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Film zonder happy end

Alex Sacca: De KNVB gaat vooral voor eigen eer
AMSTELVEEN • De uitingen van stress zijn na het
horen van de lange
schorsing nog altijd
zichtbaar op zijn lichaam.
Maar heel langzaam kijkt
FC Breukelen-doelman
Alex Sacca naar de toekomst. Hij mag nog één
jaar niet voetballen. ,,Het
enige dat ik heb gedaan,
is mezelf verdedigd.’’

De verrassende medekoploper
en debutant in de hoofdklasse
VVA’71 ontvangt vanmiddag om
15.00 uur buurman DOVO op
sportpark De Meent in Achterberg. Het is het eerste treffen
tussen beide clubs op hoofdklasseniveau. De 5-2 winst voor de
Veenendalers in de bekerwedstrijd van vorig seizoen heeft
voor DOVO-aanvoerder Luc
Kipmulder weinig waarde. ,,VVA
heeft zich ook doorontwikkeld
en zal zich thuis extra willen
laten zien en ons onder druk
zetten. Als je de eerste twee
wedstrijden van ons ziet, dan
denk ik dat we de bovenliggende partij zijn. Maar je moet
niet alleen beter zijn dan de tegenstander, je moet ook winnen.’’

VOETBAL

GVVV op jacht
naar revanche

Alex Sacca: ,,Ik kan zeggen dat ik meer het kleedkamergevoel mis dan het voetbal.’’ FOTO MARNIX SCHMIDT

ten. Het is gelukkig een stuk minder,
omdat ik laatst veel in zout water
heb gelegen. Qua gezondheid heb ik
betere tijden gehad.’’ Sacca heeft er
moeite mee dat hij niet mag voetballen. ,,Ik werk bijna altijd zeven
dagen in de week. De stress die ik
met mijn restaurant heb, raakte ik
altijd kwijt in de kleedkamer. Ik kan
zeggen dat ik meer het kleedkamergevoel mis dan het voetbal.’’

BELAAGD

Alle ellende begon in het voorjaar
na de wedstrijd tegen GHC. Na het
laatste ﬂuitsignaal sloeg in Leiden
de vlam in de pan. Sacca werd volgens zijn lezing belaagd door zeven
man en probeerde zich uit zijn benarde situatie te bevrijden. ,,Elk
mens had gedaan wat ik heb gedaan. Ik ben toch niet de enige op
deze wereld die zich zou hebben
verweerd? Natuurlijk kan ik me
voorstellen dat mensen denken: hij

Alex Sacca

‘Ik had alle
symptomen om
een hartaanval
te krijgen’
is door de KNVB voor lange tijd geschorst, dus hij zal wel wat hebben
gedaan. Daarom had ik ook het
liefst gehad dat de KNVB erbij was
geweest. Het enige dat ik heb gedaan is mezelf verdedigd.’’
Ondanks dat de tuchtcommissie
de schorsing van Sacca terugbracht
tot anderhalf jaar waardoor hij volgend jaar oktober weer mag voetballen, heeft zijn geloof in de rechtspraak een knauw gekregen. Na
enige aarzeling: ,,De KNVB gaat
voor eigen eer. Ze wilden een voor-

Jorit van Malsen favoriet in Sluizenloop
JEROEN KREULE
NIEUWEGEIN • Oké, welbeschouwd

ziet de 23-jarige atleet Jorit van Malsen uit Nieuwegein de Sluizenloop
als een trainingsloop, maar met
minder dan een eerste plek neemt
hij geen genoegen. ,,Ik doe mee, natuurlijk wil ik dan winnen,’’ aldus
Van Malsen. De 38ste editie van de
Sluizenloop in Nieuwegein heeft komende zaterdag plaats, met start en
ﬁnish op de Oude Sluis.
Van Malsen, lid van het Utrechts
Running Team (URT), heeft de Sluizenloop liefst vier keer op zijn naam
geschreven: in 2007, 2008, 2009 en
2010. Als Nieuwegeiner voelt Van
Malsen zich niet verplicht om mee
te doen, maar speciaal is het natuurlijk wel, geeft hij toe. Jacco Langerak
won vorig jaar, maar toen deed de
viervoudig winnaar niet mee. Van
Malsen gaf de voorkeur aan de Dam
tot Damloop.
De URT-atleet is aan een goed sei-

VVA’71-DOVO:
extra tintje

BAKKER106

STAN BOS
Op letterlijk een steenworp afstand
van de plek waar beroepscrimineel
Cor van Hout begin 2003 door een
kogelregen om het leven kwam,
runt Alex Sacca (26) zijn Argentijnse
restaurant Buenos Aires. Het moment dat de scooter met de daders
door de straat zoefde en er een
einde kwam aan Van Houts leven,
staat hem nog helder voor de geest.
,,Ik hoorde schoten en zag de daders
snel voorbijrijden. Mijn vader kwam
huilend naar buiten, omdat hij
dacht dat er iets met mij was gebeurd. Maar ik verkeerde in een uitstekende gezondheid.’’
In het afgelopen voorjaar was het
met de gezondheid van Sacca beroerder gesteld. Na een incident, na
het uitduel met GHC, kreeg de keeper van FC Breukelen een schorsing
van vijf jaar. Het leverde hem een
paniekaanval op. Hij voelde druk op
zijn borst, zijn hart reageerde anders dan normaal en Sacca had een
droge tong. Direct ging hij naar het
ziekenhuis. ,,De artsen zeiden dat ik
op tijd was, want ik had alle symptomen om een hartaanval te krijgen.
Met veel medicijnen kregen de artsen me tot rust.’’
Sacca rolt in zijn restaurant de
mouwen van zijn overhemd op. Hij
laat witte vlekjes zien. ,,Dat zijn
stressuitingen,’’ legt de geboren Argentijn uit. ,,Die komen nu naar bui-

