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 d Theo Jans-
sen feliciteert 
aanvoerder 
Dion Visser 
die Eendracht 
met twee 
goals aan de 
overwinning 
hielp tegen 
Dierensche 
Boys. FOTO BEN 
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VOETBAL

Derby op de 
donderdag
de Knvb heeft 
de arnhemse 
derby in de 
derde klasse C 
tussen arn-
hemse boys en 
eldenia opnieuw 
vastgesteld, op 
donderdag 25 
november. op 
sportpark 
Schuytgraaf 
wordt er dan om 
20.30 uur afge-
trapt. ook arn-
hemia-SC velu-
wezoom (4d) en 
eendracht-bab-
berich (5C) zijn 
die avond. alle 
duels werden 
eerder afgelast 
vanwege coro-
nagevallen.

Oranje 
zonder fans

ZAALVOETBAL

de arnhemse 
keeper manuel 
Kuijk en assis-
tent-bonds-
coach Samir 
mahkoukhi spe-
len vandaag met 
het nederlands 
zaalvoetbalteam 
in een lege 
sporthal de oe-
feninterland te-
gen Portugal. 
door de corona-
maatregelen is 
publiek niet lan-
ger toegestaan, 
aangeschafte 
tickets worden 
vergoed. om 
19.00 uur is een 
livestream te 
zien op youtube.
com/onsoranje.

Sportflitsen

a de tafeltennissers van Slagvaardig deden 
zaterdag goede zaken in de derde divisie C. de 
rhedenaren wonnen in breda van het onder-
aan bungelende belcrum: 3-7. rik de boer en 
Jerfy Schmitz bleven ongeslagen. remco van 
domburg kwam solo niet tot scoren, maar 
pakte samen met de boer wel de winst in het 
dubbelspel. Slagvaardig staat met nog twee 
duels te gaan vijfde op de ranglijst.
a SC Westervoort kwam gisteren niet in actie 
in het bekervoetbaltoernooi van het district 
oost. de uitwedstrijd in de eerste ronde bij 
SCe in nijmegen werd afgelast.

VROUWENVOETBAL

Eldenia boekt weer 
nipte bekerzege
Topklasser Eldenia 
heeft zich opnieuw 
met de hakken over 
de sloot geplaatst 
voor de volgende lan-
delijke bekerronde. 
Na een zege in de 
blessuretijd in ronde 
twee werd zaterdag 
in de derde ronde 
nipt met 3-2 gewon-
nen van Bekkerveld, 
dat twee klassen la-
ger speelt. De ploeg 
uit Heerlen is de on-
geslagen koploper in 
de eerste klasse D, 
waarin VDZ gedeeld 

tweede staat.
De Limburgse vrou-
wen kwamen in El-
den brutaal op voor-
sprong, maar daarna 
nam Eldenia het heft 
in handen. Dankzij 
twee doelpunten van 
topscorer Eefje van 
den Nieuwenhof en 
eentje van aanvoer-
ster Suus Daniëls 
werd het 3-1. Bekker-
veld kwam nog terug 
tot 3-2, maar de ploeg 
van trainer Jop de 
Bruijn trok de zege 
over de streep.

HOOFDKLASSE A

Zwak DUNO lijdt 
eerste verlies in 
twee maanden
DUNO sloeg zater-
dag een modderfi-
guur in Zuid-Hol-
land. Bij Spijke-
nisse, de nummer 
15 van de hoofd-
klasse A die nog 
niet had gewonnen, 
ging de club uit 
Doorwerth met 2-0 
onderuit.

Assistent-trainer 
Qays Shayesteh, die 
samen met speler 
Wilco den Hartog 
DUNO-coach 
Anoush Dastgir ver-
ving, baalde. ,,We 
misten focus en 
scherpte, dat zie je 
wel vaker als de 
hoofdtrainer er niet 
is. Ik ben zelf voetbal-
ler, ik weet hoe dat is”, 
sprak Shayesteh, die 
als speler van eerste-
klasser Tubantia gis-
teren verloor van 
MASV. ,,Maar daar lag 
het nu niet per se aan. 
Dit was gewoon een 
mindere wedstrijd. 
Heel jammer, want 
we waren goed bezig 
de afgelopen weken.”

Na twintig minu-
ten incasseerde 
DUNO in Spijkenisse 
de 1-0. Na een schot 
van Julien Gret werd 
de bal van richting 

veranderd, waardoor 
DUNO-keeper Pa-
trick ter Mate kans-
loos was. In de tweede 
helft verdubbelde in-
valler Ryan Purvis de 
marge (2-0). Voor 
DUNO was het de 
eerste verliespartij 
sinds 18 september.

