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Sluiter opent tennisbanen
Raemon Sluiter opent vanmiddag bij sportcentrum Oudenrijn in Vleuten de nieuwe
binnentennisbanen. De oudtennisprof zal aan de vaste bespelers van de tennishal twee
clinics verzorgen. De vijf tapijt-

banen in sportcentrum Oudenrijn zijn vervangen voor een
nieuwe, tragere ondergrond van
Proflex Elite dat een betere
demping biedt. De clinic van
Sluiter begint vanmiddag om
14.00 uur.

jaar bestaat voetbalclub
DVSA uit Amerongen. De op
27 juli 1945 opgerichte voetbalclub viert dit heugelijke feit vandaag met een jubileumfeest. De
festiviteiten bij de vierdeklasser
starten om 14.00 uur.

volgens kenners niet meer zo groot

een ik-cultuur’
Ralph Hovestad
Geboren:
8 februari 1989 in
Bilthoven
Clubs betaald voetbal:
RKC Waalwijk onder 19,
FC Volendam
Huidige club:
FC Lienden
(ex-Hercules)

,,De verschillen tussen
de eerste divisie en topklasse worden steeds
kleiner. Ook qua geld,
want in de topklasse
verdien je meestal meer
dan in de eerste divisie.
De eerste divisie is
vooral een kweekvijver
voor talenten die denken dat ze verder kunnen komen in het betaalde voetbal. Wij
speelden dit seizoen
met FC Lienden in de
beker tegen FC Volendam en Roda JC. Van
Volendam wonnen we,

tegen Roda JC verloren
we pas na penalty’s. Als
je in de topklasse voetbalt en daarnaast een
baan hebt, dan heb je
een dubbel inkomen.
Spelers die niet meer
hogerop komen, kiezen
daardoor vaker voor
hun maatschappelijke
carrière. Met een zakcentje bij het voetbal
heb je het beste uit
twee werelden. Geld is
voor mij geen drijfveer.
Uiteindelijk wil ik zo
hoog mogelijk voetballen, maar mijn maatschappelijke loopbaan
is ook heel belangrijk.
In de topklasse zie ik
spelers die in de eredivisie meekunnen. Kijk
naar Youssef el Jebli
van De Graafschap. Ik
was bij De Graafschap FC Utrecht. Het enige
gevaar kwam van hem.’’

Arjan van Dijk merkte in
het profvoetbal dat het
ieder voor zich is. FOTO ROEL
DIJKSTRA

Wordt het vanmiddag vier op
een rij voor
IJFC-aanvaller
Tim van der
Brugge (foto)?
De linkerspits,
die deze zomer
overkwam van

Hercules,
scoorde de
laatste drie
wedstrijden het
enige doelpunt
voor zijn ploeg.
Het leverde
IJFC een zege
(1-0) op en

twee gelijke
spelen (1-1).
Tegen VOP
kan Van der
Brugge, al zes
keer trefzeker,
verder bouwen
aan een mooie
serie.

Reynaers haakt af
UTRECHT | Met een gehavende

selectie reist coach Eric Speelziek van zondagtopklasser Hercules uit Utrecht morgen naar
JVC Cuijk.
De laatste speler die aan de blessurelijst is toegevoegd, is Thomas
Reynaers. De aanvallende middenvelder heeft een klein scheurtje in
zijn enkelbanden. Verder zijn naast
de langdurig afwezigen Floris Burgers, Arjan van Dijk en Geert Vocking ook Colin Broers, Daan van
Benthem en Loed Keizer niet beschikbaar.
Goed nieuws van het blessurefront is er ook. Francis van Rooij en
Frank Heus zijn zo goed als hersteld
van hun kwetsuren en trainden
donderdag mee. Morgen speelt Hercules alweer de vijftiende wedstrijd
van het seizoen. Daarmee zitten de
Utrechters op de helft van de com-

N Thomas Reynaers is morgen niet van de
partij bij Hercules in het uitduel met JVC
Cuijk. ARCHIEFFOTO

petitie. Bij winst in Cuijk kan Hercules vierde staan. ,,Ik vind dat wij
een fantastische prestatie hebben
geleverd,’’ blikt Speelziek alvast
terug op de eerste veertien duels.
,,Wij zijn een lastige tegenstander
om tegen te voetballen. We hebben
ook een moeilijke fase gehad, maar
daar knokten we ons fantastisch uit.
Ik verwacht dat we misschien nog
wel zo’n fase krijgen, maar het is
heel ﬁjn werken met deze groep.’’
De wedstrijd in Cuijk begint morgen om 14.30 uur.

