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De Treffers speelt de competitie-
wedstrijd bij OJC Rosmalen een
dag eerder dan door de KNVB ge-
pland was. Het duel in de top-
klasse is verzet naar zaterdag 28
november. De aftrap op sport-
park De Groote Wielen in Ros-
malen is om 18.00 uur. Het is
voor de Groesbeekse formatie de
tweede wedstrijd op zaterdag dit
seizoen. De ploeg van trainer
Anton Janssen werkte eerder de
uitwedstrijd tegen EVV op zater-
dagavond af. De Treffers won
toen, op 19 september in Echt,
met 1-0.

Jeroen Mooren kreeg gisteren
een tegenvaller te verwerken.
De judoka uit Nijmegen vloog
er tijdens de Grand Slam van
Abu Dhabi al in de eerste ronde
uit, in de klasse tot 60 kilogram.
De 30-jarige Mooren kampte
met een blessure en verloor op
ippon van Ilgar Moesjkijev uit
Azerbeidzjan. Mooren had de
voorbije weken juist volop pun-
ten gescoord in de kwalificatie-
strijd voor de Olympische Spe-
len van Rio de Janeiro in 2016,
onder meer met de vijfde plaats
tijdens de Grand Slam in Parijs.

De Treffers dag
eerder naar OJC

Blessure zit
Mooren dwars

door Walter Nieuwkamp

ALMERE. Het verval heeft de vorm
van een sportieve crisis aangeno-
men. Achilles’29 is na de nederlaag
van gisteravond bij hekkensluiter
Almere City FC (2-1) terug bij af in
de eerste divisie. Grootste pijnpunt
is dat er bar weinig houvast is voor
de komende periode.

Het optimisme in het Groes-
beekse kamp na de bekerwinst op
Spakenburg (2-1) van eerder in de
week kwam totaal niet tot uiting
in Almere. Achilles speelde hope-
loos. Er lijkt sprake van een trend.
De cijfers leggen de Groesbeekse
misère genadeloos bloot: uit de
laatste 7 competitieduels pakte de
ploeg maar 1 punt. De aanvallende

onmacht is daarbij schrijnend.
Achilles staat uit 11 duels pas op 12
doelpunten. Ter vergelijking: in de
twee voorgaande pilotjaren ston-
den de semiprofs na 11 wedstrij-
den op respectievelijk 16 en 13
goals. Daar zit dus geen vooruit-
gang in, waarmee de druk op de
defensie veel te groot is.

Veelzeggend was dat de ploeg
van trainer Eric Meijers in Almere
pas in blessuretijd tot de gevaar-
lijkste momenten kwam, met een
schot van Freek Thoone en een
kopbal van Mehmet Dingil uit een
hoekschop. „Onze speelstijl heeft
dat ook een beetje in zich”, zocht
Boy van de Beek naderhand naar
een verklaring. „We staan soms
ver van het doel van de tegenstan-
der. We missen diepgang. Het

door Guus Daamen

MALDEN. Koploper, een fitte selec-
tie en bijna periodekampioen. Trai-
ner Arnold Brehler van Juliana’31
had na de matige voorbereiding
met de Maldense hoofdklasser niet
durven dromen van zo’n geweldig
begin in de competitie.

Met winst bij Rohda Raalte
morgen pakt Juliana de eerste-
periodetitel. De ploeg van Brehler
kan in Overijssel rekenen op veel
steun: er gaan twee volle suppor-
tersbussen mee naar Raalte, waar-
onder een dubbeldekker met ne-
gentig man.

Brehler houdt tijdens de wed-
strijd de verrichtingen van concur-
rent Be Quick 1887 tegen Quick’20
wel in de gaten. Be Quick staat op
twee punten van Juliana. „Wij
gaan vol voor de winst, maar in
sommige omstandigheden hou-
den we wel rekening met de wed-
strijd in Groningen.”

