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HANDBAL

Schoenaker 
tart Polman
Het arnhemse 
onderonsje tus-
sen dario pol-
man (bevo) en 
robin schoena-
ker (sporting 
pelt) in de be-
ne-League werd 
een prooi voor 
international 
schoenaker en 
zijn belgische 
club. In pannin-
gen ging polman 
zaterdag ten on-
der met 29-34. 
Het was voor 
beide handbal-
lers de eerste 
wedstrijd in het 
nieuwe seizoen 
in de neder-
lands-belgische 
competitie.

ESA blij: 
Bal terug

VOETBAL

bij derdeklasser 
esa, dat zater-
dag het beker-
duel bij Kol-
ping-dynamo 
met 6-0 won, 
was er zaterdag 
grote vreugde 
over de terug-
keer van Jordy 
bal. de arn-
hemse voetbal-
ler maakte deze 
week zijn rentree 
nadat hij een jaar 
geleden zijn 
been brak in een 
competitieduel 
met dVOV. In de 
bekerwedstrijd 
tegen de nij-
meegse club 
speelde hij een 
kwartiertje mee.

FLITSJES 

a de arnhemse zaalvoetballer manuel Kuijk 
verloor gisteravond met Oranje een oefenin-
terland van wereldkampioen argentinië (1-3). 
de Zuid-amerikanen bereiden zich voor op het 
WK in Litouwen, terwijl nederland over vijf 
maanden het eK in eigen land speelt.
a door een late gelijkmaker tegen ’s-graven-
zande (1-1) maakte achilles’29 een einde aan 
een lange reeks van bijna twee jaar zonder 
punten. Het laatste punt behaalde de groes-
beekse club op 12 oktober 2019: 0-0 tegen 
spijkenisse. Zaterdag is het in doorwerth dU-
nO-achilles’29 in de hoofdklasse a.

ROLSTOELTENNIS

Anker: afscheid 
in de spotlights
Rolstoeltennisser 
Carlos Anker nam op 
de Paralympische 
Spelen met een 
kwartfinale op het 
centre court afscheid 
van zijn sport. De 
Arnhemmer (25), net 
terug uit Tokio, maakt 
de switch naar rol-
stoelracen. ,,Dit was 
echt het béste einde, 
mooier kon niet. Dit 
geeft me extra moti-
vatie om in mijn 
nieuwe sport óók de 
Spelen te halen, over 
drie jaar in Parijs. Nu 

weet ik wat het is.”
Samen met dubbel-

partner Ruben Spaar-
garen verloor Anker 
van het Japanse duo 
Sanada/Kunieda (6-7, 
3-6). In het enkelspel 
werd Anker ook door 
Sanada uitgeschakeld. 

,,Jammer, maar 
doordat ik twee keer 
tegen deze Japanner 
speelde, mocht ik 
beide wedstrijden op 
het centre court spe-
len. Daardoor waren 
ze ook in Nederland 
te zien.”

VOETBAL

DUNO verliest 
bij DHSC meer 
dan drie punten
DUNO heeft de prima 
start in de hoofd-
klasse A geen goed 
vervolg gegeven. De 
ploeg uit Doorwerth 
verloor zaterdag in 
Utrecht met 2-0 van 
DHSC. Vorige week 
was DUNO nog met 
4-1 te sterk voor vv 
Scherpenzeel in de 
seizoensouverture.

De tweede compe-
titiezege zat er zater-
dag niet in en bij rust 
keek DUNO al tegen 
de 2-0 achterstand 
aan. Na twintig mi-
nuten scoorde 
Soufyan Moro 1-0 en 
zes minuten later was 
het opnieuw raak via 
Gokhan Yasar.

,,We lieten ons in 
de openingsfase echt 
afbluffen door hun 
agressiviteit en arro-
gantie", zag DU-
NO-aanvoerder Jo-
chem Jansen. De ver-
dediger keerde terug 
na een schorsing van 
vóór de coronastop in 
oktober 2020, maar 
viel al snel uit met een 
hamstringblessure. 
,,Heel vervelend, dat 
herstel gaat wel een 
paar weken duren. 
Ben ik net terug, ge-
beurt meteen dit.”

