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BADMINTON

Tabeling en 
Piek balen
badmintonners 
robin tabeling 
en Selena Piek 
zijn hun titel op 
de dutch open 
kwijt. Het arn-
hemse koppel 
verloor gisteren 
in almere de 
mixfinale van het 
als tweede ge-
plaatste deense 
koppel mikkel 
mikkelsen/rikke 
Søby: 21-18, 13-
21, 21-15. In 2019 
wonnen tabeling 
en Piek als eer-
ste nederlandse 
koppel ooit het 
toernooi, vorig 
jaar ging het in 
verband met co-
rona niet door.

VDZ naar 
tweede plek 

VROUWEN

de voetbalsters 
van VdZ dende-
ren door: op ei-
gen veld wonnen 
de arnhemsen 
overtuigend met 
4-1 van oVV’67 
uit oosteind 
(noord-brabant). 
VdZ staat nu 
tweede in 1d, 
achter het on-
genaakbare 
bekkerveld. Julia 
arbeek, Iris Pol-
man (twee keer) 
en maaike bur-
gers scoorden. 
maud Petersen 
van VdZ viel uit 
met een gebro-
ken sleutelbeen 
na een harde 
overtreding.

Flitsen

a Het blijft kommer en kwel bij AVW’66. trai-
ner delano Verwey heeft een waslijst aan bles-
sures en in de met 4-1 verloren wedstrijd bij 
aSV dronten in 2g kwam er zaterdag een ern-
stige blessure bij voor aanvoerder Jelmer 
goedhart (sleutelbeen). robin van otegem 
scoorde voor de nog puntloze Westervoorters.
a dorpsgenoot SC Westervoort vergaat het 
beter in de vierde klasse d. de ploeg van trai-
ner Wim bleijenberg won gisteren ook zijn 
vierde wedstrijd ten koste van Loo: 2-0. Joey 
van Zanten en mounir amezrine maakten in de 
tweede helft de doelpunten.

TOPKLASSE

Ontlading na eerste 
zege voor Eldenia
Het was feest voor de 
Eldenia-vrouwen in 
Ridderkerk op zater-
dag: de topklasser uit 
Elden boekte bij 
RVVH de eerste sei-
zoenszege (1-2). Eefje 
van den Nieuwenhof 
scoorde de beslis-
sende treffer. ,,De 
ontlading was daarna 
enorm, dat wil je niet 
weten", verzuchtte 
trainer Jop de Bruijn, 
die met Eldenia de 
eerste twee competi-
tieduels verloor. ,,We 
móésten een resul-

taat halen, dat heb-
ben we de hele week 
benadrukt.”

Loïs van Daalen 
zette Eldenia op 
voorsprong, waarna 
RVVH 1-1 scoorde. 
,,Na het doelpunt van 
Eefje hebben we de 
zege puur op wils-
kracht binnenge-
sleept”, stelde trainer 
De Bruijn, die verde-
diger Floor Tacken na 
meer dan een jaar 
blessureleed weer 
een basisplaats kon 
geven.

ZATERDAG HOOFDKLASSE A

DUNO-trainer 
beleeft topdag 
bij koploper
DUNO veroverde 
zaterdag een zeer 
verdienstelijk punt 
bij FC Rijnvogels, de 
veel scorende kop-
loper van de hoofd-
klasse A. In Katwijk 
werd het 1-1.

Trainer Anoush Dast-
gir was meer dan te-
vreden. ,,Voetballend 
was dit het beste wat 
we dit seizoen heb-
ben laten zien. We 
kregen ook de com-
plimenten van de te-
genstander. Het was 
ontzettend druk rond 
het veld, met vuur-
werk en alles. Een 
heel mooie middag.”

Rijnvogels kwam 
op voorsprong via een 
doelpunt van Maar-
ten Reyneveld. De 
topscorer van de com-
petitie werd lichtjes 
aan zijn hand vastge-
houden door routi-
nier Bart van Brakel 
en scoorde uit de toe-
gekende penalty zijn 
elfde seizoenstreffer.

