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Vijf keer de 
bal uit het 
net rapen 
en tóch blij 

Marco Gerritsen
Arnhem

N
a een lange juridische 
procedure kreeg de 
keeper van MASV na-
melijk te horen dat 
zijn aanvraag tot 

naamsverandering is goedgekeurd. 
Vrijdag mocht de Arnhemmer zijn 
gloednieuwe paspoort ophalen. 
Een belangrijk en emotioneel mo-
ment; veel belangrijker dan het re-
sultaat van een potje voetbal.

,,Het is een proces waarmee ik 
lang bezig ben geweest”, zegt De 
Wolf, die jarenlang als Stéfan Reijn-
ders door het leven ging. De doel-
man kreeg die naam nadat de 
nieuwe man van zijn moeder hem 
lag geleden als zoon erkende. Naar-
mate de tijd vorderde en de relatie 
sneuvelde, ging dat schuren. 

,,Er is geen contact meer. En zeker 
nadat mijn opa twee jaar geleden 
overleed, voelde ik dat het goed was 
om de bloedband die ik met mijn 
moeder en opa heb te bekrachtigen 
via een naamswijziging.”

Die keuze leidde tot een lange ju-
ridische procedure. ,,Dat gaat via 
een Koninklijk Besluit, waarbij je 
goed moet motiveren waarom je er-
voor kiest. Bovendien hangt er een 
flink prijkaartje aan (835 euro, 

MG.), dus dat was even sparen. Geld 
dat je ook kwijt bent, als de aan-
vraag wordt afgewezen.” 

De aanvraag werd vorig jaar de-
cember ingediend. Na tien maan-
den volgde eindelijk goed nieuws. 
Afgelopen vrijdag mocht de doel-
man zijn nieuwe paspoort ophalen. 
,,Een geweldig gevoel. Het mooiste 
moment van het afgelopen jaar, 
heel belangrijk voor me. Belangrij-
ker dan het resultaat van een wed-
strijd. Mijn moeder en oma zijn er 
ook trots op.”

Kommer en kwel
Op de resultaten van MASV dit sei-
zoen in de eerste klasse E is De Wolf 
beduidend minder trots. Vier duels 
gespeeld, één puntje en al vijftien 
tegendoelpunten. Het is wennen na 
jaren waarin de volksclub promo-
veerde, bekersucces vierde en uit-
groeide tot het uithangbord van het 
Arnhemse amateurvoetbal. Maar 
dit seizoen is het kommer en kwel.

Ook in het thuisduel tegen SC 
Bemmel op zaterdagavond ging het 
faliekant mis: 5-0. Bij rust stond het 
door persoonlijke fouten al 3-0, 
door twee treffers van Luke Roelofs 
en een penalty van Brian Rikken.

Na de pauze duwden opnieuw 
Roelofs (4-0) en Bas Disveld de 
Arnhemmers verder in de put. De 
Wolf baalde na de zeperd.

,,We moeten meer als een team 
aan een wedstrijd beginnen. En ook 
niet voortdurend discussiëren bin-
nen de lijnen. Dat gebeurt iedere 
keer, maar daar bereiken we niets 
mee. Voetballend was het vandaag 
niet eens zo slecht. Ondanks de 3-0, 
kwamen we na rust met een goed 

gevoel het veld op. Dan kan het nog. 
Maar na die 4-0 was het over en dan 
hoop je maar dat het zo snel moge-
lijk voorbij is.”

Bemiddelaar
Kort na rust moest De Wolf ook 
nog even als bemiddelaar optreden. 
Wesley Martens ging na zijn 
tweede gele kaart nog in discussie 
met ‘slachtoffer’ Sidar Özcelik. Na 
een machtige sprint begeleidde De 
Wolf zijn ploeggenoot naar de 
kleedkamer. ,,Ik ken Wesley al heel 
lang, dat scheelt. Je schiet er ook 
niets mee op, dan kun je beter weg-
lopen. De avond was toch al ver-
pest.”

