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BADMINTON

Kwartfinale 
eindstation
voor gayle ma-
hulette was dit 
weekend de 
kwartfinale het 
hoogst haalbare 
op de Schots 
open. de arn-
hemse badmin-
tonster kon het 
na een mooie 
zege op de Hon-
gaarse vivien 
Sandorhazi (21-
14, 21-15) niet 
bolwerken tegen 
Wen Chi Hsu uit 
Chinees Taipei: 
21-17, 21-14. de 
aziatische greep 
daarna zonder 
nog een set in te 
leveren ook de 
toernooiwinst in 
glasgow.

AVW'66 is 
van de nul af

ZATERDAG 2G

avW’66 boekte 
zaterdag in 2g 
het eerste punt 
van de competi-
tie. op bezoek 
bij renswoude 
bleef het 0-0, 
maar het zorgde 
niet voor een ju-
belstemming in 
het Wester-
voortse kamp.
,,de teleurstel-
ling van twee ge-
miste punten 
overheerst”, zei 
trainer delano 
verwey. ,,We wa-
ren beter, alleen 
was onze weke-
lijkse tekortko-
ming weer dui-
delijk: het scoren 
van doelpunten.”

Sportflitsen

a de tafeltennissers van Slagvaardig zijn op 
fraaie wijze aan degradatie uit de derde divisie 
ontsnapt. de rhedenaren wonnen in Tilburg 
overtuigend van concurrent Irene: 2-8. rik de 
boer en remco van domburg pakten beiden 
de volle buit, Jerfy Schmitz won twee partijen.
a de voetbalwedstrijd RKTVC-ODC in de 
derde klasse is gisteren afgelast omdat het 
duel niet voor de ‘coronatijd’ 17.00 uur kon 
worden uitgespeeld. oorzaak was een vecht-
partij eerder op de middag waarbij een speler 
per ambulance werd afgevoerd. Het duel van 
rKTvC 1 kon daardoor niet op tijd beginnen.

TOPKLASSE VROUWEN

Eldenia wint weer, 
maar wil nog beter
Het kan even niet op 
bij Eldenia: de voet-
balvrouwen uit El-
den boekten zaterdag 
de vijfde zege op rij 
in de topklasse. Di-
recte concurrent 
Wartburgia werd 
met een 3-1 nederlaag 
teruggestuurd naar 
Amsterdam.

,,We waren in de 
eindfase van onze 
aanvallen zó sterk”, 
jubelde trainer Jop de 
Bruijn, die Eefje van 
den Nieuwenhof 
(tweemaal) en Suus 

Daniëls zag scoren. 
Denise Gerrits, vo-
rige week nog goed 
voor vier treffers in 
het topklasseduel 
met SC Woezik, gaf 
nu drie assists.

,,De eerste goal van 
Eefje was fantastisch: 
linksboven in de 
hoek van 25 meter. 
De resultaten zijn 
top deze weken, 
maar ons spel moet 
echt beter. Dat vin-
den de meiden ook. 
Mooi te zien dat ze 
niet tevreden zijn.”

ZONDAG 1E

Scheidsrechter 
komt Nijmegen 
niet door: te laat
Het duel in de eer-
ste klasse E tussen 
BVC’12 en MASV 
werd op het laatste 
moment uit het pro-
gramma gehaald. 
Oorzaak was de 
door de Nijmeegse 
burgemeester Bruls 
uitgevaardigde 
noodverordening 
gericht tegen een 
verboden demon-
stratie tegen de co-
ronamaatregelen 
van de actiegroep 
Nederland in Verzet.

Als onderdeel van de 
noodverordening 
werd er stevig gecon-
troleerd op de Waal-
brug en dat zorgde 
voor lange files. ,,We 
waren daardoor laat 
op het sportpark, 
maar niet te laat”, 
sprak MASV-trainer 
Jan Oosterhuis.

Voor arbiter Lenn-
art Fledderus uit 
Steenwijk was het op-
onthoud echter te 
groot om op tijd in 
Beek te zijn. ,,Hij heeft 
zich om kwart voor 
twee afgemeld. Een 
vervanger regelen, is 
niet tijdig gelukt”, 
meldde Oosterhuis, 
die met collega Luuk 
Maes een oefenpotje 

overeenkwam.
Dat resulteerde 

voor de Arnhemmers 
in een flinke 4-1 ne-
derlaag, met een ere-
treffer van Thom van 
den Berg. Jan Ooster-
huis tilde er niet 
zwaar aan. ,,Die uit-
slag gaf de verhoudin-
gen niet goed weer. 
We hebben iedereen 
speeltijd gegeven.”