Dastgir had sterk 
zijn twijfels over het 
toekennen van de 
strafschop. ,,Ik vond 
het moment veel te 
licht daarvoor. Maar 
ik wil niet zeuren 
over de scheidsrech-

ter. Gelukkig bleven 
we daarna goed voet-
ballen; de vorige we-
ken zakten we na een 
1-0 achterstand ver 
weg, maar dat ge-
beurde nu niet.”

Na een uur kwam 
DUNO langszij via 
een doelpunt van af-
stand van middenvel-
der Youssef El Ham-
mouchi. Daarna ble-
ven de Doorwerthna-
ren drukken, maar de 
1-2 viel niet. In de slot-
fase draaiden de rol-
len om. ,,Toen werden 
zij sterker. Zeker na-
dat we met tien man 
verder moesten, om-
dat Samed Öztoprak 
uitviel met kramp en 
ik niet meer kon wis-
selen. Maar we hiel-
den stand.”
 – Bram van Zundert

 e Dastgir (l) en as-
sistent. GERT BUDDING

Marco Gerritsen
Arnhem

In de derby met VDZ (1-0) was 
de goal van middenvelder Ralf 
van Brussel beslissend. Met 

acht punten uit vier duels zijn de 
Eldenaren de verrassende num-
mer drie in 3C. Het slechte nieuws 
is de blessure van Louan Aarts, die 
zijn pols op verscheidene plaatsen 
heeft gebroken.

Tijd voor een biertje in de kan-
tine na de derbyzege is er eigenlijk 
niet, laat Van Bussel met een vette 
smile weten. ,,We gaan vanavond 
met een flink deel van de selectie 
naar het ADE (Amsterdam Dance 
Event, MG). Lekker feesten met el-
kaar. Geen punt, want maandag is 
mijn vrije dag.”

Het is volgens de aanvoerder de 
basis voor het huidige succes van 
de Eldenaren, die een prima start 
van het seizoen kennen. ,,We zijn 
een eenheid. Een lastige ploeg om 
tegen te voetballen. Keihard wer-
ken en nooit opgeven. Niet alleen 
vandaag, maar ook in de wedstrij-
den tegen Blauw Wit en HAVO, 
waarin we van een achterstand te-
rugkwamen.”

Van Bussel is daarin de draai- 
schijf van de ploeg. Constant aan-
speelbaar en meters maken op het 
middenveld. Tegen VDZ zorgde de 
middenvelder kort na de hervat-
ting voor de enige treffer. Een 
voorzet van Ishandrick Hooi tikte 
de aanvoerder binnen: 1-0. 

,,Maar het hadden er zeker twee 
moeten zijn”, concludeerde Van 
Bussel resoluut. ,,Zoals we in de 
slotfase wel meer kansen hebben 
laten liggen. We hadden het eer-
der moeten beslissen.”

Vanwege de plek op de bank van 
eerste aanvoerder Falko Wouters 
draagt Ralf van Bussel momenteel 
de aanvoerdersband in Elden. 

,,Falko heeft aangegeven liever op 
het middenveld te spelen, dan 
centraal achterin. Voor die plekken 
is de concurrentie groot, maar we 
hebben iedereen nodig. En Falko 
blijft gewoon de eerste aanvoer-
der.”

Perfecte plaatje
Tegen het goed georganiseerde 
VDZ had Eldenia het in de ope-
ningsfase lastig, maar doelpunten 
bleven voor rust uit. De openings-
treffer vlak na de pauze paste per-
fect in het Eldense plaatje: snel de 
diepte te zoeken bij de lastige spit-
sen Louan Arts, Bryan van Schoo-
ten en Ishandrick Hooi.

,,Zo’n eerste treffer is belangrijk, 
maar ik vond ons sowieso steeds 
beter in de wedstrijd komen”, zei 
Eldenia-trainer Roy van der Hoek. 
,,Het oogt allemaal wel dreigend 
bij VDZ, maar veel kansen hebben 

ze niet gehad. Die waren zeker na 
rust voor ons. Op basis van de in-
zet en energie die we in het duel 
gestoken hebben, is de zege meer 
dan verdiend”, vond Van der Hoek 
die stevig baalde van de blessure 
van Louan Aarts in de slotfase. Hij 
kwam ongelukkig ten val. 

