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Flitsen

VOLLEYBAL

VOETBAL

Kort

Danny Lips is ge-

stopt als voorzit-

ter van Vocasa.

Hij kan de func-

tie niet meer

combineren met

zijn werk. Lips is

zorg controller

bij Radboudumc.

Hij was pas

sinds begin vorig

jaar voorzitter

van de Nijmeeg-

se volleybalclub.

Stephan Haukes

neemt zijn taken

voorlopig over.

Haukes was al

eens eerder

voorzitter en is

lid van de top-

sportcommissie.

Kika van Es ging

gisteren met het

Nederlands vrou-

wenelftal onder-

uit tegen Duits-

land: 4-2. De

verdediger van

Achilles’29 speel-

de de hele wed-

strijd. Het was

voor de 25-jari-

ge Van Es haar

25ste interland.

Ze stond voor

de 19de keer in

de basis. Oranje

oefende tegen

Duitsland in aan-

loop naar het

EK van 2017.

Het Nederlands bandyteam speelt in aan-
loop naar het WK twee oefenduels tegen
Duitsland in Nijmegen. Speciaal voor de
wedstrijden, 5 en 6 november, in ijshal
Triavium komt de Zweedse topscheidsrech-
ter Ulrik Bergman naar Nijmegen. Bandy is
simpel gezegd (ijs)hockey op een grote ijs-
vlakte. Oranje doet eind januari mee aan
het WK in Trollhättan, in Zweden.

Henny Queens is niet gestraft voor zijn
gedrag tijdens het duel bij Sambeek (2-4),
eerder deze maand. Het bleef voor de voet-
baltrainer uit Mook bij een vermaning van
de KNVB. De coach van vijfdeklasser Hei-
jen rende na een tackle op zijn spits het
veld in om verhaal te halen bij scheidsrech-
ter Frenk Habraken, die hem wegstuurde
en het duel tijdelijk staakte.
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KNVB laatQueens gaan

Haukes
opvolger
Lips bij
Vocasa

■ Amazone Lisa Bongers start komend

weekeinde tijdens de internationale spring-

wedstrijd in het Belgische Opglabbeek, een

dorp in de buurt van Genk. De 20-jarige

Wijchense rijdt in de klasse CSI2. Bongers

heeft drie paarden tot haar beschikking: Arse-

lina, Athina Van Schuttershof en Donbalian.

■ De teams uit de regio in de districtsbeker

weten vanavond waar ze aan toe zijn. BVC’12,

Alverna, Union, Germania, Quick 1888,

DIO’30, AWC, Orion en Nijmegen plaatsten

zich voor de derde ronde. De uitkomst van de

loting staat vanavond op onze site (dg.nl) en

vrijdag in de krant op de regiosportpagina.

Daan Appels

Nijmegen/Lent

H
et is oktober 2015.
Jeroen van Gisber-
gen loopt hard in
Lent als een groep
Eritrese vluchtelin-
gen letterlijk zijn
pad kruist. Op dat

moment kan hij niet bevroeden dat
deze Oost-Afrikanen in de maanden
die volgen het grootste gedeelte van
zijn vrije tijd opslurpen.

Van Gisbergen raakt met de jon-
gens aan de praat en niet lang daarna
is een hardloopgroep geboren: Talen-
ten Team Nijmegen-Noord. In de
maanden die volgen blijken de hard-
lopers, die in de opvang in Lent wo-
nen, uitzonderlijk getalenteerd. Ze
schrijven menig regionale loopwed-
strijd op hun naam. Het clubje
wordt langzaam professioneler en ei-
genlijk groeit het project de personal
trainer boven het hoofd. Met de
komst van Eritrese assistent-coach
Dawit T. Haile, zo’n vier weken gele-
den, hoopt Talenten Team de inter-
nationale top te veroveren. De Olym-
pische Spelen van Tokio (2020) zijn
het doel.

