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Trainer Kaiser van 
Achilles’29: ‘Het was 
niet om aan te gluren’
Na de daverende 4-0 nederlaag 
bij DUNO zat Achilles’29-trainer 
Ruud Kaiser zaterdag realistisch 
achter een biertje aan de be-
stuurstafel van de club uit Door-
werth. 

Bram van Zundert
Doorwerth

,,Het was niet om aan te gluren. We 
hebben volledig terecht verloren. 
Vooral in de eerste helft leek het 
wel volwassenen- tegen junioren-
voetbal”, aldus de coach na het on-
gelijke duel in de hoofdklasse A.

  Al na vier minuten kreeg de 
thuisploeg de eerste grote kans. 
Spits Arthur Gatsjatrian draaide 
handig weg bij twee verdedigers, 
maar oog in oog met Yorrit Kanters 
toonde de Achilles-keeper zich de 
sterkste. Een kwartier later waren 
de rollen omgedraaid: Gatsjatrian 
legde opnieuw aan en nu was Kan-
ters kansloos op de schuiver: 1-0. 
Even later had Kanters ook niets in 

te brengen bij een vrije trap van 
Faysal Shayesteh. De international 
van Afghanistan plaatste de bal 
achteloos over de Groesbeekse 
muur in het doel (2-0).

,,In de rust had ik er wel zeven 
kunnen wisselen”, verzuchtte Kai-
ser. Hij hield het bij vier. Eén daar-
van was noodzakelijk. Sam Janssen 
viel vlak voor rust uit met een op 
het oog ernstige enkelblessure. Een 
ambulance meldde zich zelfs op het 
veld in Doorwerth, maar vertrok 
zonder Janssen die door twee men-
sen van het veld werd gedragen.

,,Ik ga ervanuit dat we Sam voor-
lopig kwijt zijn. De ernst van de 
blessure is afwachten, maar hij kon 
niet meer op zijn voet staan. En we 
kampten al met een flink aantal 
blessures.” Na de vierdubbele wis-
sel kreeg Achilles meer grip. ,,Toen 
leek het 25 minuten lang op voet-
bal”, besloot Kaiser, die 
daarna  DUNO wel zag scoren via 
Thijs van Amerongen en een eigen 
doelpunt van Chiel Willems. 

Juliana’31 overleefde gisteren in 
Halsteren een stormachtig eer-
ste halfuur, om vervolgens opti-
maal te profiteren van de defen-
sieve zwakte bij de thuisclub. De 
Maldense hoofdklasser won: 3-1.

Ernie Berenbroek 
Fred Diks
Halsteren/Silvolde/Nuth

Halsteren kwam flitsend uit de 
startblokken, met vier goede kan-
sen op rij. Oud-prof Jasper Waal-
kens opende de score met een vrije 
trap. Juliana-doelman Kevin de 
Bruin redde kort daarna met de 
voet bij een open kans voor Nishant 
Jagernath. 

Juliana richtte zich op en zag de 
vrijstaande Paul Diesel naast kop-
pen. Kort daarop lokte Carlito de 
Zeeuw slim de overtreding uit van 
Halsteren-aanvoerder Thomas van 
der Spek en Jeroen Meijers benutte 
de strafschop: 1-1. 

Nog voor Halsteren van de schrik 
was bekomen, sloeg Thomas Lo-
ning toe, na geschutter in de defen-
sie: 1-2. Na een uur spelen viel de 
beslissing, weer na een individuele 
fout bij Halsteren. De Zeeuw profi-
teerde optimaal en legde de 1-3 
eindstand vast. Zonder problemen 
werd de tweede zege van het sei-
zoen over de streep getrokken.

AWC behaalde uit tegen Minor 
de eerste overwinning van het sei-
zoen: 0-3. ,,We zijn blij met de drie 
punten, maar in balbezit waren we 
te slordig”, vond trainer Camiel Ja-
ger. 

Boy Visser bracht de Wijchena-
ren na tien minuten aan de leiding 
na een knappe individuele actie. 
,,We stonden daarna niet echt on-

der druk, al kregen zij wel wat mo-
gelijkheden”, zei Jager. 
,,Tussendoor misten wij ook kansen 
om de wedstrijd in het slot te 
gooien.” 