Ondanks de geduchte 
afstraffing tegen SC Bemmel 
– een pijnlijke 5-0 nederlaag in 
eigen huis – hield Stéfan de 
Wolf, doelman van MASV, een 
goed gevoel over aan de 
afgelopen week. 

SPECIALMASV MAG ‘BIJ KONINKLIJK BESLUIT’ STÉFAN DE WOLF IN HET DOEL    
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ZATERDAG 2G

AVW blijft 
puntloos
avW'66 komt in 
de tweede 
klasse g maar 
niet van de nul 
af. de Wester-
voorters verloren 
zaterdag van 
batavia'90: 4-1. 
Trainer delano 
verwey was hel-
der in zijn com-
mentaar. ,,We 
hebben niets te 
vertellen gehad.” 
avW'66 kampt 
nog altijd met 
een karrenvracht 
aan blessures. 
Tegen bata-
via’90 was reser-
vedoelman Joep 
Smulders de 
enige wissel. Hij 
scoorde prompt.

Polman blijft 
maar scoren

ZONDAG 1D

er staat even 
geen maat op 
Iris Polman van 
vdZ. de voetbal-
ster van de arn-
hemse eerste-
klasser scoorde 
in het duel met 
Prinses Irene 
weer tweemaal, 
maar dat was 
niet voldoende 
voor punten. In 
nistelrode werd 
het 4-2. Polman 
scoorde al zeven 
keer in vijf duels 
voor vdZ. Slor-
dig voetbal met 
fouten op het 
middenveld en in 
de verdediging 
leidden tot de 
tegengoals.

Voetbalflitsen

a SC Westervoort veroverde gisteren de kop-
positie in 4d door 4-0 winst op SC groessen. 
Tycho Kaak (2), mounir amezrine en brian 
baaijens waren de schutters. ,,We waren erg 
effectief”, zei trainer Wim bleijenberg.
a dalfsen en MASV hebben in onderling over-
leg de inhaalwedstrijd in 1e een dag vervroegd, 
naar woensdag 17 november. ,,om half acht 
starten is voor ons lastig gezien de reistijd, 
daarom hebben we verzocht om acht uur. dat 
was niet mogelijk op donderdag. gelukkig 
bleek dat op woensdag wel haalbaar”, aldus 
maSv-voorzitter Toon Hartemink.

TOPKLASSE

Trainer apetrots op 
Eldenia-vrouwen
Eldenia boekte een 
topresultaat in de 
topklasse. De El-
dense voetbalsters 
wonnen zaterdag op 
eigen veld na een 
achterstand met 2-1 
van FC Eindhoven. 

,,Zeker de eerste 
helft speelden we zó 
goed, dat had ik nog 
nooit gezien”, sprak 
Eldenia-trainer Jop 
de Bruijn met ont-
zag. ,,Na de 0-1 ach-
terstand na acht mi-
nuten, hebben we ze 
bij de strot gegrepen 

en niet meer losgela-
ten. We wisten dat 
we top moesten zijn 
en dat waren we.”

Kim Joosten 
scoorde na ruim een 
half uur 1-1. Aan-
voerster Suus Dani-
els zorgde na de 
pauze voor de win-
nende treffer, waar-
door Eldenia steeg 
naar plek zes. ,,De 
tweede helft werd 
het meer vechtvoet-
bal, maar ook dát de-
den we goed", stelde 
De Bruijn.

ZATERDAG HOOFDKLASSE A

DUNO laat de 
zege glippen in 
slotseconden
DUNO moest zater-
dagmiddag op eigen 
veld een fikse teleur-
stelling verwerken. 
De hoofdklasser uit 
Doorwerth stevende 
af op een minimale 
zege op laagvlieger 
Achilles Veen, maar 
kreeg in de 93ste mi-
nuut de gelijkmaker 
om de oren: 1-1.