Tien maanden geleden kwam de
35-jarige Haile, die archeoloog is, aan
in Nederland. Hij spreekt perfect En-
gels en is het juiste bindmiddel voor
coach Van Gisbergen en zijn tien
Eritrese atleten, die vooral Tigrinya
(grootste taal van Eritrea) spreken.
Hij krijgt de rol die Van Gisbergen al
langere tijd op zich neemt: die van

vaderfiguur, beschermer en mentor
voor de ontheemde atleten.

„De potentie is er en zelf spreken
ze hun dromen ook uit”, zegt Haile.
„Maar daar hoort wel een andere le-
vensstijl bij dan ze nu hanteren. Wij
moeten ervoor zorgen dat we ze de
structuur geven die daarbij past. De
jongens zorgen nog niet goed ge-
noeg voor zichzelf. Ze hebben een
beter voedsel- en slaappatroon no-
dig. Ik probeer ze te sturen, zodat ze
meer verantwoordelijkheid nemen.”

Dwangarbeid
De hardlopende vluchtelingen verlie-
ten allemaal op jonge leeftijd het
land, om te ontvluchten aan de
dienstplicht, die gelijk staat aan
dwangarbeid. Afgelopen zomer werd
hun verleden pijnlijk zichtbaar voor
Van Gisbergen. Hij nam zijn atleten
een dag mee naar Zandvoort. Ter ont-
spanning, maar het riep bij de ge-
vluchte Eritreeërs gevoelens op van
doodsangst. De zee bij Zandvoort
deed ze denken aan de stress op het
strand van Libië, voordat ze de le-
vensgevaarlijke overtocht met gam-
mele rubberen bootjes over de Mid-
dellandse Zee maakten.

Ook de vluchtroute door de woes-
tijn van Libië heeft nog steeds im-
pact. De tocht door de wetteloze
zandvlakte was een liefdeloze trio
tussen Vrouwe Fortuna, een onthan-
de Vrouwe Justitia en Magere Hein.
In dat duivelse casino zijn vluchtelin-

gen de menselijke jackpot, want zo-
wel IS als mensenhandelaren wilden
de jongens kidnappen om losgeld
van familie in Eritrea te kunnen ei-
sen. Sommigen vielen ook daadwer-
kelijk in handen van kwaadwillen-
den. Ze werden uiteindelijk bevrijd
door het Libische leger.

Van Gisbergen: „In de auto voelde
ik al aan dat er wat aan de hand was.
Ik dacht een dagje met ze te gaan re-
laxen, dat was ook het doel, maar het
zorgde juist voor stress bij mijn man-
nen. Na de stressherbeleving op het
strand, volgde een gesprekje, een goe-
de hardloop-sessie over het strand
en een duik in de zee. Hopelijk hel-
pen zulke dagen wel om de boel wat
te verwerken.”

Trauma’s
Het voorbeeld toont de lange weg
aan die zijn pupillen nog moeten af-
leggen in hun dromenjacht. Juist
daarom is de komst van Haile voor
Van Gisbergen een geschenk uit de
hemel. „Ik denk dat al mijn jongens
licht tot iets zwaarder getraumati-
seerd zijn. Haile is psychologisch
heel sterk en spreekt hun taal. De
jongens kijken tegen hem op en ik
hoop dat ze met hun verhaal bij hem
terecht kunnen. Ik zoek de gesprek-
ken over hun verleden niet te veel
op. Ik praat er alleen over als ze
ermee naar me toe komen.”

De toekomst is nu de routekaart
voor de talenten, zodat ze niet ver-

dwalen in het verleden. En hoewel
medelijden misschien wel het zwaar-
ste vonnis is voor een man, komt de
empathie van Van Gisbergen op een
belangrijk moment voor de jonge
Afrikanen. In hun eerste Nederland-
se jaren verliep de integratie name-
lijk uitermate stroef. Voor Van Gis-
bergen is loslaten geen optie meer.

