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Houten weer terug bij af

Gerwig wilde Pascal Hoogland voortijdig ontslaan
HOUTEN • De degradatie
naar de derde klasse is
bij voetbalclub Houten
ﬂink ingeslagen. Als het
aan technisch manager
Dick Gerwig had gelegen,
dan was hoofdtrainer
Pascal Hoogland vroegtijdig de deur gewezen. ,,Na
de winterstop was het
dramatisch.’’

Belderbos haakt
af voor EK roeien

Dick Gerwig: ,,Als technisch manager heb ik een adviserende rol. Anders had ik ingegrepen.’’ ARCHIEFFOTO
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Claudia Belderbos kan door een
blessure niet in actie komen op
het EK roeien dat vrijdag in Sevilla begint. De roeister van
Orca, die bij de Olympische Spelen in Londen brons behaalde in
de vrouwen acht, zou met Chantal Achterberg in de vrouwen
dubbel twee uitkomen. Ellen
Hogerwerf vervangt Belderbos.
Op het EK in Sevilla zijn Inge
Janssen (Orca) in de skiff en Kaj
Hendriks (Triton) in de vier zonder stuurman wel actief. Harold
Langen (Triton) is reserve bij de
Holland acht.
KOUWEN102

Gerwig spreekt de hardnekkige
geruchten tegen dat binnen de organisatie en een deel van de technische staf en spelersgroep ergernis is
ontstaan vanwege zijn (te) dominante rol. ,,Ik heb me nergens mee
bemoeid. Er was alleen een verschil
van inzicht over de speelwijze. Ik zei
dat ik niet dacht dat we het met
deze speelwijze zouden redden. We
zijn omver gevoetbald. Misschien
dat sommige spelers eerder hadden
moeten aangeven dat dit niet de positie is waar ze wilden spelen.
Daarin waren ze, denk ik, verbaal
gezien niet genoeg aanwezig.’’
Voorzitter Nico van Slegtenhorst
spreekt van ‘een stap die je liever
niet maakt’. ,,In het beleidsplan dat

een paar jaar geleden is opgesteld,
staat geen degradatie naar de derde
klasse, maar juist een stap naar de
eerste klasse,’’ aldus de preses. ,,Dat
is onze ambitie. Uit de aanstelling
van Herman Wallenburg als nieuwe
hoofdtrainer blijkt dat ook. Iedereen
deed zijn stinkende best degradatie
te voorkomen, maar je moet ook
groot zijn in je verlies.’’

EXTRA PIJNLIJK

Voor Van Slegtenhorst is het niet
extra pijnlijk dat plaatsgenoot Delta
Sports’95 met haar vlaggenschip in
de tweede klasse gaat spelen, terwijl
Houten naar de derde klasse gaat.
,,Ik gun iedereen het beste. Maar ik
kan me bij de echte ‘Houtenezen’
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voorstellen dat het een waardeloos
gevoel geeft. Het is alleen wel de
realiteit.’’
Technisch manager Gerwig verwacht geen leegloop bij de selectie.
Hij kent de geruchten dat een paar
A-junioren de stap naar buurman
Delta Sports overweegt. ,,We willen
zo snel mogelijk terug naar de
tweede klasse. Dat is ons streven.
Maar makkelijk wordt dat niet. Eigenlijk maken we een stap achteruit
van drie jaar. Voor de club is deze
degradatie een ramp. Hercules kan
de stap naar de hoofdklasse wél
maken. Dat is een compliment
waard, maar er zit nu drie klassen
verschil tussen. Waarom kan dat
niet bij onze club?’’

