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Hercules plaatst zich voor nacompetitie ondanks remise

UTRECHT • Zonder zelf te winnen,
plaatste zondageersteklasser Hercules zich voor de nacompetitie.
Omdat JOS/Watergraafsmeer zo
vriendelijk was de derde periodetitel te pakken én al in de top-3 staat,
neemt Hercules de periodetitel over
van kampioen De Dijk. Daardoor
kan de formatie van Jan Veldhuizen
zich, ondanks het gelijke spel tegen
laagvlieger DWV (2-2), gaan opmaken voor nacompetitievoetbal. Dat
was dan ook precies het doel van

Hercules. De Utrechters tonen het
hele seizoen al de ambitie naar de
hoofdklasse te promoveren. Onderweg waren er wat struikelpartijen,
waardoor rechtstreekse promotie
via het kampioenschap niet meer
mogelijk was. Ook gisteren startte
Hercules niet overtuigend. Sterker
nog, het laaggeklasseerde DWV
kwam in Utrecht tot twee keer toe
op voorsprong. ,,We begonnen heel
slap,” mopperde Veldhuizen. ,,Normaal spelen we twee van de tien bal-

len lang, nu waren dat er zes of
zeven. Ik had wel het idee dat wij op
een steppe liepen te voetballen. Voor
een voetballende ploeg is dat niet
prettig. Tijdens de nacompetitie
overwegen we op kunstgras te spelen.” Vlak voor rust kwam Hercules
via Jerry Wallenburg op gelijke
hoogte. Na de pauze kwam DWV
opnieuw aan de leiding. Pas in de
blessuretijd zorgde Bas Koppel vanuit een penalty voor de gelijkmaker.
,,Die strafschop vond ik verdiend,”

zei Veldhuizen, ,,een overwinning
zou niet verdiend zijn geweest.” Dat
Hercules zich plaatste voor de nacompetitie vindt de oefenmeester
op basis van het hele seizoen terecht. ,,Wij zijn gelijkwaardig aan de
top-3.” De tegenstander van Hercules in de nacompetitie is nog niet bekend. In de eerste klasse B is het
pleit nog niet beslecht. De Meern,
Boshuizen en Neptunus-Schiebroek
zijn allemaal potentiële opponenten. Na zondag weet Hercules meer.

Bolwerk aan diggelen

Elinkwijk degradeert na 21 jaar uit hoofdklasse

UTRECHT • Na 21 jaar is
Elinkwijk geen hoofdklasser meer. Wat het hele
seizoen al in de lucht
hing, werd gisteren waarheid. Door het verlies
tegen EDO (1-3) degradeerde de roemruchte
club uit Utrecht. ,,Ik voel
me nu gewoon klote.”
STAN BOS

VOETBAL

Van den Berg
trainer Benschop

Michael van den Berg wordt
met ingang van het volgende
voetbalseizoen de nieuwe hoofdtrainer van nu nog zaterdageersteklasser Benschop. De 43-jarige Amersfoorter is momenteel
hoofdcoach van zaterdageersteklasser VVZ'49 uit Soest. Van
den Berg volgt in Benschop
Frans Schuitemaker op. ,,Ik heb
twee gesprekken gehad met
Benschop. Bij één daarvan zaten
zeven of acht spelers. Zij waren
enthousiast en kwamen gretig
over,’’ aldus Van den Berg, die
eerder werkzaam was voor
Geinoord, SVM en Valleivogels.
BOS100

VOETBAL

Ibrahim Yussef
verlaat Magreb

Zondageersteklasser Magreb'90
uit Utrecht moet op zoek naar
een nieuwe hoofdtrainer. Ibrahim Yussef stapt na deze voetbaljaargang na één seizoen op.
De 41-jarige coach uit Den Haag
acht zichzelf er verantwoordelijk voor dat Magreb'90 dit seizoen geen prijs heeft gepakt.
,,Magreb'90 is een fantastische
club, maar in deze selectie hebben alleen Mimoun el Kadi,
Hamza Mahdad, Bilal Ched
Dadi, Manuel Hoogewoning, Rachid Boukhoubza en Anouar Benerroua het niveau,’’ aldus Yussef.
BOS100