Een periodetitel heeft dit sei-
zoen nog meer waarde dan voor-
heen. Juliana kan morgen al een
flinke stap zetten voor promotie
naar de topklasse. Mocht Juliana
de periodetitel pakken en geen
kampioen worden, dan hoeft de
Maldense ploeg in de play-offs
om promotie namelijk maar één
tegenstander te verslaan (tegen-
over eerder drie). Door de komst
volgend seizoen van de tweede di-
visie en de bijbehorende nieuwe

competitieopzet, geldt er dit jaar
vanuit de hoofdklasse een ver-
sterkte promotieregeling. Brehler
wil daar nog niet te veel over na-
denken. „Dat duurt nog heel lang.
Bovendien kunnen we ook recht-
streeks promoveren, als we kam-
pioen worden.”

De periodetitel heeft voor de
trainer daarom niet meer waarde
dan normaal. „Zo’n plusje achter
je naam op Teletekst is mooi,
maar we moeten daarna niet stop-
pen. Het gaat heel goed. We spe-
len goed voetbal en we hebben
het geluk aan onze zijde. We zul-
len zeker een klein feestje vieren,
maar daarna moeten we wel weer
verder. We kunnen ook nog kam-
pioen worden.”

Trots is hij uiteraard al wel.
Want de coach uit Heelsum had
niet verwacht dat zijn ploeg er na
zeven duels zo goed voor zou
staan in de hoofdklasse C. „We
werden conditioneel sterker en ie-
dereen bleef fit. We kregen de
winnaarsmentaliteit te pakken.
Dat zag je bijvoorbeeld tegen MSC
(van 1-2 achter naar 3-2 winst,
GD). Toen sleepten we de winst
vlak voor tijd nog binnen.”

door Daan Appels

‘I k weet dat je mij de
stap naar RKHVV
gunde.” In de vol-
gelopen Boskapel in
Nijmegen kun je een
speld horen vallen.

Jesper Elders (26) gaat hier niet
huilen. Dat is meer iets voor de
geborgen sfeer van de huiskamer.
Zichtbare emotie is niet zijn han-
delsmerk, maar de trilling in zijn
stem verraadt dat dit het moeilijk-
ste moment is in zijn speech.
„Maar ik was graag voor jou
teruggekeerd naar Quick.”

De herkenbaarheid tijdens de
uitvaart is voelbaar. Even mooi
als hard. Elders keert morgen in
het shirt van BVC’12 terug op
De Dennen, het sportpark van
Quick 1888 waar hij van zijn 6e
tot zijn 23e voetbalde. Sinds deze
zomer speelt hij voor de tweede-
klasser uit Beek. Nico Elders, de
vader van Jesper, is er niet bij. Hij
overleed bijna een jaar geleden,
op 60-jarige leeftijd. Het verhaal
van Elders is een geschiedenis
over de universele driehoekslief-
de tussen vaders, zonen en voet-
bal. Een verhaal dat, met wat an-
dere details, ook in Zuid-Ameri-
ka of Afrika verteld kan worden.

Het sociale leven van Nico
centreerde zich rond Quick 1888,
waardoor er een onwaarschijnlijk
grote lichting voetbalvaders en
zonen aanwezig is op zijn uit-
vaart. Vriendschappen, opgedaan
vanaf Jespers zesde levensjaar,
langs de krijtlijn bij de oudste
voetbalvereniging van Nijmegen.

Door de jaren heen verandert
er weinig. Iedere wedstrijd staat
een kromme gestalte in een vale
leren jas langs de lijn, de onder-
armen steunend op het reclame-
bord. Grijs is Nico al vroeg. Al-
leen de groeven in het markante
gelaat worden dieper, versneld in-

gesleten door de peuk die altijd
op zijn lip rust. De busjes waarin
Nico het hele team vervoert zijn
soms wit, soms grijs en soms
blauw. Zelden zonder deuken,
nooit volledig betrouwbaar, maar
altijd populairder dan welke auto

van welke vader dan ook. De bus
is de Ferrari van Quick. Voor
Jesper zijn het nostalgische herin-
neringen. „Een paaltje meer of
minder maakte niet uit. Er zat
geen nette leren bekleding in en
de bus lag altijd vol puin. Hij kon
ieder moment naar de sloop wor-
den gebracht, maar iedereen wil-
de meerijden.”