Hoogland: ik voelde
weinig vertrouwen
HOUTEN • Scheidend
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Oud-profvoetballer Mark Verkuyl is met ingang van het volgende voetbalseizoen de nieuwe
hoofdtrainer van Magreb’90. Bij
de zondageersteklasser uit
Utrecht volgt hij Ibrahim Yussef
op. ,,Ik las altijd dat Magreb
leuk voetbal speelt en ik heb
wat spelers getraind in de jeugd
van FC Utrecht,’’ zegt de 49-jarige Verkuyl, nu trainer bij de
zaterdagselectie van Hercules.
Magreb’90 legde ook speler
Karim Elkaddouri van topklasser GVVV vast. Hij zag af van
zijn vertrek naar Veensche
Boys.
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Mark Verkuyl
trainer Magreb’90
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Gerwig benadrukt dat hij het voor
Hoogland ook ‘lullig’ vindt dat hij in
zijn eerste seizoen als hoofdtrainer
direct degradeert. ,,Maar ik heb wel
zoiets van: had wat meer gebruik
gemaakt van de kennis van ervaren
mensen, onder wie ikzelf.’’ Gerwig
had, zo geeft hij aan, niet zelf de
macht om Hoogland vroegtijdig zijn
congé te geven. ,,Als technisch manager heb ik een adviserende rol.
Anders had ik echt ingegrepen. Dat
steek ik niet onder stoelen of banken. Ik respecteer echter de keuze
van het bestuur dat ze de rust wilden bewaren.’’
De degradatie naar de derde
klasse is op sportpark Oud Wulven
hard aangekomen. De club die bij de
jeugd zo succesvol aan de weg timmert en ook na dit seizoen weer
jeugdspelers aﬂevert bij betaald
voetbalorganisaties lukt het maar
niet succesvol te zijn met het eerste
team. Volgens Gerwig heeft dat op
basis van dit seizoen een aantal factoren. ,,In oktober was het pas duidelijk wie er in de A-selectie zaten.
Tijdens de eerste seizoenshelft
speelden we aardig en pakten we
punten, maar na de winterstop was
het dramatisch. Blessures bij onder
andere Wayne van Kesteren, Jeffrey
Tolenaar en Bart Scholts waren
daarin belangrijk. Maar dan nog
hadden wij een groep die niet
hoefde te degraderen.’’

VOETBAL

hoofdtrainer Pascal
Hoogland (foto) van
Houten is niet heel
verbaasd door de uitspraken en kritiek van
technisch manager
Dick Gerwig. ,,Ik heb
alleen geen zin de
beerput open te trekken,’’ aldus de 39-jarige oefenmeester, die
voor zichzelf een voetbalsabbatical heeft gepland. ,,Voor mij is
het klaar. Of ik verbaasd ben?
Nee. Ik heb weinig contact
gehad met hem (Dick Gerwig,
red.). Misschien is deze reactie
wel heel erg kenmerkend. Ik wil
het liefst op een normale, nette
manier afscheid nemen en heb
er geen trek in de vuile was buiten te hangen,’’ aldus Hoogland,
die eerder bij Houten voetbalde,
assistent-coach van hoofdtrainer

René Versteeg was
en Houten onder 23
jaar onder zijn
hoede had. ,,Met de
spelers kon ik altijd
prima werken. Dit
seizoen waren het
de blessures die ons
parten speelden.
Het is lastig werken
als er acht mensen
langs de kant zitten.
Voor de winterstop ging het
prima. Daarna werd het pas onrustig.’’ De kritiek dat Hoogland
niet naar ervaring wilde luisteren, pareert hij. ,,Met Peter
Moens had ik een zeer ervaren
assistent. Met hem sprak ik alles
door. Dat Gerwig mij vroegtijdig
wilde ontslaan, zegt meer over
hem dan over mij. Vanaf het
begin voelde ik weinig vertrouwen. We spraken heel weinig
met elkaar.’’

KORFBAL

Naomi Zuidweg
naar OVVO

Korfbal League-club OVVO uit
Maarssen heeft zich voor komend seizoen versterkt met
Naomi Zuidweg. De 19-jarige
korfbalster speelt nu voor Swift
uit Middelburg. Zuidweg woont
echter in De Bilt en studeert sociale geograﬁe en planologie in
Utrecht. Vanwege de reistijden
en haar ambitie zo hoog mogelijk te spelen, kiest ze nu voor
OVVO.
OS100

VOETBAL

Glenn Molenaar
kiest voor SVL

Zaterdageersteklasser SVL uit
Langbroek heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de
diensten van Glenn Molenaar
(22). De tweebenige voetballer,
die wordt gehaald voor de plek
achter de spits maar multifunctioneel inzetbaar is, komt over
van Aurora uit Werkhoven. Molenaar is de vierde versterking
voor SVL. A-junior Stefan Nesselaar wordt deze zomer deﬁnitief
toegevoegd aan de A-selectie.
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Trainers Madrid
naar Breukelen

Voetbalclub FC Breukelen is
deze zomer vijf dagen gastheer
van de Real Madrid Foundation
Campus Experience. De Spaanse
topclub stuurt van 22 tot en met
26 juli trainers naar Breukelen
voor het voetbalkamp. Jeugdvoetballers krijgen training. Inschrijven via www.soccerid.nl.
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