Woensdag keert 
Dastgir terug na een 
trainingskamp met 
de nationale ploeg 
van Afghanistan in 
Turkije. De bonds-
coach uit Arnhem 
speelt morgen met 
zijn land een oefenin-
terland tegen Turkije. 
,,Ik ga zeker kijken", 
zei Shayesteh, gebo-
ren in Afghanistan. 
Zijn broer Faysal, spe-
ler van DUNO, is aan-
voerder van het land.
 – Bram van Zundert

 e Qays Shayesteh. 
FOTO REINIER VAN WILLIGEN

 c VV Dieren kegelt RKHVV uit het bekertoernooi  

Kippenvel bij de  

Roland Gerritsen 
Dieren

M
et zijn uithaal 
zorgde hij zater-
dagavond, een uur 
nadat er officieel 
geen publiek meer 

langs de velden mocht staan, voor 
een enorme stunt in het beker-
toernooi van district Oost. De za-
terdagderdeklasser versloeg zon-
dag eersteklasser RKHVV uit 
Huissen na een 1-1 gelijkspel in de 
strafschoppenserie met 5-4.

Uitgerekend Radjindher Ban-
wari schoot de vijfde en beslis-
sende strafschop achter doelman 
Marijn Sangers, oud-keeper van 
Dieren. Dierenaar Banwari 
zorgde voor een ongekende feest-
stemming op het sfeervolle en 
drukbevolkte sportpark Het 
Nieuwland in Dieren. Vanwege 
de nieuw coronarichtlijnen 
mochten er bij de aftrap wel be-
zoekers langs de lijn staan, maar 
na de rust niet meer. De blijvers - 
vrijwel iedereen - waren getuige 
van een onvergetelijke ontkno-
ping. ,,Dat was een belangrijk 
moment ,” vertelde een ontroerde 
Banwari direct na zijn benutte 
strafschop. ,,Het is heel veel 
waard in meerdere opzichten. Ik 
ben afgelopen dinsdag mijn moe-
der verloren, ze was pas 59 jaar en 
overleed onverwachts."

,,Ja, ik heb zeker getwijfeld of ik 
wel moest voetballen", zei de spe-
ler. ,,Je bent de hele week bezig 
met de uitvaart en alles wat er bij 
komt kijken. Maar thuis stuurden 
ze mij weg, het voetballen zorgt 
even voor afleiding.”

Verdediger Banwari, met zijn 
34 jaar de oudste van de ploeg, 
speelde een dijk van een wed-
strijd, evenals Norbert van Enge-
lenburg, de andere routinier van 

Dieren. Het  centrale verdedi-
gingsduo zorgde voor ontelbare 
intercepties. En als dat niet ge-
beurde, stond de uitblinkende 
doelman Jonne Olyslager een 
treffer in de weg. Slechts één keer 
had de Olyslager het nakijken in 
de reguliere speeltijd, en dat was 
een kwartier voor tijd bij de 
knappe goal (inspelen, kaatsen en 
afdrukken) van Kevin Sissing.

Dat betekende de gelijkmaker, 
want de thuisploeg was kort vóór 
rust op 1-0 gekomen door Milan 
Sanders na een prima counter. 
,,We begonnen heel goed”, zei 
Banwari. ,,In de eerste tien minu-
ten hadden we twee goals kun-
nen maken, maar in de 35 minu-
ten daarna hadden we er ook zo 
maar drie tegen kunnen krijgen.” 

Dat gebeurde echter niet, wat 
betekende de opmaat betekende 
naar een enerverende tweede 
helft. RKHVV, waar trainer Maik 
Angenent vanwege een mannen-
weekend naar Dublin ontbrak, 
voerde na rust de druk op. Dieren 
wankelde en kon niet meer doen 
dan tegenhouden. ,,Wij werden 
moe en moesten het hebben van 
counters. RKHVV is ook voetbal-
lend vele malen beter dan Die-
ren”, vond Banwari. Maar de 
thuisploeg  bleef op inzet, wils-
kracht en een dosis geluk over-
eind. De rode kaart voor RKH-
VV’er Tom Straatman – onderuit-
halen doorgebroken Sanders – 

was een meevaller. 
Daarnaast zorgden jonge tifosi 

van Dieren met fraai vuurwerk 
vooraf en vocale ondersteuning 
tijdens de wedstrijd, voor extra 
energie. ,,Dat heeft ons zeker ge-
holpen”, zei Banwari. ,,De club 
verdient een groot compliment. 
Officieel was er na rust geen pu-
bliek meer toegestaan vanwege 
de nieuwe coronaregels, maar ik 
ben blij dat ze het door de vingers 
hebben gezien.”

Voetballer Radjindher Banwari van vv Dieren 
verloor dinsdag zijn moeder en schoot 
zaterdag op een gedenkwaardige bekeravond 
de beslissende strafschop binnen.

 d De selectie van vv Dieren 
viert feest na de apotheose van 
het bekerduel. 
 d Doelpuntenmaker Milan San-

ders (11) met de feestende sup-
porters. FOTO'S BEN GAL 

l 
Ik ben afgelopen 
dinsdag mijn 
moeder verloren, ze 
was pas 59 jaar 
 – Radjindher Banwari  (34)


