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VOETBAL

Arnhems talent Nourdin Bergwerff is 
plezier kwijt en vertrekt bij DUNO
Nourdin Bergwerff is vertrok-
ken bij zaterdaghoofdklasser 
DUNO. De 18-jarige voetballer 
was bezig aan zijn eerste sei-
zoen in Doorwerth, maar heeft 
de club deze week laten weten 
het plezier kwijt te zijn. Hij 
kwam weinig aan spelen toe: 22 
minuten in 4 wedstrijden.

Doorwerth

,,Dat heb ik Nourdin vóór het sei-
zoen ook voorgehouden: hij zou 
zeker geen basisspeler zijn”, rea-
geert DUNO-trainer Anoush 
Dastgir na het vertrek van Berg-

werff, die in de zomer overkwam 
van derdeklasser Arnhemse Boys. 
,,‘Als je geen geduld hebt, kun je 
beter niet komen’, heb ik hem eer-
lijk gezegd. Toch wilde hij graag. 
Nu was opeens het plezier en de 
motivatie weg. Dan ga ik hem niet 
dwingen op te blijven.”

Bergwerff zelf was niet bereik-
baar voor een reactie. De jonge 
Arnhemmer speelde eerder in de 
jeugdopleiding van De Graafschap 
en Vitesse, waar hij na de Onder 13 
vertrok. Hij was daarna jeugdspe-
ler van Achilles’29, ESA, Elinkwijk 
en De Treffers. ,,Op zo'n jonge 
leeftijd heeft hij erg veel clubs op 

zijn naam”, signaleert Dastgir. 
,,Nu gaat hij rustig bekijken wat de 
volgende stap wordt, gaf hij me 
aan. Ik gun hem het beste.”

Tegenover het vertrek van Berg-
werff staat zaterdag voor het duel 
van DUNO bij koploper FC Rijn-
vogels de terugkeer van aanvoer-
der Jochem Jansen na een ham-
stringblessure en linksbuiten 
Younes Corty, hersteld van een 
enkelkwetsuur. Topscorer Arthur 
Gatsjatrian ontbreekt opnieuw, als 
DUNO om 14.30 uur aantreedt bij 
de veel scorende Katwijkers. De 
spits is overbelast, zegt Dastgir.
 – Bram van Zundert

Jop de Bruijn is nu twee 
maanden trainer van 
topklasser Eldenia. De 
pas 27-jarige 
Arnhemmer heeft 
illustere voorbeelden in 
zijn nabije omgeving.

‘Recht voor zijn raap-trainer’ 
bij de Eldenia-vrouwen

Bram van Zundert 
Arnhem

E
en klaagzang over Vitesse 
als opstap naar het trai-
nerschap bij de vrouwen 
van Eldenia op het hoog-
ste amateurniveau van 

Nederland. Dat overkwam Jop de 
Bruijn deze zomer in de bestuurska-
mer van de Eldense vereniging.

,,Vitesse speelde die avond uit te-
gen Dundalk in de Conference Lea-
gue”, zegt De Bruijn (27), op dat mo-
ment trainer van het tweede en On-
der 17 van Eldenia. ,,We zaten in de 
bestuurskamer te kijken naar die 
wedstrijd en het was zó slecht. Ik ben 
al jaren fanatiek Vitesse-supporter, 
maar dit was niet om áán te zien. Ik 
kon er niet meer tegen.”

De Bruijn maakte in de bestuurs-
kamer gehakt van onder anderen Vi-
tesse-keeper Markus Schubert. ,,Ja, 
die was ook heel slecht en dat zei ik 
dan ook. De teammanager van het 
vrouwenteam zat erbij en die vond 
het allemaal wel grappig. Zij zochten 
nog een trainer en toen ontstond het 
idee: of dat iets voor mij was?”

Als De Bruijn het allemaal zo goed 
wist, moest hij dat maar eens laten 
zien bij de vrouwen. De topklasser 
zat al weken zonder trainer na het 
plotse vertrek van Sillie Dilürü. Die 
verdween van het toneel, omdat de 
ambities en werkwijze van de coach 
niet met die van club strookten. Dat 
was een jaar eerder met zijn voorgan-
ger Edward Sijahailatua ook al zo.

