki verdiende 
strafschop betekende de 3-0 en de 

definitieve beslissing in een sud-
derende, sporadisch overkokende 
stadsderby. Voor rust had SML de 
score geopend, nadat El Malki 
middenvelder Redouan Eddar-
kaoui in stelling bracht. Diens 
rollertje werd door een commu-
nicatiefout tussen Boys-doelman 
Pim Theijn en zijn aanvoerder 
Ludwig Hartemink tot treffer ge-
promoveerd. Ook in de tweede 
helft scoorde Eddarkaoui, de 2-0, 
een behendig afgeronde rebound.

Tijdens de 4-0, geproduceerd 
door invaller Jochem Raemakers, 
zat El Malki al op de bank. ,,Ik 
vroeg om een wissel, vanwege 
mijn enkel”, zegt de kleine tech-
nicus, een van de schaarse SM-
L’ers die geen uitstapjes naar an-
dere clubs maakt. ,,Ik speel sinds 
de E’tjes bij SML, voetbal zes jaar 
in het eerste. Er zijn wel geïnte-
resseerde clubs geweest, maar ik 
zit hier prima.”

SML betekent voor hem plezier. 
,,Soms vergeten we dat we ook 
moeten strijden, maar bij deze 
club speel je altijd lekker voetbal. 
SML is ook dichtbij huis, ik woon 
in Presikhaaf.” Buiten het veld is 
El Malki een bekend, maatschap-
pelijk betrokken gezicht in de 
binnenstad. ,,Met mijn tweeling-
broer – Abdelilah, onze aanvoer-
der – ben ik actief voor de Presik-
haaf University. Jongerenwerk: 

Abdelilah en ik fietsen door Arn-
hem-Noord. We helpen jeugd, 
bijvoorbeeld met ’t vinden van 
werk of een opleiding.”

Anderen helpen, de El Malki’s 
hebben het van huis uit meege-
kregen, zegt Abdellatif. ,,Daar ligt 
ook mijn toekomst. Ik volg een 
Master Bestuurskunde aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam: 
vanwege online-onderwijs goed 
te combineren met SML. Als jon-
gerenwerker ben ik niet bewust 
bezig ben met jonge spelers. Ik 
wil gewoon plezier maken. Als ik 
de komende jaren hoger ga voet-
ballen, is dat met SML. Tenmin-
ste, als mijn enkels het houden.”

Zijn voeten zijn snel, maar zijn enkels zwak. Te 
veel tikken gehad. Toch is SML-spits Abdellatif 
El Malki de smaakmaker in de stadsderby 
tegen Arnhemsche Boys. Zijn team wint: 4-0.

SPECIALABDELLATIF EL MALKI IS DE SMAAKMAKER IN EEN SPORADISCH      

Flitsen

a SC Westervoort boekte gisteren in de 
vierde klasse d bij basteom de derde overwin-
ning op rij (0-2) en deelt de kop met Jonge 
kracht en Loo. Hein Smink en Joey van Zanten 
waren de doelpuntenmakers. Westervoort-trai-
ner Wim bleijenberg gaf wel toe dat zijn ploeg 
goed was weggekomen. ,,basteom had de be-
tere kansen, zelfs eentje voor open doel.  
daarom ben ik blij met deze winst.”
a de rugbyers van The Pigs sleepten gisteren 
in de derde klasse Zuid-oost een zwaarbe-
vochten zege uit het vuur tegen Harlequins uit 
oldenzaal. de arnhemmers wonnen op de ba-
kenhof met 45-36 en bivakkeren in de subtop.

VOETBAL KORT

ZONDAG 1E

MASV hoeft niet naar Hengelo 
vanwege coronamelding
MASV hoefde giste-
ren niet af te reizen 
naar Hengelo, gast-
heer Tubantia 
meldde zich vanwege 
corona-gevallen af 
voor het duel uit de 
eerste klasse E. Twee 
dagen eerder kreeg 
Silvolde een verge-
lijkbare melding van 
Halsteren in de 
hoofdklasse B. Voet-
balbond KNVB heeft 
geen grip op de vraag 
of corona daadwerke-
lijk de oorzaak is van 
afgelastingen. ,,Een 
club kan niet eenzij-

dig overgaan tot afge-
lasting, het bestuur 
amateurvoetbal kan 
op verzoek van een 
club besluiten een 
wedstrijd uit het pro-
gramma te halen”, 
zegt persvoorlichter 
Daan Schippers van 
de KNVB. ,,Bewijs 
hoeft en kan niet 
aangeleverd te wor-
den, we kunnen im-
mers geen medische 
gegevens opvragen. 
Daar zit ook een stuk 
vertrouwen bij. We 
gaan er niet vanuit 
dat clubs sjoemelen.”

