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BASKETBAL

Ray Laatst per
direct weg bij AUB
Basketbalcoach Ray Laatst heeft
zijn functie als hoofdcoach van
AUB neergelegd. De coach van
de eredivisionist uit Utrecht
licht zijn besluit toe: ,,Ik vind
dat dit team beter kan en beter
moet. Als je ontdekt dat het
onder jouw leiding niet zal gebeuren dan moet je opstappen.
Dat is beter voor het team, de
organisatie en jezelf.’’ Morgen zit
assistent-coach Matilda Parmentier op de bank in de wedstrijd
met Lions.

Email: un.sport@ad.nl

UN

Wintercup in Baarn

In Baarn is morgen de
tweede wedstrijd van
de Wintercup. Dat is
een serie van drie crossen met de tien kilometer als hoofdafstand.
De eerste wedstrijd
werd bij de mannen gewonnen door Flores

Verschillen tussen betaald voetbal en topklasse zijn

‘Bij profs heerst meer
Charles Dissels
Geboren:
21 december 1984
in Amsterdam
Clubs betaald voetbal:
FC Volendam, Sparta,
Cambuur, Almere City
Huidige club:
Magreb’90 (Utrecht)

REUVER100TRI

VOETBAL

‘Flapdrol’ kost Van
Dinter twee duels

,,Het niveauverschil kan
ik in één woord uitleggen: professionaliteit.
De woorden betaald
voetbal zeggen ook al
genoeg. Op dat niveau
gaat het er een stuk
professioneler aan toe
dan in het amateurvoetbal. Technisch en
tactisch is het beter. In
het profvoetbal ben ik
andere dingen gewend.
Dan moet je denken
aan bepaalde spelsituaties. Wat doet de ene
speler ten opzichte van
de andere. In het begin
moest ik bij Magreb’90

Rens van Dinter is voor twee
wedstrijden geschorst. De trainer van tweedeklasser Delta
Sports’95 kreeg zaterdag tegen
ASC Nieuwland de rode kaart,
nadat hij de scheidsrechter een
‘ﬂapdrol’ noemde. Hij accepteert
de straf met ﬂinke tegenzin. ,,Ik
heb het idee dat een verweer
geen zin heeft.’’ Ook Tamer Uger,
die in datzelfde duel net als
twee teamgenoten met twee
gele kaarten van het veld moest,
is er vanmiddag tegen FC De
Bilt niet bij. Voor de aanvaller
waren het z’n vijfde en zesde
gele kaart.

echt een knop bij mezelf omzetten. Aan de
andere kant kan ik
mijn medespelers wellicht wat bijbrengen. Bij
sommige situaties denk
ik: dit hoor je te weten,
maar dat is niet altijd
zo. In het betaalde voetbal hoorde ik de geluiden ook dat er in de
topklasse soms beter
wordt betaald dan in
het profvoetbal. Ik denk
dat dit bij iedereen anders is. Ik kan me niet
voorstellen dat er veel
meer wordt betaald.
Voor mij is profvoetbal
een gepasseerd station.
Het laatste seizoen bij
Almere City was niet
wat ik ervan had gehoopt. Ik had verder gekund in het betaalde
voetbal, maar had geen
zin in allerlei stages.
Het is mooi geweest.’’
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VOETBAL

Charles Dissels
moest weer wennen
aan de mores van
het amateurvoetbal.

Testa La Muta
blijft bij Elinkwijk

N

Ricky Testa La Muta is ook komend seizoen hoofdtrainer van
de Utrechtse zondagtweedeklasser Elinkwijk. De coach is bezig
aan zijn eerste volledige seizoen
aan het Theo Thijssenplein.
Elinkwijk staat gedeeld derde.
Ook assistent Pascal de Bruijn
blijft aan. ,,Deze wens wordt
breed gedragen,” zegt technisch
manager Leen van de Merkt.
,,Er zit nog rek in deze groep,
die gemiddeld 22,3 jaar is. En er
kloppen spelers uit de A-junioren op de deur.’’
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Roy Terschegget
Geboren:
8 januari 1987 in Veenendaal
Clubs betaald voetbal:
Heerenveen, De Graafschap
Huidige club:
GVVV (Veenendaal)
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Jansen maakt
kans op NK-titel
Het Utrechtse Orca heeft vandaag in Inge Janssen een kanshebster voor de nationale titel
indoorroeien. In de sporthallen
Zuid in Amsterdam wordt bij de
NK de hele dag op de ergometer
gestreden. De belangrijkste categorie bij de vrouwen, waarin
Janssen meestrijdt, begint om
13.45 uur. Hierin zijn ook Rosa
Bas, Annemarie Bernhard, Kyra
de Vries (Orca), Jenny de Jong,
Monica Lanz, Marleen Verburgh
en Willeke Vossen (Triton) actief. Bij de mannen komt Niek
Schumacher van het Utrechtse
Orca om 14.30 uur in actie.
HOEBEN101

Weverling. Bij de vrouwen won Marjolein
Frietman. Er is ook een
korte cross over 3,5 kilometer (12.00 uur).
Start van de hoofdafstand is om 12.30 uur.
Start en finish zijn bij
de Allurecamping.

,,Het grootste verschil tussen
de profs en amateurs is het
tempo. Soms kreeg je in het betaalde voetbal meer ruimte,
maar was het tactisch een stuk
beter. In de zaterdagtopklasse
zie je teams vaak opportunistischer spelen. Het verschil tussen de eerste divisie en topklasse is niet groot. Dat heb ik
in Doetinchem bij De Graafschap van dichtbij meegemaakt. In de eredivisie is dat
anders. Daar wordt elke fout
afgestraft. Dat is in de topklasse echt minder. Daar is de
trainingsintensiteit vaak hoger
dan in de eerste divisie. Ik zat

vaak bij de selectie en moest
dan op maandag ook met de
beloften mee. Dus moest je
vooral heel blijven. Bij de profs
heerst er veel meer een ik, ik,
ik-cultuur. Daar kon ik niet
goed mee omgaan. Als ik het
had willen redden in het betaalde voetbal, had ik meer een
klootzak moeten zijn. De verhalen die gaan dat je in de topklasse meer verdient dan in de
eerste divisie, kloppen wel. Als
wisselspeler bij De Graafschap
had ik 2000 euro per maand.
Ik denk dat het nu veel minder
is. Als je in de topklasse speelt
en je hebt er een baan bij, dan
verdien je meer. Ik heb ook de
drang niet meer om in het betaalde voetbal te spelen, maar
wil wel op het hoogste amateurniveau actief zijn. Was ik
nou 23 geweest, dan had ik het
nog wel gedaan, maar welke
club zit er nu op iemand van
bijna dertig jaar te wachten?’’

V Roy Terschegget
heeft geen ambities
meer om in het betaald voetbal te spelen. FOTO ORANGE PICTURES

Met de invoering van de
tweede divisie, komend
seizoen, worden de
verschillen tussen profen amateurvoetbal een
stuk kleiner.
Is de topklasse al te
vergelijken met de eerste
divisie? Wat zijn de
verschillen? Wij vroegen
het aan vier spelers die
beide werelden kennen.
STAN BOS

199

spelers

die nu in de topklasse actief
zijn, verdeeld over 32 clubs,
speelden betaald voetbal