Vrijerolvoor Ouaddouh

R Ralph HoveV

Klaar voorvier op een rij?

stad vindt zijn
maatschappelijke loopbaan
belangrijk. FOTO
ORANGE PICTURES

Arjan van Dijk
Geboren:
17 januari 1987 in Utrecht
Clubs betaald voetbal:
Excelsior, RKC Waalwijk
Huidige club:
Hercules (Utrecht)

,,Als je naar het mentale aspect
kijkt, dan is dat overal hetzelfde. Spelers in de topklasse
gaan wel meer voor elkaar
door het vuur, omdat het vaak
vrienden van elkaar zijn. In het
profvoetbal is het toch ieder
voor zich en de eigen carrière.
Dat gaat soms ten koste van iemand anders. Bij een profclub
train je vaker, dus ben je over
het algemeen wat ﬁtter. Bij
Hercules wordt weinig betaald
en zijn het jongens die het
naast hun werk erbij doen.
Kwalitatief ligt het niveau in de
eerste divisie wel wat hoger,
omdat clubs als Ajax en PSV

jonge talenten vaak in de eerste divisie laten rijpen. In de
topklasse is de instelling vaak
wat beter dan een niveau
hoger, maar dat komt omdat
topklasseteams volwassener
spelen. Ik denk dat de bovenste
zeven in de topklasse zich kunnen meten
In de topmet de onklasse is de derste zes tot
acht teams in
instelling
de eerste divaak wat
visie. Ik heb
beter dan niet de inteneen niveau tie terug te
keren in het
hoger,
profvoetbal,
omdat ze
laat ik dat
volwasse- vooropstelner spelen len, maar zeg
nooit nooit.
Als ik de kans echter krijg, zeg
ik niet bij voorbaat nee. Voor
mij is het nu belangrijk dat ik
ﬁt word en weer lekker kan
keepen.’’

UTRECHT | Ismail Ouaddouh verwacht dat Magreb’90 morgen in
de thuiswedstrijd tegen De Treffers (14.30 uur) een goede kans
maakt.
,,We zitten lekker in ons vel na het
gelijkspel tegen WKE (3-3), al had
dat eigenlijk een overwinning moeten zijn. We speelden beter, maar
verdedigend hebben we het niet
heel breed.’’ Bij de koploper gaf Magreb de drie punten in de slotfase
weg, nadat Ouaddouh de Utrechters
op voorsprong had geschoten. De
vleugelaanvaller krijgt mogelijk
tegen De Treffers opnieuw een vrije
rol van trainer Alami Ahannach. ,,Ik
voel me daar lekker bij. Maar ik
moet het ook teruggeven aan het
team natuurlijk, door te scoren.’’
Ouaddouh weet weinig meer van
de nummer twee van de topklasse

N Ismail Oud-

douh vindt dat
topklasser
Magreb’90 te
laag staat.
ARCHIEFFOTO

dan dat het een goede ploeg is.
,,Maar wij staan twaalfde. Dat is te
laag. Ik vind niet dat we onderin
thuishoren.’’
Bij Magreb’90 ontbreken Anès Beslija en Zakaria Amrani. Beiden spelen met het Nederlands zaalvoetbalteam tegen Spanje. Jaouad Bellahsan is een twijfelgeval (enkel) en ook
Christian Gandu is niet inzetbaar
(hamstring). Daarentegen keert Rachid Moamedi terug van een schorsing.

‘Na Sneek om tafel’
VEENENDAAL | Wouter Bonke en

Roy Talsma vervangen bij GVVV
vanmiddag de geschorste Rodny
Hofman en Wilco den Hartog in
de uitwedstrijd tegen FC Lisse.
Ook Adnan Alisic ontbreekt door
een scheenbeenblessure. Of Lisse
met twee of drie spitsen speelt, is
niet bekend. Daarom trainde John
de Wolf donderdag op twee opties.
,,We zijn op alles voorbereid en iedereen weet wat van hem verwacht
wordt. We hebben één opdracht:
drie punten.’’
GVVV heeft er zes nodig om na de
winterstop zicht te houden op de
top-zeven. ,,Laten we hopen dat we
de lijn van de laatste twee wedstrijden kunnen doortrekken. Je gunt
het die gasten zo dat ze die spiraal
doorbreken. Het moet een keer onze
kant op vallen,’’ aldus de oud-Feyen-

N GVVV-trainer
John de Wolf.
‘We hebben
één opdracht:
drie punten.’
ARCHIEFFOTO

oorder, die inmiddels gevraagd is
naar zijn plannen voor komend seizoen. ,,Mijn gevoel bij GVVV is goed,
nu moet ik nog vragen hoe de club
het ziet. Mijn prioriteit is om langer
bij een club zitten, dan kan je je ook
mengen in het aankoopbeleid. Na
de wedstrijd tegen Sneek gaan we
om de tafel.’’
De Veenendalers bezetten de
voorlaatste plaats in de zaterdagtopklasse met dertien punten uit veertien wedstrijden.