Het contrast kon niet groter. Met
een bos bloemen in zijn handen verliet Taner Ozbek gisteren de kleedkamer van Elinkwijk. Twintig minuten eerder kwam er een einde aan
een periode van 21 onafgebroken
seizoenen in de hoofdklasse, maar
Ozbek was voor de wedstrijd met
EDO in het zonnetje gezet. Huldeblijken waren er voor de verdediger
die na twaalf jaar met degradatie afscheid neemt aan het Theo Thijssenplein. ,,Erger kan het niet. Dit is
het laatste wat ik wilde,” stamelde
Ozbek, die volgend seizoen voor
DOVO uitkomt.
Wat al maanden in de lucht hing,
werd gistermiddag werkelijkheid.
Elinkwijk degradeerde uit de hoofdklasse. Het Utrechtse voetbalbolwerk ligt sportief gezien aan diggelen. Aan de wil ontbrak het zelden,
het soms schrijnende gebrek aan
kwaliteit gaf de doorslag. Het team
dat trainer John van Heezik liet aantreden tegen EDO kende een gemiddelde leeftijd van amper 22 lentes.
De Utrechters spelen het hele seizoen al met een veredeld jeugdteam.
Van die talenten mogen, hoe goed ze
ook kunnen voetballen, geen wonderen worden verwacht.
Dat er na 21 jaar een einde komt
aan het hoofdklasseschap van de
roemruchte club is nauwelijks toe te
schrijven aan één slecht seizoen.
Een paar jaar geleden, toen de topklasse in het leven werd geroepen,

VROUWENVOETBAL

FC Utrecht ten
onder bij Telstar

Invaller Don Cornet baalt van de degradatie, op de achtergrond Jordy Best. FOTO MARNIX SCHMIDT

investeerde de Utrechtse vereniging
fors om zich te kunnen meten met
de top van het amateurvoetbal. Die
opzet mislukte jammerlijk. Spelers
vertrokken en Elinkwijk bleef achter
met de sportieve en ﬁnanciële brokken. Het uit nood geboren scenario,
verder gaan met eigen opgeleide
jeugd was nobel, maar in de hoofdklasse niet genoeg.

ROUTINE

Ozbek legde na de 3-1 nederlaag
tegen EDO en de zeges van Feyenoord, Quick en FC Hilversum de vinger op de zere plek. ,,Te veel blessures, schorsingen en jongens die afhaakten. Het hele seizoen hadden
we het al hartstikke zwaar.”
Trainer Van Heezik ziet bovendien
met Ozbek, Mettin Copier, Ferry de
Smalen ervaren spelers bij Elink-
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wijk vertrekken. ,,Daar krijgen we
Bonsink en Van der Pol van FC Hilversum voor terug. Je kunt niet zonder routine. Wij werken met jongens uit de opleiding die er meteen
moeten staan.”
Van Heezik begint komend seizoen vol goede moed aan een nieuw

seizoen bij Elinkwijk. Aan opstappen denkt hij niet. ,,Dit komt niet
uit de lucht vallen. Voor mij is het
geen overweging. Nu is het een
kwestie van nog wat trainen en een
wedstrijd spelen. Daarna gaan we
op vakantie om dit te verwerken.”
Bij Ozbek zal het vervelende gevoel
voorlopig ook nog niet weg zijn. ,,Ik
voel me nu gewoon klote.”

Scheidsrechter: D. van den Heuvel.
Rode kaart: Mettin Copier (Elinkwijk, 2x
geel). Gele kaarten: Marc van Rees, Jeffrey Pfoster, Gökhan Yasar (Elinkwijk),
Ronaldo Rosenhart (EDO). Toeschouwers: 250.
Elinkwijk: Michiel Belhadj; Noël Valk (88.
Nick Nieuwkerk), Mettin Copier, Jordy
Best, Marc van Rees (62. Don Cornet);
Jori van de Merkt (72. Charif Boulaid),
Taner Ozbek, Jeffrey Pfoster; Joey de
Ruijter, Wadi Ouirzane, Gökhan Yasar.

Met een gewijzigde achterhoede
als gevolg van enkele afwezige
speelsters gingen de vrouwen
van FC Utrecht zaterdag bij Telstar met 1-0 onderuit. Een stand
die bij rust al was bereikt, ook al
vond trainer Schefczyk dat wat
geﬂatteerd. ,,We hebben weer
hard gestreden, maar ons net tekort gedaan,’’ vond Schefczyk.
,,De wedstrijd ging tot dat moment gelijk op, maar tegen de
topploegen scoren we te moeilijk. We missen gewoon twintig
goals om op hoog niveau mee te
kunnen doen. Eigenlijk het verhaal van het seizoen.’’
BAKKER106

VOETBAL

Beslissingsduel
zesdeklassers

De onderlinge krachtsverhoudingen tussen de zondagzesdeklassers Hoograven en Ardahanspor worden beslecht in een
beslissingswedstrijd voor het
kampioenschap. Beide ploegen
wonnen gisteren met 3-2 tegen
respectievelijk Rivierwijkers en
Sporting Almere.
BAKKER106