VROUWENVOETBAL

Eldenia baalt van dikke 
nederlaag en trage arbiter
Voor de voetbalsters 
van Eldenia viel er za-
terdag in het topklas-
seduel met titelkan-
didaat Saestum niets 
te halen. In Elden 
werd het 0-6 voor de 
gasten uit Zeist. 
De wedstrijd begon 
een kwartier te laat. 
,,De scheidsrechter 
arriveerde al te laat op 
het sportpark en 
kwam daarna in rood 
tenue het veld op; de-
zelfde kleur als de 
shirts van Saestum”, 
zag Eldenia-trainer 
Jop de Bruijn. De aan-

voerster van de Zeis-
ter ploeg moest hem 
daarop wijzen. ,,Ver-
volgens ging hij weer 
naar binnen om zich 
uitgebreid om te kle-
den, waardoor we 
veel later begonnen.”

Sasetum, al jaren 
een grote naam in het 
vrouwenvoetbal, 
bleek daarna veel 
sterker. ,,We waren 
niet tegen ze opge-
wassen. Maar de reac-
tie daarop van de mei-
den was goed: ko-
mende zaterdag staan 
we er weer.”

ZATERDAG 2G

Winnende coach OVC’85 
krijgt rood na duwen speler
Na twee dikke neder-
lagen heeft OVC’85 
zijn eerste zege in de 
tweede klasse G bin-
nen. Dat ging niet 
zonder of stoot, trai-
ner Bastiaan Veld-
huizen kreeg rood en 
kan een onderzoek 
verwachten. Een 
treffer van uitblinker 
Nick Bijlsma halver-
wege de tweede helft 
betekende de beslis-
sing tegen Rens-
woude: 1-0.

,,Hij nam met zijn 
werklust en harde 
werken de rest van de 

ploeg op sleeptouw”, 
zei Veldhuizen, die in 
een grijs verleden ac-
tief was als voetballer 
en jeugdtrainer bij de 
bezoekers. In de slot-
fase kreeg hij het aan 
de stok met een te-
genstander. ,,Een spe-
ler van Renswoude 
daagde mij uit, 
waarop ik hem een 
duw gaf”, vertelde 
Veldhuizen. ,,Dat was 
niet slim van mij. Ik 
zie het niet als een 
smet op de overwin-
ning, wel een smet 
voor mij persoonlijk.”
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ZATERDAG 2G

AVW'66 nog 
puntloos
aVW’66 blijft in 
de tweede 
klasse g punt-
loos. de Wester-
voorters kwa-
men tegen FC 
Horst op voor-
sprong door 
mike teeuw, 
maar eindigden 
met de derde 
nederlaag op rij: 
1-3. ,,We speel-
den beter dan 
de eerste wed-
strijden”, zei trai-
ner delano Ver-
wey. ,,ook dank-
zij spelers van 
het tweede. 
toen ik noodge-
dwongen moest 
schuiven, viel 
prompt de 1-2.”

Polman held 
van VDZ

VROUWEN

de voetbalsters 
van VdZ hebben 
de smaak van 
winnen te pak-
ken in 1d. na de 
3-2 zege vorige 
week in de 
stadsderby met 
eldenia 2, won-
nen de arnhem-
sen gisteren met 
diezelfde cijfers 
bij HVCH. Iris 
Polman was de 
held van VdZ 
met drie treffers. 
VdZ stond bij 
rust met 2-0 
voor en na de 
aansluitingstref-
fer van de club 
uit Heesch vol-
tooide ze haar 
hattrick.
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 d Keeper Lars 
Molenaar van 
DUNO brengt 
redding voor-
dat Zwaluwen 
gevaarlijk 
wordt. 
FOTO BEN GAL
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Kleine troost: op het scorebord blijft het 0-0
,,Hé Willem, telt die goal 
niet, omdat-ie zo lelijk 
was of zo?” vraagt de vader 
van de SML-broers Fatih 
en Abdulla Sprenkel aan 
Willem Range als het sco-
rebord na de openingstref-
fer van Redouan Eddar-
kaoui op 0-0 blijft staan. 
SML-elftalleider Range 
pakt demonstratief de af-
standsbediening van het 
scorebord en antwoordt: 