Ongeveer anderhalve maand
voor het overlijden zit hij in de
bieb te studeren als zijn zusje
appt dat hij meteen naar huis
moet komen. Zijn vader heeft
een scan gehad. Hij had minder
trek in eten en dat was nogal uit-
zonderlijk voor de Bourgondiër.
Onderweg op de fiets is het in

‘Hoe slecht ik me ook
voelde, op het veld
ging de knop om en
vergat ik alles’
Jesper Elders verdediger BVC’12

De terugkeer bij
Quick 1888 zal
Jesper Elders zwaar
vallen. Want zijn
trouwste fan is er
niet meer bij.

VOETBAL

‘Zo’n plusje achter je naam op
Teletekst is mooi, maar we
moeten daarna niet stoppen’
Arnold Brehler trainer Juliana’31

JUDO

! ! !

! Gaston Salasiwa (20) van Almere City tilt matchwinnaar Ricardo Kip de lucht in na de 2-1. Boy van de Beek (18) en
Joey Dekkers van Achilles’29 kijken vertwijfeld voor zich uit. foto Menno Ringnalda/Pro Shots

! ! !

Crisis steekt de kop

● Verdediger uit Nijmegen keert met BVC’12 voorVolop steun voor
Juliana in Raalte De herinneringen
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GROESBEEK. Anton Janssen gooit
noodgedwongen de defensie van
De Treffers op de schop. De trai-
ner van de Groesbeekse topklasser
kan in het thuisduel met HSC’21
morgen geen beroep doen op de
geschorste Just Berends. Daar-
naast is Charles Kazlauskas niet
fit, door een kuitkwetsuur.

Joris Janssen en Frenk Keukens
zijn tegen de ploeg uit Haaksber-
gen hun vervangers. „Gelukkig
kan Joris weer spelen”, zegt Jans-
sen. De naamgenoot van de coach,
geen familie, lag er sinds begin ok-
tober uit met hamstringklachten.
Hij vormt met Ken Leemans het
hart van de defensie. Keukens
start rechts op de vleugel, Bram El-

tink op links. Janssen verwacht
niet dat zijn team veel kwaliteit in-
boet door deze omzettingen. „Ge-
lukkig heb ik opties. Frenk en Jo-
ris kunnen prima uit de voeten op
die posities in de verdediging.”

Janssen, die ook de geschorste
Hafid Sarkouk en de geblesseer-
den Bas Hendriks, Lennart Rek-
mans en Jan-Willem Stronks
mist, wil de zeges op UNA (3-1)
en Hercules (1-5) een goed vervolg
geven. „Die extra week rust afgelo-
pen week was wel goed. Het was
het enige vrije weekeinde vanaf
juli. We hebben extra kunnen ge-
nieten van de overwinningen. Het
is nu aan ons om een reeks neer te
zetten.”

kost dan veel kracht en energie
om voorin gevaarlijk te worden.”

De aanvallende middenvelder
was een spaarzaam lichtpuntje
bij Achilles. De 21-jarige spelma-
ker toonde branie en zocht naar

openingen, maar hij had weinig
steun om zich heen. Van de Beek
zette de bezoekers wel op voor-
sprong. Hij opende na 19 minu-
ten met een weergaloze goal de
score, door met een pegel van gro-

te afstand Almere City-doelman
Agil Etamadi te kloppen: 0-1.

Op slag van rust ging het mis.
Khalid Tadmine profiteerde, na
onachtzaamheid van rechtsback
Mischa Boelens: 1-1. In de bijzon-
der zwakke tweede helft maak-
ten geen van beide teams aan-
spraak op meer, toch ging hek-
kensluiter Almere City er met de
buit vandoor. Ricardo Kip schoot
vijf minuten voor tijd raak.

Ondanks de vertwijfeling na
afloop wuifde Van de Beek de
suggestie van een sportieve crisis
resoluut van de hand. „Zo erva-
ren wij dat niet”, zei de 21-jarige
Nijmegenaar. „We moeten nu
niet ineens alles anders doen. De
speelwijze past, de inzet is er, de
afspraken zijn helder. Alleen, wat

in de eerste wedstrijden allemaal
net meezat, zit nu steeds tegen.
Zoals zo’n bal van Thoone in bles-
suretijd. Die ging er de eerste we-
ken juist wel in.”