Dertien minuten voor tijd deelde 
Daan Pauwels alsnog de genade-
klap uit tegen de ploeg uit het Lim-
burgse Nuth, die de eerste twee 
competitiewedstrijden had gewon-
nen. Fren Stevens onderschepte 
een bal van de doelman van Minor 
en legde breed op Pauwels, die in de 
slotminuut ook de 0-3 aantekende.

Orion heeft na twee nederlagen 
op rij voor het eerst succes geboekt 
in de hoofdklasse B. Bij Silvolde 
bleef het 0-0.

De ervaren Orion-aanvoerder 
Marco Loen was blij dat zijn ploeg 
eindelijk van de hatelijke nul was 
bevrijd. ,,Maar toch voelt dit als het 
verlies van twee punten”, zei hij. 
,,We hadden moeten winnen. Onze 
organisatie stond goed en ook onze 
beleving was prima. Van onze kant 
was het een prima pot. Het grote 
manco is dat we veel te weinig sco-
ren, pas één keer in drie competitie-
duels. Ik had niet de indruk dat Sil-
volde een doelpunt zou maken, 
want we gaven weinig weg. Het 
wordt nu wel tijd dat we ons vol-
gende duel te winnen”, zei de cap-
tain.  

l 
We zijn blij met de 
drie punten, maar in 
balbezit waren we te 
slordig
 – Camiel Jager, AWC

Hoofdklasse: Juliana 
effectief, Orion van 
de hatelijke nul af

Guus Daamen
Nijmegen

T
oen Van Duivenbo-
den gisterochtend op 
de fiets stapte, kreeg 
ze een relaxed gevoel. 
Niet meer de drukke 

snelweg A50 op voor een wed-
strijd, maar ‘gewoon’ binnen en-
kele minuten op de club. De doel-
vrouw is na drie jaar terug bij 
haar grote liefde NMHC, de Nij-
meegse hockeyclub waar ze voor 
haar overstap naar hoofdklasser 
Oranje-Rood in Eindhoven al 
tien jaar onder de lat stond. Waar 
iedereen haar kent én waar ze dit 
seizoen een andere rol heeft dan 
vroeger, vertelde ze na het gelijk-
spel (1-1) in de eerste competitie-
wedstrijd tegen Were Di uit Til-
burg in de promotieklasse, lande-
lijk het tweede niveau.

Keepster én spits
,,Dat ik weer in Nijmegen speel, 
geeft me een fijn gevoel”, legde 
Van Duivenboden (28) uit. ,,Het 
voelt hier echt als thuis en boven-
dien kan ik het keepen combine-
ren met het spelen van hockey in 
een vriendenteam. Ik sta daar in 
de spits. Juist de afwisseling van 
het ongedwongen spelen en pres-
teren in het eerste team, vind ik 
leuk.”

Het betekent wel dat Van Dui-
venboden soms moet schipperen 
met haar tijd. ,,Ik ga niet alle wed-
strijden spelen, zal af en toe bij 
het vriendenteam (het zesde 
vrouwenteam van NMHC, GD) 
zijn op de zondagen. Of na de 
wedstrijd van het eerste nog even 
snel meedoen bij het zesde. Maar 
prestatiehockey trekt mij nog 
steeds, daar kan ik voorlopig geen 
afscheid van nemen.”

Door de drukke opleiding tot 
huisarts - Van Duivenboden zit 
in het laatste jaar - was hockey in 
de hoofdklasse niet meer moge-
lijk. Bij Oranje-Rood waren de 
prestaties leidend, alles stond in 
dienst van het halen van de play-
offs om het landskampioenschap. 
Dat lukte Van Duivenboden in 
2018 en in 2019 won Oranje-Rood 
de beker.   ,,Een fantastische tijd, 
waarbij alle randvoorwaarden dik 
in orde waren, maar de reistijd 
naar Eindhoven ging me tegen-
staan. We trainden zes keer in de 
week, soms meerdere keren op 
een dag. Ik merkte dat daar óf 
mijn opleiding onder de lijden 
had óf mijn prestaties op het veld. 
Ik heb de afgelopen jaren wel veel 
bijgeleerd en dat probeer ik nu 
over te brengen op de jongere 
keepers in dit team.”