,,De batterij is op.”
Mooi was Eddarkaoui’s 

eerste treffer inderdaad 
niet. Zijn rollertje werd 
niet weggetrapt door Arn-
hemse Boys-verdediger 
Ludwig Hartemink en niet 
opgepakt door doelman 
Pim Theijn. ,,Een commu-
nicatiefout”, zegt Harte-
mink na afloop. ,,Pim riep 
‘LOS!’, dus liet ik de bal lo-
pen, maar Pim kon er toch 

niet bij. Lullig om zo 1-0 
achter te komen, in een 
wedstrijd waarin we kan-
sen kregen.”

Toeschouwer bij 
SML-Arnhemse Boys was 
MASV-voorzitter Toon 
Hartemink. ,,Omdat 
MASV vanwege corona 
niet voetbalde vandaag, 
kon mijn vader bij ons kij-
ken”, zegt Ludwig Harte-
mink. ,,Ik ga zo een biertje 

met hem drinken. Ja, hij 
zal vast puntjes van kritiek 
leveren. Maar daar kan ik 
inmiddels wel tegen.”

Met kritiek en de neder-
laag kon Hartemink leven, 
met de uitslag niet. ,,4-0 is 
geflatteerd, maar het staat 
straks wel in de krant.” 
Een kleine troost: op het 
scorebord bleef het giste-
ren negentig minuten 
lang 0-0.

l 
4-0 is 
geflatteerd, 
maar het staat 
straks wel in de 
krant
 – Toon Hartemink

 e Abdellatif El Malki van SML kopt richting het doel van Arnhemse Boys.  FOTO BEN GAL

     OVERKOKENDE STADSDERBY SML-ARNHEMSE BOYS VDZ staat 
droog, 
Eldenia op 
de valreep 
VDZ en Eldenia (3C) moesten 
gistermiddag beide met een ge-
lijkspel genoegen nemen. VDZ 
thuis tegen Blauw Wit uit Nijme-
gen (0-0), Eldenia uit bij HAVO 
(1-1) dankzij een schitterende 
goal in de laatste minuut.

Roland Gerritsen
Arnhem

VDZ had graag de knappe 4-0 zege 
van vorige week in de Arnhemse 
stadsderby tegen SML een goed 
vervolg gegeven. Maar het kwam 
thuis niet verder dan 0-0 tegen 
Blauw Wit, een uitslag die de ver-
houdingen wel goed weer weg. 
Beide ploegen kregen op sportpark 
’t Cranevelt in Arnhem-Noord wel 
kansen, maar scoorden niet. Na-
mens VDZ waren Fedor Venema en 
Thom van Middelaar dicht bij een 
treffer. Aan de andere kant stond 
VDZ doelman Kwint Ceelen met 
een perfecte redding een Nijmeegse 
treffer in de weg, waardoor het duel 
doelpuntloos eindigde.

Roy van der Hoek, trainer van El-
denia, kon na afloop wel leven met 
de 1-1 bij HAVO. ,,In de eerste helft 
waren we de bovenliggende partij, 
maar verzuimden we een van de 
kansen te verzilveren”, zei  de 
coach.  Dat kwam Eldenia duur te 
staan, want de thuisploeg scoorde 
op slag van rust wel via Lex Doele-
man.

,,De tweede helft was rommelig 
en gelijkopgaand”, zei Van der 
Hoek. ,,In de eindfase kregen we er 
wel weer druk op en dat resulteerde 
in de 90ste minuut in een fantas-
tisch doelpunt.” Die kwam op 
naam van Ferjo Maluhu, die scoorde 
met een knal van afstand in de bo-
venhoek.