„De integratie verloopt als dikke

stroop voor ze. Het zijn ontheemde
kinderen met een heftige geschiede-
nis. Veel spreken er geen Engels en
matig Nederlands. In het hardlopen
blinken ze juist uit en zo komen ze
met Nederlanders in contact. Die
Nederlanders komen er ook achter
dat het geen enge vluchtelingen zijn,
maar goedzakken. Zachtaardig. Ze
gaan je echt aan het hart.”BANDY

VOETBAL

VanEs
onderuit
in 25ste
interland

Laura Aarts hoopt
begin december
weer te kunnen spe-
len voor haar team
UZSC. De gebles-
seerde waterpolo-
ster uit Beuningen
zou dan haar ren-
tree kunnen maken
in de Europa Cup.

De keeper van de
eredivisionist uit
Utrecht scheurde
drie weken geleden
de binnenste menis-
cus van haar linker-
knie in. Gisteren be-
gon Aarts (20) weer
met trainen.

„Dat ging goed”,
zegt de internatio-
nal, die vorige week
werd geopereerd.
„Ik kan pijnvrij
mijn oefeningen
doen. Ook kon ik
doorgaan met het
trainen van mijn bo-
venlichaam, waar-
door ik alles bij el-
kaar maar een week
mis aan training.”

Haar blessure ont-
stond uiterst onge-
lukkig. Toen ze als
coach van de on-
der-17 ploeg van
UZSC gehurkt langs
de kant van het
zwembad zat om
aanwijzingen te ge-

ven en weer op wil-
de staan, liep net de
scheidsrechter ach-
ter haar langs. Daar-
door viel ze naar de
zijkant en hoorde ze
wat kraken in haar
linkerknie. „Ik had
niet direct door dat
het mis was, was
met andere dingen
bezig. De dag erna
was de knie dik.”

Aarts baalt dat ze
de seizoenstart van
haar club mist. „Ik
heb alleen wat oe-
fenduels en de
Supercup gespeeld,
dus ik mis straks
wedstrijdritme. Ik
keek uit naar het
nieuwe seizoen. Als
ik straks een paar
minuten kan spelen
in de Europa Cup,
ben ik tevreden.”

Jeroen van Gisbergen,
zelf voormalig semi-
profwielrenner, pro-
beert zijn netwerk te
enthousiasmeren
voor het project Talen-
ten Team Nijmegen-
Noord. En met succes.
Zo lopen de talentvol-
le vluchtelingen uit
Eritrea inmiddels
twee keer per maand
op Papendal mee met
Honoré Hoedt
(ex-coach Sifan Has-
san). Hij herkende
het talent en vond
het een sympathiek
project.

De atleten worden be-
handeld op de massa-
gebank bij een be-
vriende fysiothera-
peut. In het weekein-
de worden ze naar
wedstrijden gebracht
in een bus die gespon-
sord is door een ken-
nis van Van Gisber-
gen.
De coach hoopt dat
prestaties, verdere pro-
fessionalisering en
sponsorgeld hand in
hand gaan. „Toch is
het nooit als presta-
tief project begonnen
en dat is het nog

steeds niet”, zegt hij.
„De Olympische Spe-
len van Tokio zijn
niet onmogelijk, maar
ik wil hun dromen
wel nuanceren. Ze
komen van nul. Op
sportgebied, maar ook
wat betreft het wen-
nen aan de Westerse
cultuur. Zoals het op
tijd komen. Ze gaan
naar school en heb-
ben geen kaas gege-
ten van wat topsport
inhoudt. Het zou
mooi zijn als er eentje
doorbreekt, al was dat
nooit het doel.”

