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VROUWEN VDZ

Operatie 
Eva Harbers
de wedstrijd van 
eersteklasser 
vdZ tegen orion 
(2-0 nederlaag) 
stond gistermid-
dag in het teken 
van het voorlo-
pige afscheid 
van eva Harbers. 
de verdediger 
van de arnhem-
sen gaat onder 
het mes van-
wege hartpro-
blemen en kreeg 
een publiekswis-
sel en bloemen. 
Harbers staat 
een openhart-
operatie te 
wachten, maar 
keert terug, als 
haar herstel 
goed verloopt.

Arnhems 
duo wint

BADMINTON

Het arnhemse 
badmintonduo 
robin Tabeling 
en Selena Piek 
won zaterdag de 
titel in het ge-
mengd dubbel 
van de Iers 
open. In dublin 
werd in de finale 
het deense kop-
pel mikkelsen/
Soby verslagen: 
21-18, 21-15. de 
halve finale was 
een nederlands 
onderonsje met 
Ties van der 
Lecq en debora 
Jille geweest. 
Tabeling en Piek 
maakten korte 
metten met hen: 
21-12, 21-14.

SPORTFLITSEN

a SC Westervoort, koploper in 4d, won giste-
ren met 4-1 van Loil dankzij treffers van Joey 
van Zanten, Sefa Kamus (2) en Hein Smink. 
Trainer Wim bleijenberg had genoten van goed 
veldspel en goede doelpunten. ,,de derde goal 
van Hein Smink was het absolute hoogtepunt.”
a de tafeltennissers van Slagvaardig staan 
op het randje van degradatie uit de derde divi-
sie C. door de 4-6 nederlaag tegen vTv 2 uit 
nieuwegein bleven de rhedenaren voorlaat-
ste. Slagvaardig moet de laatste wedstrijd, vrij-
dag in Tilburg tegen Irene, winnen om aan te-
rugkeer naar de afdeling gelre te ontsnappen. 

TOPKLASSE

Gerrits scoort er 
vier: ‘Níet normaal’
Denise Gerrits 
toonde zich zaterdag 
de vrouw in vorm bij 
topklasser Eldenia. 
De aanvalster 
scoorde liefst vier 
keer in de regioderby 
met Woezik in Wij-
chen: 0-6. ,,Níet nor-
maal", sprak trainer 
Jop de Bruijn vol lof 
over zijn aanvalster 
die tussen minuut 33 
en 38 haar eerste drie 
doelpunten scoorde: 
een zuivere hattrick. 
Spits Eefje van den 
Nieuwenhof produ-

ceerde de overige 
twee treffers. ,,Ze 
gunnen elkaar de 
goals ook echt. Dat 
vind ik zo mooi.”

In de afgelopen ja-
ren woedde er bij 
Woezik-Eldenia al-
tijd een felle derbys-
feer. Daar merkte De 
Bruijn bij de hekken-
sluiter van de top-
klasse nu weinig van. 
,,Toen lag het niveau 
wellicht ook wat 
dichter bij elkaar dan 
nu. Dan is dat derby-
gevoel er meer.”

ZATERDAG HOOFDKLASSE A

Jardell Kruidbos 
‘is los’ bij DUNO, 
voorspelt trainer
DUNO kon zaterdag 
in de hoofdklasse A 
niet winnen van SV 
Poortugaal. In Door-
werth werd het mede 
dankzij twee doel-
punten van Jardell 
Kruidbos 2-2 tegen de 
Zuid-Hollanders.

Trainer Anoush 
Dastgir, teruggekeerd 
op de bank na een oe-
feninterland met Af-
ghanistan, keek vol 
tevredenheid naar 
zijn middenvelder. 
Velpenaar Kruidbos 
(22) kwam afgelopen 
zomer over van 
hoofdklasser AZSV 
uit Aalten, maar 
scoorde in de hoofd-
klasse nog niet eerder 
voor DUNO.

,,En daar hadden 
we hem toch juist 
voor gehaald: een 
middenvelder met 
diepte en scorend 
vermogen", zei Dast-
gir. ,,Diepte toonde 
hij altijd wel en Jardell 
werkt elke week kei-
hard voor de ploeg. 
Daar heb ik niets op 
aan te merken. Maar 
dat scoren was een 
probleem. Met deze 
twee doelpunten is 
hij nu eindelijk los.”

Kruidbos draaide 
nog voor rust de 0-1 

achterstand (doel-
punt Gerwin Lake 
voor Poortugaal) om. 
Na een lange bal van 
oud-prof Bart van 
Brakel schoot hij de 
bal prachtig in de 
verre hoek (1-1). En 
uit een voorzet van 
Younes Corty kopte 
Kruidbos nog voor 
rust zijn ploeg op een 
2-1 voorsprong.

Na rust scoorde 
Sven Breukhoven uit 
een penalty de gelijk-
maker (2-2), na een 
domme handsbal van 
DUNO-back Kerem 
Cifci. ,,Om een voor-
zet eruit te halen, 
ging hij met zijn arm 
zwaaien en dat vind 
ik heel naïef. Daarin 
moet Kerem echt vol-
wassener worden.”
 – Bram van Zundert

 e Jardell Kruidbos 
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Marco Gerritsen
Arnhem

Eldenia is een lastig te kloppen 
ploeg in de derde klasse C. Speciali-
teit van het huis dit seizoen is het 
terugkomen van een achterstand. 
Tegen DVOL flikte de ploeg dat 
kunstje voor de vierde keer deze 
competitie (4-3 winst) met als be-
loning een toppositie.