Coachende rol
Want als Van Duivenboden voor 
doelpunten moet zorgen bij het 
zesde team, moeten Elise 
Heijkoop (22) en Chiara van Eek 
(18) er staan. Zij krijgen nu coa-
ching van de routinier. ,,Op de 
trainingen praten we veel met el-
kaar, tot op detailniveau. Het gaat 
dan over het positioneren in het 
doel en op welke momenten zij 
wel of niet moeten uitkomen. Als 
ik zie dat ze misschien even beter 
hadden kunnen wachten, dan 
geef ik dat aan en bespreken we 

dat. Die rol ligt mij goed.”
Tegen Were Di uit Tilburg 

pakte Van Duivenboden juist 
háár moment. Ze was in eigen 
huis meteen de uitblinker in de 
seizoenopener. Waar voorin kan-
sen uit strafcorners en veldspel 
niet werden benut, hield de Nij-
meegse goalie haar ploeg lange 
tijd op de been. Elf minuten voor 
tijd ging het toch mis, nadat Jor-
dan Victoria voor de Brabantsen 
binnentikte na een strafcornerva-

SPECIALTERUGKEER VAN DUIVENBODEN BIJ NMHC

Relaxed fietsritje      
Haar beenbeschermers dragen de kleuren 
van haar vorige club, uit Eindhoven: oranje en 
rood. Verder wijst niets er meer op dat 
keepster Saskia van Duivenboden drie jaar is 
weggeweest bij NMHC.

 e Saskia van Duivenboden 
keept meteen als vanouds. 
Phebe Leenen (links) helpt haar 
een handje. FOTO DAVID VAN HAREN

l 
Ik kan voorlopig nog 
geen afscheid 
nemen van 
prestatiehockey
 – Saskia van Duivenboden

VOETBAL

De Treffers kent kickstart en kan met     
De Treffers is binnen een jaar 
van een zwalkende degrada- 
tiekandidaat getransformeerd 
in een degelijk team dat na de 
1-0 zege op GVVV weer naar 
boven kan kijken.

‘Laat ons juichen!”, 
schreeuwt supporter Ben 
Versteegen van De Tref-

fers zaterdagavond in navolging 
van Louis van Gaal vanaf de tri-
bune, als het spel van zijn club 
dreigt in te kakken. Een komische 
conversatie volgt met Jan Kos-
man, de oerfan die jarenlang 
luide strijdkreten over sportpark 
het Nijerf liet schallen als: ‘Treffers 

naor veuren!’ Maar de stem van 
die 85-jarige Groesbekenaar is te 
broos geworden om nog luid en 
duidelijk De Treffers aan te moe-
digen. ,,Ach, ik kom er niet meer 
bovenuit”, verontschuldigt Kos-
man zich. Versteegen: ,,Ja, anders 
zou je gebit er nog uutvliegen.” 

Een paar minuten na dit staal-
tje voetbalhumor zien de twee 
fans hoe hun ploeg tegen GVVV 
de winnende treffer maakt. Gavin 
Vlijter sluit een fraaie dribbel 
in de 39ste minuut af met een 
vlammend schot. Door de tweede 
overwinning op rij heeft De Tref-
fers een geslaagde seizoenstart. 

De tweededivisionist staat na 
de zege op de hekkensluiter uit 

Veenendaal met acht punten uit 
vier wedstrijden op de vijfde 
plaats. Vorig seizoen had de club 
na evenveel duels pas één punt. 
Het stopzetten van de competitie 
vanwege corona behoedde de 
zwalkende grootmacht voor een 
zenuwslopende degradatiestrijd.

Tegen GVVV staan zeven 
nieuwe spelers in de basis, allen 
met betaaldvoetbalervaring. Een 
van hen is aanvoerder Ricardo Ip-
pel (31). ,,Er zit veel karakter en 
spirit in de ploeg”, zegt hij na af-
loop. ,,We zijn nu al een echt 
team. Er zijn nog fases waarin we 
zoekende zijn en te snel keuzes 
maken.” Na een swingende start, 
met kansen voor Jordy Thomas-