Bij MASV maakte 
Max Burgers weer 
deel uit van de selec-
tie. De Arnhemmer 
was eerder vanwege 
zijn opleiding aan de 
KMA in Breda afge-
haakt. ,,Max kan 
waarschijnlijk ook 
weer meer trainen. 
Dat maakt de moge-
lijkheden gelukkig 
wat groter”, sprak 
Oosterhuis.

 e Jan Oosterhuis. 
FOTO ERIK VAN 'T HULLENAAR 

‘Geef maar 
een zak 
geld om te 
handhaven’ 

Marco Gerritsen
Arnhem

Publiek volledig weren op een 
open sportpark is een dingetje 
bleek gistermiddag op sportpark 
Schuytgraaf in Arnhem bij de 
derby in de derde klasse C tussen 
Arnhemse Boys en RKSV Driel (1-
5). Naarmate het duel vorderde, 
verschenen er toch de nodige toe-
schouwers op de tribune. Luiste-
ren zit Nederlanders niet in het 
bloed, stelt de Arnhemse preses 
Rick Schonis, die ook de onduide-
lijkheid hekelt. De voorzitter wil 
antwoorden vanuit de politiek en 
mankracht om te handhaven.

Rick Schonis ging de afgelopen 
dagen te rade bij de gemeente Arn-
hem, het sportbedrijf en de Omge-
vingdienst (ODRA). ,,‘Hoe ga ik dit 
aanpakken op een open sportpark 
heb’ ik gevraagd, maar antwoor-
den heb ik niet gekregen. De ge-
meente wijst naar het sportbedrijf 
en dat wijst weer terug. De Omge-
vingsdienst komt ook niet met 
antwoorden. Wat moet ik dan? 
Mensen uit de wijk mogen hier 
sporten op de velden en de skeeler-
baan gebruiken. Bovendien zitten 
er een fitness- en tennisclub op 
het sportpark. Moet ik iedereen 
gaan vragen wat ze hier komen 

doen? Natuurlijk wil ik handhaven 
en maatregelen opvolgen, maar dat 
vraagt wel iets. Geef maar een zak 
geld, dat zetten we  er handhavers 
neer. Dat voorkomt voor clubmen-
sen ook vervelende discussies”, 
zegt de preses, die wijst op de 
strenge QR-check bij het binnen-
treden van de kantine. ,,Dat heb-
ben we direct opgepakt. We zijn 
van goede wil, maar maatregelen 
moeten wel uitvoerbaar zijn.”

De preses had liever andere 
maatregelen gezien dan het ver-
bieden van trainingen na 17.00 
uur. ,,Ik had gehoopt dat de sport 
helemaal buiten schot zou blijven. 
Nu mogen kinderen op school wel 
aan een gymles deelnemen, maar 
’s avonds op de sportclub trainen 
kan niet.” Schonis opteert voor het 
stilleggen van de competitie, maar 
wel trainen bij de club mogelijk 
houden. ,,Dat voortkomt reisbe-
wegingen en was een veel betere 
optie geweest. Stilleggen van 1 de-
cember tot 1 februari, daarmee 
voorkom je veel problemen in de 
handhaving.”

Van het geploeter binnen de lij-
nen wordt Rick Schonis ook al niet 
vrolijk. Zijn cluppie, dat de afgelo-
pen twee seizoenen door het stil-
leggen van de competitie vanwege 
corona het derdeklasserschap be-
hield, komt er niet aan te pas tegen 
RKSV Driel. De ‘buurtjes’ zijn nog 
op zoek naar de eerste driepunter 
van het seizoen, maar pakken die 
eenvoudig tegen de zwaar tegen-
vallende thuisploeg. Bij rust is het 
al 0-2 door treffers van Twan 
Beijer, die profiteert van geschut-
ter in de Arnhemse defensie. Na de 

hervatting zorgt Moeniale Sopacu 
met de aansluitende treffer even 
voor wat hoop, maar die verdwijnt 
weer razendsnel. Opnieuw Twan 
Beijer, Wesley Vree en invaller Ju-
lian Frederiks zorgen voor een 
ruime en zeer verdiende 5-1 zege 
voor RKSV Driel. ,,Had de wed-
strijd er maar uitgegooid, voorzit-
ter”, roept de gewisselde Benjamin 
Ahuluheluw richting Schonis, die 
er zijn schouders over ophaalt. 
,,Blijkbaar ben ik als voorzitter ook 
al verantwoordelijk voor een ne-
derlaag van het eerste elftal. Maar 
ik sta niet binnen de lijnen en ze 
waren vandaag toch echt bijna 
compleet. Aan wie ligt het dan?”