In Elden hopen ze daarom dat de 
stekker er dit seizoen niet opnieuw 
uitgaat.

,,Nee, dat willen we absoluut 
niet. En dan zeker ook nog met z’n 
vieren trainen? Daar ben ik wel 
klaar mee. Het voetballen gaat juist 
zo lekker nu. Gewoon doorgaan”, 
sprak spits Bryan van Schooten (30) 
na de enerverende zege, die pas 
diep in de extra tijd tot stand kwam.

Opgejaagd door Van Schooten 
kopte verdediger Jop Disveld, na 
een voorzet van Falko Wouters, de 
beslissende treffer achter zijn eigen 
doelman Patrick Braakman: 4-3. In 
de tegenaanval zwijnde de thuis-
ploeg nog even, toen Marco Wien-
tjes de lat raakte boven de sterk 
keepende Jeffrey Rutten.

Schreeuwen
,,Zo winnen is extra lekker”, grin-
nikte aanjager Van Schooten, die 
het publiek op sportpark Elden niet 

echt gemist had. ,,Zo veel mensen 
komen er natuurlijk ook weer niet 
kijken bij Eldenia. Bovendien zit bij 
ons de harde kern op de bank. Heb 
je hen ons niet voortdurend naar 
voren horen schreeuwen om druk 
te zetten? Dat heeft effect en zag je 
terug bij de tegenstander. We zijn 
conditioneel ontzettend sterk en 
blijven maar lopen. Zelfs ik doe daar 
aan mee”, sprak de aanvalsleider, 
die voor de pauze nog een treffer 
geannuleerd zag vanwege buiten-
spel.

Door de zege klimt Eldenia naar 
de derde plek op de ranglijst. En 

met de duels tegen de laagvliegers 
Arnhemse Boys (donderdag) en 
Ewijk (zondag) voor de boeg hoopt 
Van Schooten zelfs op meer.

,,Niemand had dit vooraf ver-
wacht, maar waarom zou het niet 
kunnen? Wij zijn gewoon lastig te 
kloppen. Zeker als je nagaat dat we 
vandaag zes spelers missen (Ferjo 
Mailuhu, Ralf van Bussel, Ricky 
Görtz, Louan Aarts, Raoul Milder, 
Job Spijker, MG). We hebben een 
brede selectie.”

Tegen DVOL kwam Eldenia maar 
langzaam op gang. De 0-2 ruststand 
voor de bezoekers door treffers van 

Milan Gardien, was dan ook niet 
onterecht. ,,We geven de goals te 
gemakkelijk weg”, vond trainer 
Roy van der Hoek, die zijn ploeg in 
de rust nog even op scherp zette. 
,,Er is vandaag nog wel iets te halen, 
heb ik ze voorgehouden. Maar dan 
moet je wel de druk erop zetten.”

Wilskracht
De woorden bleken niet aan dove-
mansoren gericht. Na de pauze was 
Eldenia op strijd en wilskracht de 
bovenliggende partij. Na de aan-
sluitende treffer van Ishandrick 
Hooi was de 1-3 van Luuk Geerlings 
in de tegenaanval een domper, 
maar ook die tegenslag kwam de 
ploeg te boven. Via opnieuw Hooi 
– een geweldige uithaal – en Falko 
Wouters kwam de thuisploeg 
langszij.

Diep in de extra tijd kon zelfs nog 
een driepunter worden bijgeschre-
ven. Een herhaling derhalve van het 
oefenpotje in de voorbereiding te-
gen DVOL. Ook toen maakten de 
Eldenaren een 2-0 achterstand on-
gedaan. 

Trainer Roy van der Hoek loofde 
de veerkracht van ‘zijn’ jongens. 
,,We zijn vandaag twee keer getest. 
Met de 2-0 en 3-1 achterstand. Knap 
om zo terug te knokken”, sprak de 
oefenmeester die Muhammed Oz-
kan zijn competitiedebuut liet ma-
ken.

Van der Hoek wil, net als Van 
Schooten, graag verder voetballen. 
,,Als de besmettingscijfers het toe-
laten uiteraard. Zo’n seizoen als dat 
van vorig jaar hoop ik nooit meer 
mee te maken. Dat vond ik echt ver-
schrikkelijk.”

 c Specialiteit: terugkomen van achterstand

Eldenia flikt het 
kunstje ook zonder 
steun van publiek 

l 
En dan zeker ook 
nog met z’n vieren 
trainen? Daar ben 
ik wel klaar mee
 – Bryan van Schooten (30)

 e Sebastiaan Siero van Eldenia komt te laat om Luuk Geerlings van DVOL af te stoppen. FOTO ROLF HENSEL

Niemand langs de lijn om te 
zien hoe Eldenia DVOL laat 
ruiken aan een overwinning en 
dan genadeloos toeslaat. En 
nu maar duimen dat een 
nieuwe sportlockdown uitblijft. 