Zijn wereldgoal maakte daarin
weinig goed. „Daar kan ik nu
echt niet van genieten”, zei Van
de Beek. „Nu moest het gebeu-
ren. Hier winnen en dan waren
we terug in de middenmoot. We
wilden de lijn van Spakenburg
doortrekken, met power spelen.
Maar het kwam er niet uit.”

Achilles: Ter Wielen 6; Boelens 4,5
(46. Van de Groes 6), Dingil 6, Zeller
6, Elders 5,5 (86. Sürmeli -); Penter-
man 5, Dekkers 6, Van de Beek 6,5,
Van Steen 6; Hendriks 5 (74. Boo-
gers), Thoone 5.

BEUNINGEN. Een keeperstrainer,
een assistent en op gezette tijden
een mental coach. De organisatie
bij de hockeysters van Beuningen
is haast ongewoon professioneel
voor een eersteklasser. De strakke
persoonlijke begeleiding en de
wekelijkse videoanalyse leidden
tot de koppositie voor het team
van coach Arjen Fluijt.

Dat is een meer dan opvallende
prestatie. De hockeysters promo-
veerden vorig jaar pas. In de eerste
klasse geeft Beuningen tot nu toe
hockeyles: 21 punten uit 7 wedstrij-
den. Fluijt is verrast door het suc-
ces. „Ik denk dat het logisch is dat
een nieuwkomer in eerste instan-
tie gaat voor handhaving. Dat lij-
ken we al verzekerd te hebben.
Omdat we niet te ver vooruit wil-
len kijken, willen we in de winter-
stop niet lager staan dan de derde
plek. Dat is het nieuwe streven.”

Fluijt steekt veel tijd en energie
in Beuningen. Hij is het type
coach dat niets aan het toeval over
wil laten. „Ik kijk naar de hele
club. Dit jaar hebben we al een
aantal jeugdspeelsters in het eer-
ste opgenomen. Maar ik wil het
liefste de hele jeugdopleiding ana-
lyseren.” Veel van zijn tijd gaat zit-
ten in het anticiperen op situaties.
„Want er ontstaat bijvoorbeeld
een heel andere uitgangspositie
wanneer we weer promoveren. Ik
wil me daarop voorbereiden.”

Door die serieuze houding is er
bij de Beuningse hockeysters een
topsportcultuur ontstaan. Het ge-
loof in het project is er volgens
Fluijt. „Van andere coaches hoor
ik dat vrienden, vriendjes, familie
en studie vaak voorgaan. Als speel-
sters bij ons geblesseerd zijn, ko-
men ze met hardloopschoenen.
Dat is een cultuuromslag.”

het hoofd van Jesper een snel-
kookpan. Nico heeft zes jaar daar-
voor al darmkanker gehad en Jes-
per vreest voor nieuwe behande-
lingen. Bij thuiskomst blijkt het
veel erger dan dat. „Mijn moeder,
vader en zusje zaten met zijn drie-
ën te huilen in de tuin. Het was
alvleesklierkanker. Een chemo-
kuur bood geen uitkomst meer.
Mijn pa zei dat hij over een paar
maanden zou komen te overlij-
den. Bizar hoe snel dingen gaan.
Al vond hij het zelf fijn dat hij
zijn eigen einde kon regisseren.”

