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Jurgen Claassen uit
Groesbeek is afgelo-
pen zondag als derde
geëindigd tijdens de
sprinttriatlon in Doe-
tinchem. De triatleet
van het Nijmeegse
Cerberus bleef club-
genoot Rob Woeste-
nenk (Nijmegen)
voor in een tijd van
59 minuten en 47
seconden. De wed-
strijd, die als laatste
voorbereiding geldt
op de eredivisiewed-
strijd van Almere,
werd gewonnen
door Rob Musters.

De voetbalsters Woezik hebben
zich zondag geplaatst voor de vol-
gende ronde van het landelijke
bekertoernooi bij de amateurs.
De Wijchensen waren in de laat-
ste groepswedstrijd veel te sterk
voor SDOUC: 7-0. Charelle Co-
bussen was met drie doelpunten
de opvallendste speler aan
Wijchense zijde. Woezik eindigt
met twee zeges achter RKHVV
als tweede in de poule. De Huis-
sense topklasser was eerder met
3-1 te sterk voor de hoofdklasser
● Voor Trekvogels zit het toer-

nooi erop. De Nijmeegse eerste-
klasser verloor zaterdag van
CVV Zwervers: 1-0. Trekvogels
verloor twee van de drie duels.

Renger van der Zan-
de heeft afgelopen
weekeinde een over-
winning geboekt in
de Pirelli World
Challenge competi-
tie. In California
reed de Nijmegenaar
na een goede start
van begin tot einde
op kop in de Porsche
911 GT3 R van team
Effort Racing. „Ik
ben blij met deze
overwinning, op een
schitterend circuit”,
zei de correur die als
invaller voor het
team reed.

Het zaterdagteam
van SCH heeft giste-
ren met 1-0 gewon-
nen van Ewijk, in
het toernooi om de
districtsbeker. De
Nijmeegse ploeg ein-
digt daarmee als
tweede in de poule,
achter SCE dat als
groepswinnaar al
zeker was van de
knock-outfase.
Vanavond zijn voor
de poulefase nog de
beslissende groeps-
wedstrijden NEC-
Blauw Geel’38 en
Keizerstad-Heumen.

Achilles’29 speelt donderdag-
avond een oefenwedstrijd tegen
het olympisch team van Iran (on-
der 23 jaar). Het duel in Groes-
beek begint om zeven uur. Bij
Iran ontbreekt Alireza Jahan-
bakhsh. De voormalige vleu-
gelspits van NEC, nu uitkomend
voor AZ, is nog niet wedstrijdfit.
Iran Onder 23 heeft een trai-
ningskamp in het Brabantse
Mill. In de komende dagen krijgt
daar ook doelman Aria Hashemi
een kans zich te bewijzen. Has-
hemi is keeper van de Groesbeek-
se eersteklasser Rood Wit. Het
olympisch team van Iran oefent
in de interlandperiode ook nog
tegen Roda JC en Dessel Sport.

Derde plek
voor Claassen
in Doetinchem

Succes in beker
voor Woezik

Van der Zande
wint race in
California

Ook SCH is in
beker te sterk
voor Ewijk

Achilles oefent
tegen Jong Iran

door Guus Daamen

VALLNORD. Voor Jeroen van Eck
start vandaag om pakweg half
twee het WK mountainbike. „Om
half vijf weet ik of ik wereldkampi-
oen ben. Of niet. Ik moet vijf keer
maximaal in het rood”, blikt de
renner uit Leuth vooruit op moge-
lijk vijf ritten. Hij start in Andorra
als topfavoriet, nadat Van Eck vori-
ge maand in Italië de Europese ti-
tel veroverde.

De renner van MPL-Specialized
zegt klaar te zijn voor het WK in
het skigebied Vallnord in Andor-
ra. De Europees kampioen rijdt in
de eliminator-discipline. Tijdens
dat sprintonderdeel nemen vier
mountainbikers het tegen elkaar
op in een afvalrace op een kort par-
cours.

Het WK wordt gereden op een
baan van 900 meter lang, dat op
2.000 meter hoogte ligt. „Dat is
het grootste verschil met andere
wedstrijden die ik heb gereden”,
zegt van Eck. „Daarom heb ik in
Nederland drie weken in een
hoogtetent geslapen. Maar bij het
verkennen van het parcours merk-
te ik dat ik veel sneller verzuurde.
De ijle lucht sloeg op mijn longen.
Ik ben benieuwd hoe mijn tegen-
standers reageren op het hoogte-
verschil.”