Met De Bruijn bond Eldenia een 
clubman aan zich, die weet dat een 
betaaldvoetbalmentaliteit niet past 
in Elden. ,,Ik voetbalde hier al toen ik 
vijf was dus ik ken de club enorm 
goed. In de afgelopen jaren ben even 
weggeweest om jeugdteams bij RK-
HVV te trainen en ik was als speler/
trainer bij het tweede elftal van 
MASV actief. Toen heb ik ook mijn 
trainersdiploma’s gehaald.”

Hij keerde terug bij zijn eerste 
liefde, Eldenia, als trainer van het 
tweede en de Onder 17-jongens. Dat 
laatste team liet hij met pijn in het 
hart achter om de vrouwen te trai-
nen. ,,Anders werd het echt te veel, 
met ook een baan als koerier. Nu is 

het al haasten om in de avond op tijd 
op de club te zijn en dan overlappen 
de trainingen van de vrouwen en de 
mannen ook nog. Daarbij heb ik ge-
lukkig veel steun van mijn assistent 
Danny Hegh. We zijn al sinds de 
middelbare school vrienden.”

'Beukie’
Van alle kanten krijgt de jonge trai-
ner goede raad. ,,Mijn schoonvader is 
Wil Beijer. Die heeft een cv waar je u 
tegen zegt”, zegt hij over de Arn-
hemse trainer van tweedeklasser 
Olympia’18 uit Boxmeer, eerder 
coach van SML, De Bataven (Gendt), 
Leones (Beneden-Leeuwen), WAVV 
(Wageningen), DVV (Duiven), 

 e Jop de Bruijn geeft 
de selectie van top-
klasser Eldenia tekst 
en uitleg. ,,Als me iets 
niet zint, zeg ik dat.” 
FOTO ROLF HENSEL

DVC’26 (Didam) en SDOUC (Ulft). 
,,Met hem kan ik het overal over heb-
ben, hij weet gigantisch veel.”
Eerder was ook oud-prof Jhon van 
Beukering zijn leermeester. ,,Bij 
MASV trainde ik wel eens onder 
hem. Geweldige vent, ik spreek hem 
nog steeds wel eens. Als trainer is hij 
een man van de resultaten, dat heb ik 
van hem meegekregen. En recht voor 
z’n raap, zo ben ik ook. Als iets me 
niet zint, zeg ik dat.”

Uitgerekend die eigenschap le-
verde De Bruijn half augustus, met 
zijn Vitesse-tirade, de trainersklus bij 
de Eldense topklasser op. ,,Ja, mooi 
toch. Het is een prima keuze voor me 
geweest.”

l 
Ik ben fanatiek 
Vitesse-
supporter, dit 
was niet om 
áán te zien
 – Jop de Bruijn (27)

 c Vitesse-tirade brengt Jop de Bruijn superklus in de topklasse

BADMINTON

Mahulette kansloos 
tegen favoriet 
gayle Mahulette heeft gisteren 
niet kunnen stunten in de 
tweede ronde van de dutch 
open. In topsportcentrum al-
mere verloor de arnheme bad-
mintonster van de als tweede 
geplaatste estse kristin kuuba, 
de nummer 51 van de wereld 
(21-10, 21-16) Mahulette staat 
op plek 102. een dag eerder 
was de drievoudig Nederlands 
kampioene in de eerste ronde 
wel te sterk voor de 18-jarige 
amerikaanse Lauren Lam. de 
tien jaar oudere Mahulette re-
kende in 34 minuten af met de 
nummer 163 van de wereld: 24-
22, 21-14.

VOETBAL

Trainer moet per 
direct vertrekken
Voetbalclub SVHa, klassege-
noot van de Paasberg en 
zuid-arnhem in zaterdag 4a, 
heeft trainer William gorissen 
per direct op non-actief gezet. 
reden van het ontslag voor de 
voormalig trainer van de Paas-
berg is volgens bestuurslid 
voetbalzaken Michel van Leijen 
‘een gebrek aan chemie tussen 
trainer en spelersgroep’. ,,ook 
binnen het bestuur bestonden 
twijfels. We hebben een jonge 
spelersgroep en naar ons idee 
zit er meer in dan er uitkomt.” 
Jan-Willem Pol en bas Peper-
kamp nemen de taken waar bij 
de nummer laatst van 4a.