Jesper speelt op dat moment al

twee jaar voor RKHVV in de
hoofdklasse. Een keuze die door
zijn vader wordt ondersteund,
hoewel zijn hart wat meer bij
‘De Oude Dame’ lag. Bij Quick
waren de zondagse afstanden
voor uitwedstrijden korter en de
mensen vertrouwder. Toch komt
Nico bijna iedere wedstrijd kij-
ken. Ook na de scan. Jesper zelf
wil zoveel mogelijk spelen. Voet-
bal is op dat moment de drug die
de realiteit doet vervagen. „Het
was op dat moment juist een uit-
laatklep. Hoe slecht ik me ook
voelde, op het veld ging de knop

om en vergat ik alles.”
Emotionele voetbalherinnerin-

gen kloppen aan. Zoals zijn vader
zijn eigen einde regisseert, zo
regisseert Jesper onbedoeld
Nico’s einde als voetbalvader. Op
26 oktober van dat jaar speelt hij
uit bij Germania (4-2 verlies).
Zijn vader is dan al erg zwak.
Jesper wist dat het niet lang meer
ging duren. „Zijn gezicht was in-
gevallen en geel. Hij zat constant
in een rolstoel en had veel dekens
nodig, omdat hij het zo koud had.
Toch wilde hij heel graag komen
kijken, want de wedstrijd daar-

voor was ik geblesseerd. Mijn
vader grapte altijd dat ik toch
eens moest gaan scoren, maar ik
ben centrale verdediger en kom
weinig in scoringspositie. Toen
we een strafschop kregen, besloot
ik ’m op te eisen. Ik scoorde en
er kwam een hoop emotie vrij.
Maar in de laatste minuut pakte
ik een gele kaart, waardoor ik de
week erop geschorst was. De wed-
strijd daarop moesten we uit naar
Groningen. En weer een week la-
ter waren we vrij. Ik had ervoor
gezorgd dat het zijn laatste wed-
strijd was. Ik voelde me heel
schuldig en het voelde als falen.”

In de weken na het overlijden
mist hij de drive op het voetbal-
veld. Hij hoeft niet meer goed te
spelen voor zijn vader en het ple-
zier ontbreekt. Na de wedstrijden
ontbreekt de behoefte om gezel-
lig te doen. De eerste wedstrijd
na het overlijden (3-0 winst op
Achilles 1894) staat volledig in
het teken van de dood van zijn
vader. RKHVV speelt met rouw-
banden, er is een minuut stilte
en iedereen wil Jesper helpen. Er
is voor de Nijmegenaar weinig
tijd om te beseffen dat zijn vader
er niet meer is. Daarvoor is wat
meer anonimiteit vereist.

Die vindt Jesper op een gure
zondag, tussen de kaal geworden
bomen op het veld van NEC.
„Dat was een week later en dat
was een veel moeilijkere wed-
strijd voor mij. Iedereen behan-
delde me weer zoals ervoor en
dan ga je zelf nadenken. Op een
gegeven moment zag ik een grij-
ze man langs de lijn staan en ik
dacht dat het mijn vader was. Op
dat moment kwam het besef dat
hij niet meer terug zou komen.”

Nog elke dag denk hij aan zijn
vader. Af en toe is hij boos, om-
dat juist hem dit moest overko-
men. Paradoxaal genoeg was de
band tussen de twee voor een be-
langrijk gedeelte gestoeld op het
voetbal, maar is hij door het over-
lijden van zijn vader het voetbal
minder belangrijk gaan vinden.
„Je wordt rationeler. Het voetbal
ben ik veel meer gaan relativeren.
Ik heb zoveel dingen gelaten voor
voetbal en mijn clubs: studeren
in het buitenland, in een andere
stad wonen. Door alle gebeurte-
nissen is voetbal bijzaak gewor-
den. Maar nog steeds de leukste
bijzaak in het leven, hoor.”

‘Willen we in de winterstop
niet lager staan dan de derde
plek. Dat is het nieuwe streven’
Arjen Fluijt coach Beuningen

! ! !

! Jesper Elders op sportpark De Dennen van Quick 1888, zijn jeugdclub waar morgen hij met zijn huidige team
BVC’12 terugkeert. Zijn vader Nico is er dan niet bij. Hij overleed bijna een jaar geleden. foto Bert Beelen

‘Nu moest het gebeuren. Hier
winnen en dan waren we
terug in de middenmoot’
Boy van de Beek speler Achilles’29

! ! !

op bij hopeloos Achilles’29 Trainer Janssen schuift
in defensie De Treffers

het eerst terug bij zijn jeugdclub Quick 1888 Zelfs
Fluijt is
positief
verrast

als onkreukbaar bezit