,,Het ziet er niet goed uit. Waar-
schijnlijk meerdere breuken in 
zijn pols. Dat is een flinke tegen-
valler.” 

De bevestiging van Van der 
Hoeks diagnose kwam enkele uren 
later al vanuit het ziekenhuis.

Collega Habib al Mohsinawi 
stond er ondanks de eerste neder-
laag van het seizoen opvallend 
monter bij. De oefenmeester van 
VDZ wees op de flinke absentie-
lijst: Van Gent, Zwartkruis, Kuit, 
Wildeman en Classen. ,,Boven-
dien moesten Pablo Bosman (ziek) 
en Ruben Flierman (blessure) er 
voortijdig vanaf. Dan wordt het 
lastig, ook al hebben de jonge ver-
vangers het prima gedaan.”

,,We hebben gespeeld om te win-
nen, maar dat is helaas niet gelukt. 
Maar liever dat, dan verdedigen en 
gokken op een puntje. En dan als-
nog de boot in gaan. De speelwijze 
is voor mij heilig. Stappen zetten en 
resultaten boeken gaat prima sa-
men, maar natuurlijk baal ik.”

 e VDZ struikelt over Eldenia, al ondervindt vooral Louan Aarts last 
met een meervoudige polsbreuk. FOTO ERIK VAN'T HULLENAAR 

l 
Het oogt allemaal wel 
dreigend bij VDZ, 
maar veel kansen 
hebben ze niet gehad
 – Roy van der Hoek, trainer

Op tijd naar bed en 
direct beslissend
De vroege sluiting van de 
horeca is bij Eldenia een zegen. 
Ralf van Bussel, bedrijfsleider 
bij bar XO op de Arnhemse 
Korenmarkt, ligt nu op tijd in zijn 
mandje en dat betaalt zich uit.

ZONDAG 3C

Quency Mamber in half uurtje goud 
waard voor Arnhemse Boys, SML treurt
Aanvaller Quency Mamber be-
zorgde Arnhemse Boys op 
sportpark Schuytgraaf tegen 
GVA (5-3) de eerste driepunter 
van het seizoen in 3C. De aan-
valler was vanwege werk slechts 
in het laatste half uurtje actief 
voor de thuisploeg, maar schoot 
er drie in.

,,Quency was lekker scherp. Mis-
schien moet ik hem vaker maar een 
half uurtje gunnen”, grapte trainer 
Pim Scholten die zeer te spreken 
was over zijn ploeg. ,,Het is een 
jonge ploeg die met een prima in-
stelling speelt. Met vier uit vier 

hebben we een goede start”, oor-
deelde Scholten, die ook aanvaller 
Nathan Heljanan (1-0) en Rick van 
Vliet (2-2) zag scoren. Bij Arnhemse 
Boys maakte de 16-jarige Daan 
Theyn, broertje van doelman Pim, 
een prima debuut.

De competitiestart van klassege-
noot SML valt ronduit tegen. Na de 
nederlaag tegen koploper Trekvo-
gels in Nijmegen (1-0) is de ti-
tel-kandidaat met vier punten te-
rug te vinden op de negende plaats. 

Sebastiaan Groffen maakte kort 
voor de pauze de enige treffer na 
een gelukkige uitbraak. Ondanks 
de teleurstellende competitiestart 

is van paniek geen sprake bij oefen-
meester John van Dijk.

,,Daar is ook geen enkele aanlei-
ding voor. We zetten iedere week 
stappen en komen eraan”, sprak 
Van Dijk die komend weekeinde de 
derby met Eldenia wacht. De ne-
derlaag tegen Trekvogels bestem-
pelde Van Dijk als ongelukkig. 

,,Voor rust was er evenwicht en 
waren de betere kansen voor ons.” 
Na rust metselde de thuisploeg de 
boel dicht en gokte op een counter. 
,,Met acht man rond de zestienme-
ter. We kwamen er niet doorheen, 
slechts een kansje voor Abdullah 
Sprenkel”, sipte Van Dijk.