Ga er maar aan staan. De 
overheid verbiedt publiek bij 
wedstrijden, maar sportpark 
Schuytgraaf is zo lek als een 
mandje. Preses Rick Schonis 
van Arnhemse Boys weet zich 
geen raad. 

SPECIALPRESES ARNHEMSE BOYS IN DE KNOEI MET WEREN PUBLIEK

RONDVRAAG

Kritiek op coronamaatregelen: ‘Was al  
Niet trainen na 17.00 uur voor 
amateursporters betekent 
normaal gesproken geen 
wedstrijden spelen. Ook al 
mag dat wel binnen de 
coronarichtlijnen die zondag 
17.00 uur zijn ingegaan. Een 
rondje langs de velden 
(voetbal, korfbal, handbal, 
volleybal) over hoe.

Voor trainer Anoush Dastgir van 
zaterdaghoofdklasser DUNO 
voelt het in elk geval als een 
dreun. ,,Mijn werk ís voetbal, ik 
heb niets anders”, zegt de 32-ja-
rige Arnhemmer die naast trainer 

van DUNO bondscoach is van Af-
ghanistan. ,,De trainingen bij 
DUNO vallen door deze maatre-
gelen weg. Nu gaan alle spelers 
conditioneel naar de knoppen. Ik 
kan het beleid niet meer volgen. 
Waarom overdag wel sporten en 
in de avonden niet?”

Clemens Brakenhoff, handbal-
trainer van tweede divisionist 
Udi 1896, ziet niets in het voort-
zetten van de handbalcompetitie. 
,,Niet mogen trainen en wel wed-
strijden spelen, is absurd. Wij 
zouden zondag moeten spelen te-
gen Hurry Up 2. Hun eerste team 
speelt BENE-League en mag 
doortrainen, dus daar zitten ook 
spelers van het tweede bij."

,,En Achilles in Apeldoorn 
speelt alle thuiswedstrijden op 
zaterdagavond. De wedstrijd te-
gen ons mag dus niet. Alles loopt 
dus scheef.”

André van de Haar, trainer van 
de Rhedense korfbaltweedeklas-
ser Rheko, verwacht dat de com-
petitie in de lagere klassen wordt 
stilgelegd. ,,Niet kunnen trainen 
betekent ook niet spelen. Het is 
anders vragen om blessures. Mis-
schien kun je komend weekeinde 
de competitie nog door laten 
gaan, daarna niet meer.”

Trainer Jop de Bruijn van de El-
denia-vrouwen: ,,Het was al lach-
wekkend dat er geen supporters 
langs de lijn mochten staan om te 
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Pim Scholten: ‘Het was helemaal niets vandaag’
Trainer Pim Scholten had 
na afloop van het echec 
tegen rKSv driel (1-5) 
even een momentje nodig 
om bij te komen. 
,,dit is een flinke teleurstel-
ling. driel was op alle fron-
ten beter. We hebben am-
per iets kunnen creëren. 
5-1 tegen een directie con-
current, dat zegt natuurlijk 
wel iets. We zullen flinke 

stappen moeten zetten om 
ook komend seizoen weer 
in de derde klasse te kun-
nen spelen.” 
op basis van het duel te-
gen rKSv driel lijkt Pim 
Scholten aan een kansloze 
missie bezig op sportpark 
Schuytgraaf, maar zover 
wil de oefenmeester, bezig 
aan zijn eerste seizoen als 
hoofdtrainer bij arnhemse 

boys, niet gaan. 
,,deze wedstrijd en het be-
kerduel tegen ewijk (ook 
5-1 verlies en eveneens te-
gen een directe concur-
rent, mg) zijn niet maatge-
vend voor ons niveau. In 
deze laatste twee duels 
zijn we in beide gevallen 
wel heel erg ver door de 
ondergrens gezakt.”
,,We hebben veel jonge 

spelers en die doen hun 
stinkende best, maar hun 
spel is erg wisselvallig. In 
het begin van het seizoen 
hebben we heel goede 
wedstrijden gespeeld. We 
gaan er gewoon alles aan 
doen”, besloot Scholten 
die geen beroep kon doen 
op rick van vliet vanwege 
een schorsing en Quency 
mamber door werk.

l 
 We zijn de 
laatste twee 
duels door een 
ondergrens 
gezakt.
 – Pim Scholten, trainer 
Arnhemse Boys

 e Ludwig Hartemink van Arnhemse Boys kopt de natte bal weg, zodat Wesley Vree van Driel geen kans krijgt. FOTO ERIK VAN 'T HULLENAAR

DUNO is fit, 
dus trainer 
wil graag 
doorspelen
DUNO maakte er zaterdag na 
rust een waar spektakelstuk van 
in Gouda. De zaterdaghoofd-
klasser uit Doorwerth boog een 
2-0 achterstand tegen Jodan 
Boys om in een 2-3 voorsprong, 
maar kon de zege nét niet over 
de streep trekken: 3-3.