De 22-jarige Van Eck won vori-
ge maand verrassend Europees ti-
tel bij de eliminator, maar zijn
nieuwe status brengt volgens de
Leuthenaar geen extra druk met
zich mee. „Ik ben eigenlijk heel
erg relaxed. Hoe dat komt weet ik
niet. Ik zie dit WK ook als een nor-
male wedstrijd. Ik heb minder ze-
nuwen dan ik had voor het EK.”

Dat hij in Andorra als favoriet
start, heeft hij al wel gemerkt. „Vo-
rig jaar herkende niemand mij tij-
dens het WK, nu spreekt iedereen
me aan.”

Sinds het gewonnen EK reed
Van Eck slechts één wedstrijd: hij
sprintte in België naar de eerste,
tweede en derde plaats. Hij ver-
sloeg tijdens dat toernooi al ver-
schillende wereldtoppers. „Die ere-
plaatsen waren een mooie opste-
ker, ik weet dat ik er op dit mo-
ment heel goed voorsta.”

Of dan weer het Wilhelmus
kan worden gespeeld, net als in
Italië, wordt vanmiddag duidelijk.

VROUWENVOETBAL

‘Ik heb in Nederland drie
weken in een hoogtetent
geslapen’
Jeroen van Eck mountainbiker

" Daniël Wooninck volgt de sprintoefeningen van zijn spelers. De trainer van Beuningse Boys is door de club zelf
opgeleid en debuteert dit seizoen als hoofdtrainer. foto Bert Beelen

VOETBAL

" " "

TRIATLON

‘Ik zat in een
rolstoel

en kon niks’
Joep Martens

AUTOSPORT VOETBAL

Van Eck moet vijf
keer in het rood
voor goud op WK

" Angst heeft maandenlang
een kamer in het hoofd van
Joep Martens.
foto Bert Beelen
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door Ernie Berenbroek

BEUNINGEN. Dat hij trainer wilde
worden, wist Daniël Wooninck al
vroeg. Op zijn 27ste stopte hij bij
Beuningse Boys als voetballer, om
zich volledig op het trainersvak toe
te leggen. Na een leerperiode bij
verschillende jeugdteams maakt hij
dit seizoen zijn debuut als hoofd-
trainer bij de derdeklasser.

„Ik was op het laatst te veel trai-
ner toen ik nog voetbalde”, zegt
de nu 33-jarige Wooninck over
zijn besluit om te stoppen. „Dat
werkt niet. In het veld kun je niet
tien jongens tegelijk beïnvloeden,
maar dat probeerde ik toch. Als
trainer kan dat wel.”

Wooninck is de exponent van

het tienjarenplan, dat de clublei-
ding in 2004 heeft opgesteld. Beu-
ningse Boys wil zelf zoveel moge-
lijk spelers én trainers opleiden.
Wooninck doorliep er als speler
de jeugd, voetbalde enkele jaren
in het eerste elftal en werd vorig
seizoen assistent van Cor Perlee.
Nu begint hij aan het grote werk.

„Ik ken de groep”, zegt Woonin-
ck. „Dat is een voordeel. Bijna alle
spelers heb ik wel ergens in de
jeugd getraind. Dankzij de club
heb ik het diploma gehaald. Het
zou zonde zijn als Beuningse Boys
daar dan niets mee doet en ik naar
een andere club was gegaan.”

Dat hij nog relatief jong is, mag
geen bezwaar zijn. „De selectie is
jong. De meesten zijn rond de 20.
Tim van Bon is met 31 jaar de

oudste. Ik wil daar ook niets over
horen. Ik heb al acht jaar ervaring
en als assistent in de derde klasse.
Mijn belangrijkste opgave is dat
de jongens weer wat beter gaan
voetballen.”

Als speler had Wooninck de bij-
naam ‘Nedved’. Vanwege zijn gelij-
kenis met de Tsjech Pavel Nedved,
ooit de vedette van Juventus en in
2003 Europees voetballer van het
jaar. „Die had wel veel meer in-

zicht”, zegt de oud-middenvelder.
„Ik was geen echte leider in het
veld, maar wel bevlogen. Ook als
trainer. Ik wil elke minuut op het
veld nuttig besteden.”

Wooninck merkt dat hij een
gretige spelersgroep heeft. „Soms
krijg ik zondagavond laat appjes
van spelers, als ze een mooie goal
hebben gemaakt of een fout. Zo in-
tensief zijn ze ermee bezig. Als
speler lag ik ook wel eens wakker,
maar ik leg dan uit dat ze er niet
over hoeven in te zitten. Daar heb-
ben we het dan op de training
over, om het recht te zetten.”