Komende zondag (14.00 uur) 
treffen Eldenia en VDZ elkaar op 
sportpark Elden in de vierde ronde. 
Beide Arnhemse ploegen behaal-
den punten vijf punten uit de eer-
ste drie competitiewedstrijden. 
Trekvogels uit Nijmegen, onder lei-
ding van voormalig Eldenia-trainer 
Erwin Koen, is koploper in 3C met 
7 uit 3.

DOORWERTH

Lars Molenaar trotseert tromgeroffel en schunnigheid 
Precies 45 minuten lang stond 
DUNO-supporter Rik zaterdag-
middag pal naast het doel van 
keeper Lars Molenaar keihard 
op een trommel te slaan. 

En zo zijn ploeg bij het 0-0 gelijk-
spel tegen hoofdklassetopper Zwa-
luwen aan te moedigen. Met zelfbe-
dachte strijdliederen, de teksten 
dikwijls schunnig. ,,Oh, die liedjes 
gingen bij mij het ene oor in en het 
andere oor uit”, bezwoer doelman 
Molenaar (19) na de wedstrijd tegen 
de Vlaardingers grijnzend. Na rust 
stond hij aan de overzijde van het 
veld gelukkig ver weg van Rik, die 
het daarna op Zwaluwen-keeper 
Boy de Jong had voorzien met zijn 

gezang. Dat trommelen doet Ren-
kumer Rik al jaren, moederziel al-
leen, op dezelfde plek bij het doel. 
Zo nu en dan worden zijn trommel-
stokken afgepakt, als hij het te gek 
maakt. Een nieuwe ervaring voor 
Molenaar, die in de zomer over-
kwam van De Graafschap Onder 21.

Hij zag wel aankomen dat hij in 
Doetinchem moest vertrekken, gaf 
de keeper uit Ulft aan. ,,Omdat De 
Graafschap stopte met het Onder 
19-elftal, werd het voor iedereen 
knokken voor een plekje. Dat pakte 
voor mij helaas verkeerd uit.”

Tot onvrede van Molenaar, na 
vier jaar in de opleiding. ,,Begin vo-
rig seizoen was ik geblesseerd en 
toen ik weer fit was, kwam corona 

en werden er geen wedstrijden 
meer gespeeld. Toen kon ik het al-
leen op trainingen laten zien. Dat ik 
uiteindelijk weg moest, vond ik on-
terecht. Maar zo werkt het nu een-
maal op dat niveau.”

Door een rugblessure van Patrick 
ter Mate, jarenlang eerste doelman 

bij DUNO, keepte Molenaar tegen 
Zwaluwen alweer zijn derde wed-
strijd voor de club uit Doorwerth. 
Net als vorige week bij Capelle 
(0-0) bleek hij onpasseerbaar.

,,In Capelle redde hij echt een 
punt voor ons, dat vond ik vandaag 
minder duidelijk”, oordeelde DU-
NO-trainer Anoush Dastgir, die 
Zwaluwen niet vaak gevaarlijk zag 
worden. ,,Maar Lars doet het fantas-
tisch in zijn eerste weken hier. Ook 
voetballend is hij erg goed.”

De kracht van DUNO ligt deze 
weken duidelijk achterin. Want 
ook tegen Zwaluwen kwam de 
ploeg amper tot kansen, mede door 
de afwezigheid van de geblesseerde 
topscorer Arthur Gatsjatrian.

Molenaar kan er weinig aan doen. 
Hij doet zijn werk aan de overzijde 
en hoopt op de stap omhoog. ,,Ik 
wil terug naar het betaalde voetbal. 
In Nederland of in het buitenland. 
Die droom heb ik nog steeds. Daar-
voor moet ik dit seizoen veel minu-
ten maken.”

Zijn prima optredens in de laatste 
wedstrijden zijn daar echter geen 
garantie voor, zei trainer Dastgir. 
,,Ik zeg nu niet meteen: ‘Patrick gaat 
op de bank zitten, als hij is hersteld 
van zijn rugblessure’. Patje is mijn 
aanvoerder, spelers hebben krediet. 
Maar als hij fouten maakt en Lars 
doet dat niet, dán is het duidelijk 
wie er speelt.”
 – Bram van Zundert

l 
Fantastisch doet Lars 
het in zijn eerste 
weken. Ook voet- 
ballend is hij erg goed
 – Anoush Dastgir, trainer DUNO