Bram van Zundert
Gouda/Doorwerth

Ondanks een licht veldoverwicht 
stond DUNO na 50 minuten met 
2-0 achter. Vlak voor rust (kopbal 
Roald Heerkens) en direct daarná 
(bekeken schot Adil Akanioui) 
sloeg de thuisploeg genadeloos toe.

Maar toen was DUNO wakker en 
stond het in een tijdsbestek van lut-
tele minuten gelijk. Linksbuiten 
Younes Corty scoorde met een ge-
plaatste bal in de verre hoek 2-1. En 
nog voor de klok het uur aantikte, 
was het 2-2 via verdediger Thijs van 
Amerongen.

De jarige DUNO-trainer Anoush 
Dastgir (32) loofde de veerkracht 
van zijn ploeg. Invallers Bart van 
Brakel en Roy Talsma brachten na 
rust nieuw elan, zag hij. Met Jo-
chem Jansen kon hij zelfs nog een 
derde ex-prof inbrengen. ,,Nu heb-
ben we, voor het eerst dit seizoen, 
eindelijk iedereen fit. En uitgere-
kend nu ziet het ernaar uit dat de 
winterstop vervroegd aanbreekt.”

Dat is een mogelijk gevolg van de 
aangescherpte coronamaatregelen. 
Deze week komt daarover uitsluit-
sel. ,,Juist in deze fase van de com-
petitie gaan andere ploegen blessu-
res en schorsingen oplopen, maar 
zijn wij topfit. Hopelijk wordt er 
deze week een ander besluit geno-
men dan stilleggen.”

Het hoogtepunt in Gouda was de 
2-3 van Van Brakel in de 85ste mi-
nuut. De invaller combineerde 
sterk met Talsma en schoot de bal 
ijzig kalm langs de Jodan Boys-
keeper. Het prachtige doelpunt 
bleek echter niet voldoende voor de 
winst, want een kopbal van Akani-
oui betekende 3-3. Maurits de Baar 
scoorde daarna nog voor DUNO, 
maar helaas: buitenspel. 

PLAATS

 e Sporten in corornatijd: een (bijna) lege tribune bij voetbalclub 
VDZ in Arnhem. FOTO ROLF HENSEL

lachwekkend, nu niet meer te volgen’

kijken, maar wel binnen in de kan-
tine met een bak koffie. Zo is het 
met al die regels: het is niet meer 
te volgen. Niemand weet waar hij 
aan toe is, elke keer is het anders; 
er is niets om op terug te vallen. 
En sporten is zó belangrijk, voor 
het fysieke en het mentale welzijn 

van spelers en speelsters. Dat 
wordt onmogelijk gemaakt.”

Bij volleybalvereniging Aetos is 
doorspelen voor 17.00 uur prak-
tisch onmogelijk ,,Van donderdag 
tot en met zaterdag spelen veel van 
onze teams ‘s avonds. Dat valt niet 
overdag in te passen”, zegt Ery 
Tijink, voorzitter van de Arn-
hemse volleybalreus. ,,De maatre-
gelen maken het niet makkelijk. 
De invoering van de QR-code 
wekt veel onvrede op bij de onge-
vaccineerde leden. Dat zorgt voor 
polarisatie binnen de vereniging. 
Het wordt steeds moeilijker ge-
noeg vrijwilligers te krijgen.”

Mark Steinfelder, bestuurslid 
technische zaken SML, vindt het 

,,volstrekt onlogisch de competitie 
door te laten gaan als je niet kunt 
trainen. Ongetraind spelen is geen 
optie. Dat heeft ook een averechts 
effect op de zorg. Maar de KNVB is 
druk bezig en heeft vragen gesteld. 
Ze hebben naar mijn idee een 
sterke positie.”

Trainer Giovanni Zweers van 
ASV Zuid Arnhem verwijt het ka-
binet dat dit weinig duidelijkheid 
schept in de maatregels tegen het 
coronavirus. ,,Het is moeilijk  te 
bevatten wat het kabinet nu echt 
wil. Je krijgt steeds meer een strijd 
tussen gevaccineerden en onge-
vaccineerden.”

Lees alle reacties op onze web-
site: dg.nl/sport-arnhem

l   
Nu gaan de spelers 
conditioneel naar de 
knoppen. Ik kan het 
niet meer volgen 
 – Anoush Dastgir, trainer DUNO