Zijn pedagogische achtergrond
komt op zulke momenten goed
van pas. Wooninck studeerde psy-
chologie en volgt een opleiding
op de Pabo. De studie staat tijde-

lijk op een lager pitje vanwege
zijn werk bij FUNdament, een
jeugdproject van PSV in samen-
werking met VVV-Venlo, Hel-
mond Sport, Willem II, NEC en
het Belgische Beerschot Wilrijk.
Doel is talenten in een eigen om-
geving voor te bereiden op een tra-
ject in de opleiding van een bvo.

Druk van buitenaf voelt hij
niet voor zijn debuut als hoofd-
coach. Beuningse Boys eindigde
de afgelopen jaren steevast in het
rechterrijtje. Een titel of promotie
is dan ook niet aan de orde. „We
moeten erin blijven. Het liefst
rechtstreeks zoals de afgelopen ja-
ren. Misschien kunnen we het
jaar daarop proberen hoger te ein-
digen en in de toekomst ooit om
het kampioenschap spelen.”

door Daan Appels

A ls de zwaarden
van een gooche-
laar missen drie
messteken de
vitale organen van
Joep Martens. Het

mes in zijn buik strandt anderhal-
ve centimeter van zijn lever, de
twee steken in zijn rug missen
zijn nieren net. In een ambulan-
ce verdwijnt hij negen maanden
geleden in de zwaveldampen van
de nieuwjaarsnacht, zijn vrien-
den verbijsterd achterlatend in
een Antwerpse nachtclub.

Nu doet de middenvelder van
Quick 1888 zijn verhaal. De tech-
neut had zomaar een dodelijk
slachtoffer kunnen zijn van zin-
loos geweld.

Terug naar die avond. Martens
is met wat vrienden in een club
beland, in de Belgische haven-
stad. De casual chic geklede man-
nen staan aan een tafeltje en de
sfeer is goed. Rond half twee be-
sluit de Nijmegenaar naar het toi-
let te gaan. In het duisterste gan-
getje van de club, waar geen ca-
mera’s zijn, loopt hij letterlijk in
het mes. Hij stoot een jongen
aan. Niet met opzet. De 21-jarige
Martens wordt geduwd en vervol-
gens sluiten vijf jongens hem in.
Hij probeert wanhopig uit de
cirkel te komen. Hij ziet kans
naar de wc te vluchten.

Van de messteken heeft hij
door de adrenaline niets mee-
gekregen. „Ik keek naar mijn ge-
zicht en op dat moment dacht ik:
heerlijk, geen schrammen.” Mar-
tens draagt die avond een zwarte
trui over een wit overhemd. „Op
een gegeven moment voelde
mijn buik raar. Ik keek onder m’n

trui en zag dat mijn witte blouse
volledig rood was geworden. Dan
ga je hele gekke dingen denken,
bijvoorbeeld of je het wel haalt.
Ik hoef ook echt niet te weten
wat er was gebeurd als mijn
organen wel waren geraakt.”

Een vriend vindt hem op het
toilet. Samen lopen ze naar de be-
waker. Een afstand van twintig
hele lange meters. Hij moet op-
nieuw door dat gangetje. Zijn
aanvallers zijn vertrokken.

In het ziekenhuis is de pijn
volledig doorgedrongen. De ALO-
student kan zich nauwelijks be-
wegen. Als zijn ouders binnenko-
men, beginnen ze meteen te hui-
len. „Ik zat in een rolstoel en kon
niks. Terwijl ik even ervoor nog
een mooie foto stuurde van ons.
Iedereen met overhemd en strop-
das. Mijn ouders zeggen dat ik
niet kan voelen hoe slecht zij
zich hebben gevoeld.”

Angst heeft maandenlang een
kamer in zijn hoofd en Martens
betaalt de huur. ’s Nachts slaapt
hij niet alleen slecht doordat hij
van de pijn niet op zijn buik en
rug kan liggen, maar ook omdat
hij bang is dat iemand zijn kamer
opkomt. Zelfs de supermarkt
mijdt hij, bang voor een mes in
zijn rug. De eerste vier maanden
durft hij niet uit te gaan. „De eer-

ste keer dat ik met mijn ouders
naar de winkel ging werd ik gek.
In de rij keek ik constant achter-
om. Lichamelijk ging het na an-
derhalve maand best oké, maar
geestelijk duurde dat veel langer.
Zelfs met voetbal was ik in het
begin bang dat iemand een mes
meebracht. Het veld op! Nu denk
ik: dat kan helemaal niet.”

Onder Martens’ shirt huist be-
halve een ietwat bourgondische
buik een flink litteken. De wat ge-
vulde buik en de wond zijn in
dit verhaal onlosmakelijk aan el-
kaar verbonden. „Ik ben wel wat
aangekomen. Vind je het gek? Ik
lag thuis, kon niet sporten en
vrienden brachten chocola en re-
den me naar de McDonalds. Ik
deed het rustiger aan met voet-
bal. Ik gunde mezelf tijd alles op
een rijtje te zetten. Maar nu is
het genoeg. In de eerste oefen-
duels was ik niet vooruit te bran-
den. Daar komt verandering in.”