Topscorer Arthur 
Gatsjatrian keerde als 
invaller na een peri-
ode van overbelasting 
terug bij de ploeg van 
trainer Anoush Dast-
gir. Hij scoorde na 
rust uit een benutte 
penalty de 1-0. Keeper 
Patrick ter Mate, óók 
terug na een lange af-
wezigheid in verband 
met een rugblessure, 
hield de thuisploeg 
daarna met een aantal 
prima reddingen op 
de been. Maar in de 
slotseconde had hij 
geen antwoord op een 
hard schot van Ous-
mane Traore: 1-1.

Trainer Dastgir 
baalde: ,,Ik heb Achil-
les woensdag zien 
spelen in het KNVB- 
bekertoernooi. Toen 
speelden ze derdedi-
visionist Unitas met 
4-0 echt compleet 
zoek. Maar wij heb-

ben ze 93 minuten 
lang onder controle 
gehad. Tot dat laatste 
moment. Heel zuur.”

Even was er twijfel 
over het doorgaan van 
de wedstrijd in Door-
werth, waar het 
kwetsbare veld te lij-
den heeft onder het 
verslechterde weer. 

Dastgir: ,,Maar dat 
wordt de komende 
tijd alleen nog maar 
slechter, dus ik wilde 
per se spelen. De staat 
van het veld is nu een 
factor waarmee we 
rekening moeten 
houden. We zullen 
onze speelstijl echt 
iets moeten gaan ver-
anderen, want risico-
vol opbouwen op een 
slecht veld, is zelf-
moord.”
 – Bram van Zundert

 e Feest bij DUNO na 
de 1-0. FOTO GERT BUDDING

Verzorger Paasberg 
helpt ‘gevelde 
scheidsrechter’

ZATERDAG 4A

De Paasbergtrainer Theo Groene-
veld was tevreden met de 4-1 over-
winning op Oranje Blauw. ,,We do-
mineerden heel de wedstrijd. We 
hadden alleen meer moeten sco-
ren”, stelde hij kritisch. Armando 
Diaz en Jesse ter Beek zorgden voor 
2-0. Die marge werd na de pauze 
verdubbeld door Lorenzo Domin-
quez en Joey Driessen: 4-0. Verzor-
ger Henny Muller speelde een be-
langrijke rol, toen hij de scheids-
rechter oplapte die geveld werd 
door een schot van Oranje Blauw. 

Het duel Beuningse Boys – ASV 
Zuid Arnhem werd afgelast van-
wege corona bij de thuisploeg.

ZONDAG 3B

Drama voor SC Rheden, 
zesde nederlaag op rij 
Na vijf nederlagen leek SC Rhe-
den (3B) gistermiddag hard op 
weg om eens van de hatelijke nul 
af te komen. In de uitwedstrijd bij 
Witkampers uit Laren, nabij Lo-
chem, koesterde de ploeg van 
clubman John Farkas tot aan de 
90ste minuut een 1-2 voorsprong 
door twee goals van Kai Dorland. 
Het bleek niet genoeg, de thuis-
ploeg boog via twee goals in bles-
suretijd de achterstand alsnog om 
in een 3-2 zege. 

Witkampers deed dat ook nog 
eens met tien man na een rode 
kaart voor Timo Haverkamp. Na 
zes duels staat SC Rheden nu nog 

steeds op nul punten, evenals Lo-
chem, de tegenstander van ko-
mend weekend.

,,In de negentigste minuut viel 
de gelijkmaker. Die voorspelde ik 
al. In plaats van ballen ver weg te 
trappen, gaven we hem zomaar 
aan de tegenstander”, zei trainer 
Farkas. Rheden leek toch nog een 
puntje te pakken, maar diep in 
blessuretijd ging het helemaal 
mis. ,,De scheidsrechter gaf heel 
goedkoop een strafschop ”, mop-
perde Farkas.

De wedstrijd van VVO tegen 
Gendringen ging niet door van-
wege corona in de Velpse selectie.