VOETBAL

Jorit van Malsen won in april de
halve marathon van Utrecht.
ARCHIEFFOTO

zoen bezig. Hij liep meerdere pr’s op
de baan, in april won hij, tijdens zijn
debuut, de halve marathon van
Utrecht. En op de 5 kilometer hoort

hij nu bij de beste vijf van Nederland.
De middellange afstandsloper
heeft dit jaar nog een aantal belangrijke wedstrijden voor de boeg. De
eerste is de Singelloop op 30 september, met het Nederlands kampioenschap 10 kilometer op de weg. In
oktober vertrekt hij voor een trainingsstage naar Amerika. Samen
met onder anderen Jesper van der
Wielen en URT-atleet Jurjen Polderman verblijft hij een kleine maand
in Los Angeles.
Eind november staat het NK
Cross in Tilburg op het programma.
,,Daar hoop ik me dan te plaatsen
voor het EK Cross.’’
Verder is hij van plan om in januari mee te doen aan de halve marathon van Egmond. Maar eerst de
Sluizenloop, vandaag. Ook URT-atleten Bart Uiterwijk, Milco Driessen
en Anouk Claessens verschijnen aan
de start.

beeld stellen voor de jeugd, maar dit
is erg overdreven. Esteban, de keeper van AZ, kreeg geen schorsing
toen hij zich verweerde tegen die
Ajax-supporter. Hij trapte hem drie
keer nadat hij al op de grond lag.
Juist hij is een rolmodel. Ik verweerde me alleen en kreeg een
lange schorsing. Of dit een ﬁlm is?
Nou, in elk geval eentje zonder
happy end.’’
Voorlopig concentreert Sacca zich
op zijn restaurant en probeert twee
keer per week te ﬁtnessen. Zolang
zijn schorsing duurt, mag hij van de
tuchtcommissie ook niet op het
complex van FC Breukelen komen.
,,Dat vind ik achterlijk.’’
Als de schorsing voorbij is, hoopt
Sacca dat FC Breukelen hem terughaalt. ,,Dat wil ik graag, want ik heb
niets tegen FC Breukelen. Ik heb het
daar altijd naar mijn zin gehad. De
concurrentie ga ik graag aan. Ik ben
nergens bang voor.’’

Jeugd bijt
het spits af

NIEUWEGEIN • De Sluizenloop in Nieuwegein, voor het
eerst in 1974 gehouden als afsluiting van de jaarlijkse feestweek, begint om 13.30 uur
met een jeugdloop (2,9 kilometer) voor basisscholieren
uit de groepen vijf tot en met
acht. Kinderen uit de groepen
één en twee starten om 14.15
uur; zij lopen 1,2 kilometer.
De wedstrijd over 10 kilometer start om 15.00 uur, de 5 kilometer-wedstrijd begint om
15.10 uur. De organisatie, in
handen van de Nieuwegeinse
atletiekvereniging Atverni, verwacht een kleine duizend deelnemers, net als voorgaande
jaren.
Het parcoursrecord op de 10
kilometer is sinds 2000 in handen Kamiel Maase: 29 minuten
en 53 seconden.

GVVV gaat vanmiddag op jacht
naar revanche. De topklasser uit
Veenendaal hoopt tegen Capelle
de twee eerdere nederlagen van
3-1 uit het vorige seizoen om te
zetten in winst. Trainer Erik Assink geen beroep doen op Karim
Elkaddouri (lies). Michiel van
der Valk maakt na een langdurige rugblessure zijn come-back
in het tweede.
BAKKER106

VOETBAL

Elinkwijk mist
vier spelers

Trainer John van Heezik van de
Utrechtse zondaghoofdklasser
Elinkwijk kan morgen uit tegen
DHC niet beschikken over vier
spelers. Ronny van de Laan en
Tim Moors (geblesseerd), Danny
Lijfﬁjt en Joey de Ruijter zijn geschorst. DHC is medekoploper
met zes punten uit twee duels.
Het duel in Delft begint morgen
om 14.00 uur.
BOS100

BASKETBAL

Cangeroes oefent
tegen Amazone

De basketbalsters van Cangeroes en Amazone spelen vanavond een oefenwedstrijd in
Nieuw Welgelegen in Utrecht,
het thuishonk van beide ploegen. Beide teams komen uit in
de promotiedivisie en treffen elkaar ook tijdens het seizoen.
Beide kwamen afgelopen seizoen tot de halve ﬁnales van de
play-offs. De aanvang van het
duel is 18.30 uur.
REUVER100

BRIDGE

Maria Dommer
drive in Maarssen

Bridgeclub Maarssenbroek
houdt zaterdag 13 oktober de
Maria Dommer bridgedrive
woonzorgcentrum Maria Dommer aan de Vondelstraat 1 in
Maarssen. De aanvang is 14.45
uur. Het maximale aantal van
68 paren is bereikt. Wie zich
nog inschrijft, komt op de reservelijst. Voor meer informatie:
Ben Bloemen, 06 51 05 31 46.
ALLEBL000