Zijn enthousiasme wordt aan-
gezwengeld door de komst van
trainer Ferdi Akankan bij Quick.
„Ik ben blij met hem. Een vrien-
delijke trainer die houdt van voet-
ballers zoals ik, die het van hun
techniek moeten hebben.”

Tot overmaat van ramp breekt
Martens tijdens de vijfde trai-
ning na zijn terugkeer een mid-
denhandsbeentje. Hij kijkt nu uit
naar een nieuw seizoen. Zowel
van zijn ploeggenoten bij Quick
als van mensen bij zijn vorige
club Blauw Wit krijgt hij veel
steun. „De interesse was groot.
Zelfs van de ouwe garde van het
eerste van Blauw Wit vroeg ieder-
een hoe het met me ging. Ook bij
Quick kreeg ik warme reacties.”

De hervonden strijdlust zorgt
dat hij zich wat beter voelt. Tij-
dens de Vierdaagsefeesten gaat
Martens al voorzichtig de stad in.
Toch vraagt hij zijn vrienden
niet te uitbundig te doen tijdens
het stappen. „De wond zal groten-
deels verdwijnen. Maar de angst
zal, zeker de komende jaren, blij-
ven. Misschien wel altijd.”

‘Soms krijg ik zondagavond
laat appjes van spelers, Zo
intensief zijn ze ermee bezig’
Daniël Wooninck Beuningse Boys

De onbezorgdheid is voorgoed weg.
Zinloos geweld eiste bijna het leven
van Joep Martens van Quick 1888.
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Beuningse Nedved ook als trainer gedreven

! Het seizoen begint
komend weekeinde
bij de amateurs.
Welke teams in de
regio gaan verras-
sen? Op wie moet
de liefhebber letten?
De voorspellingen
per klasse. Deel 1.

Topklasse
! De Treffers is de eni-

ge regionale verte-
genwoordiger in de
topklasse. Bij de
Groesbeekse club is
het streven een plek
bij de eerste zeven,
wat promotie naar

de nieuwe landelijke
divisie betekent.
Maar de nieuwe trai-
ner Anton Janssen

kon met de sterk ge-
renoveerde selectie
wel eens verrassen.
Onze voorspelling:
top drie. Smaakma-
ker: Wesley Meeuw-

sen. Of voor de lief-
hebbers van goede
verdedigers: let op
Just Berends.

Hoofdklasse C
! Alleen Juliana’31

handhaafde zich uit
deze regio, Alverna
kwam erbij. Juliana
eindigt zeker bij de
beste vijf. Maar, kijk
er ook niet vreemd
van op als trainer
Arnold Brehler zijn
verjongde elftal naar
de titel leidt. Let op

Jordie van der Laan.
Alverna gaat in de
herkansing in de
hoofdklasse. De
Wijchense ploeg is
kansrijk voor een pe-
riodetitel. Toptalent:
Mels Lantang.

Eerste klasse E
! Wellicht de mooiste

klasse, met uit deze
omgeving AWC,

Germania, NEC,
Orion, Rood Wit en
Woezik. Veel derby’s
dus. De debutanten
Orion en Woezik
konden wel eens
moeiteloos mee-
draaien. AWC en
Germania bouwen
aan een nieuw team.

‘Mijn ouders zeggen
dat ik niet kan voelen
hoe slecht zij zich
hebben gevoeld’
Joep Martens voetballer Quick

Angst als een
vaste reisgenoot

! ! !

● De Voorbereiding Voetballer kijkt weer vooruit

DE GLAZEN BOL

Remko Bicentini AWC  1ste

Ton Kosterman Woezik  1ste

Dinand van Haaren Blauw Wit  4de

Marco Jacobs Overasseltse Boys  4de

Antwan Theunissen Alverna (zat.)  4de

Robby Ernste UHC  5de *
Bas Hendriks SVO’68  5de

Frank Koch SCE  3de **
Eus Marijnissen DIO’30  3de

Koen Renswoude Brakkenstein  4de

Carlo Derby DVE-Trajanus  4de

Anne Duis Batavia  5de

Co van Gelder Unitas’28  5de

* doorlopend contract tot medio 2017
** derde volledige seizoen. Volgde tijdens 2012-2013 de ontslagen Dennis Kroes op

Andere trainers club Aantal seizoenen Klasse
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11 Gert Visscher 

FC Kunde

4de klasse

Seizoenen

LANGST ZITTENDE TRAINER
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