Bij de warming up 

was linksback Lars 
Hekkers al afgehaakt 
met een dijbeenbles-
sure. Zijn vervanger 
Clarence Hasselbaink 
viel daarna ook uit, 
met een knieblessure. 
,,De bezetting ach-
terin wordt zo wel 
heel erg dun.”

Opvallend moment 
in de slotfase was het 
debuut van Jessey 
Sneijder, de 15-jarige 
zoon van recordinter-
national en DHSC- 
sponsor Wesley 
Sneijder. Zijn vader 
was er geen getuige 
van: hij zat de eerste 
van vier duels schor-
sing uit na het uit-
schelden van de 
scheidsrechter in de 
laatste wedstrijd vóór 
de coronastop.
 – Bram van Zundert

 e Clarence Hassel-
baink FOTO RUUD VOEST

Roland Gerritsen
Arnhem

N
iet eens alleen omdat 
het de eerste officiële 
wedstrijd was sinds 
de coronastop, die 
vorig jaar oktober 

zijn intrede deed. En ook niet 
omdat thuisploeg De Paasberg 
won met 4-0. Maar wel omdat het 
de eerste officiële wedstrijd in 21 
jaar van het roemruchte ASV 
Zuid Arnhem was.

,,Daarom was dit zeker een bij-
zonder moment”, sprak Giovanni 
Zweers (47), trainer van Zuid Arn-
hem. Vooral voor de bevlogen 
coach zelf. ,,Ik had het daar van-
morgen nog over met mijn assis-
tent Remco Houtriet. Wij speel-
den vroeger samen in de jeugd van 
Zuid Arnhem. Toen ik vijftien jaar 
oud was vertrok ik naar FC Wage-
ningen.”

32 jaar later is Zweers na talloze 
omzwervingen als voetballer en 
als trainer terug op het ‘oude 
nieuwe nest’ bij Zuid Arnhem. De 
cirkel voor het voetbaldier was 
daarmee rond.

ASV Zuid Arnhem verdween in 
het jaar 2000 van de voetbalkaart 
na een fusie met EVC’94. Zo ont-
stond AZ 2000 Elderveld, kortweg 
AZ 2000. De nieuwe fusieclub 
ging voetballen op het sportpark 
Drielsedijk, thuishaven van 
EVC’94. Zuid moest met pijn in 
het hart afscheid nemen van het 
sportpark aan de Ereprijslaan, 
waar het decennialang mooie tij-
den beleefde.

Op 1 juli onderging de fusieclub 
een naamswijziging, nadat het be-
stuur besloot de naam Zuid Arn-
hem in ere te herstellen. Die werd 
eerder dit jaar onthuld door de 
Arnhemse burgemeester Ahmed 
Marcouch en voorzitter Frank 

Houtriet in het nieuwe clubhuis 
aan de Drielsedijk. Zaterdag volgt 
daar de officiële opening.

Ondanks het historisch karakter 
van het bekertreffen tussen De 
Paasberg en Zuid Arnhem waren 
er zaterdag nauwelijks supporters 

van de ‘nieuwe’ club aanwezig. 
Ook het bestuur liet het afweten. 
Gelukkig was ‘Mister Zuid Arn-
hem’ Jan Daams wel aanwezig.

,,De voorzitter is op vakantie”, 
zei Daams, die al 65 jaar verbonden 
is aan de club en nu weer actief is 
in het wedstrijdsecretariaat. De 
Arnhemmer liet in de bestuurska-
mer even oude tijden herleven. ,,Ik 
nam tegen Driel eens een corner-
bal; en er stond een stevige wind, 

 c Ruime nederlaag tegen De Paasberg, maar trainer geniet van terugkeer

Zuid Arnhem is na 21 jaar terug

 e Kevin Lo-Sie-Sen, in het 
klassieke shirt van ASV Zuid 
Arnhem, tackelt Ted Heijck-
mann. FOTO GERARD BURGERS

Een wedstrijd met een 
historisch karakter. Dat was 
zaterdag het bekertreffen 
tussen De Paasberg en het 
teruggekeerde ASV Zuid 
Arnhem.

 d Denise 
Gerrits (11) 
wordt beju-
beld na haar 
prachtige 
treffer tegen 
DZC'68. 
Maaike 
Wenno (17) 
en Tabitha 
Heijnsdijk 
(10) delen in 
de vreugde. 
FOTO BEN GAL