Dat Talenten Team Nijme-
gen-Noord ook echt talent
heeft, werd vorige maand
wel duidelijk tijdens de
Bridge to Bridge loop in Arn-
hem. Atleet Eyob was nog be-
zig met zijn warming-up,
toen zijn afstand (de tien
mijl) al begonnen was. Daar-
door startte hij twee minu-
ten later dan de rest van het
deelnemersveld.
Na een pijlsnelle inhaalrace
meldde hij zich op de eerste
plek, in de volle veronderstel-
ling dat de afstand tien kilo-
meter was, in plaats van tien
mijl (16,1 kilometer). Toen
hij na tien kilometer nog

steeds in de weilanden bui-
ten Arnhem liep, kwam hij
er pas achter dat hij nog heel
wat kilometers moest. On-
danks die mentale dreun be-
hield hij de koppositie tot en
met de finish, voor enkele na-
tionale toppers.
Jeroen van Gisbergen, coach
en begeleider van de atleten:
„Eyob doet me denken aan Si-
fan Hassan. Dezelfde makke-
lijke loop en hij kan er nog
een versnelling uitgooien als
iedereen de tong al op de
schoenen heeft hangen. Nu
is de Zevenheuvelenloop een
doel. Heel Nijmegen kijkt
daarnaar.”

� Atletiek-coach

Jeroen van Gisbergen

(rechts) en de hardlo-

per David.

FOTO GERARD VERSCHOOTEN

Hulp van bevriende fysio en
kennis met een touringcar

Ontdekker van ruwe diamanten

� Laura Aarts

FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

Ongelooflijke inhaalrace
enmentale veerkracht

Bij Vocasa is met verbazing ge-

reageerd. Jairo Hooi heeft de Nij-

meegse volleybalclub per direct

verlaten. De 38-jarige ex-interna-

tional verruilt de topdivisionist

voor Bundesligaclub Dresden

waar hij assistent-coach wordt
bij de vrouwenploeg.

Thijs Stevens

Nijmegen

Hooi was bij Vocasa pas sinds dit
seizoen actief als speler en was in
Nijmegen ook trainer van de twee-
de mannenploeg en het vierde
vrouwenteam. De club zou hem
helpen zijn trainerscarrière op po-
ten te zetten. Door dat plan gaat
na twee maanden al een streep.

Trainer Gert Veldhuizen wist
dat drievoudig landskampioen
Hooi ooit weer naar het buiten-
land wilde vertrekken. „Daar heb
ik eerder met hem over gespro-
ken, maar dat ging om een andere
optie. Dit kwam het voor mij on-
verwacht. Ik heb moeite met de
keuze, net als veel anderen bij de
club. Alleen maakt het niet uit
wat wij ervan vinden, hij heeft de
keuze al gemaakt.”

De diagonaal uit Winterswijk
zegt dat zijn vertrek ook voor hem
zelf totaal onverwacht kwam. „Ik
moest er goed
over nadenken
en heb vrijdag
het besluit ge-
nomen. Ik
voor een meer-
jarenplan uitge-
stippeld, waar-
bij ik uiteinde-
lijk op topni-
veau in het bui-
tenland kon
gaan trainen.
Ik was niet op
zoek en mijn intentie was niet om
zo snel te vertrekken, maar deze
kans kon ik niet laten lopen. Dres-
den is van topniveau”, zegt hij.

Hooi kreeg naar eigen zeggen
juist vooral positieve reacties, ook
vanuit Vocasa. „Mijn assistent-
trainers waren begripvol. De reac-
ties van de teams waren positief.
Ze vonden het jammer, maar dat
geldt ook voor mij. Maar voor de
samenwerking met Vocasa is het
spijtig.”

Dat Hooi behalve als speler ook
als trainer actief was bij Vocasa,
maakt het volgens coach Veldhui-
zen een stuk vervelender voor de
club. „Er zijn teams die op hem re-
kenden. Met deze keuze zet hij de
club voor het blok. Er moeten
nieuwe trainers gevonden wor-
den. Ondertussen gaan wij ook op
zoek naar een nieuwe speler, maar
vindt die nu nog maar eens.”

Toch denkt Velthuizen dat zijn
ploeg niet al te veel zal lijden on-
der het plotselinge vertrek van de
voormalig international. „We zijn
de laatste weken aan het opkrabbe-
len. We zijn met een proces bezig
waarin iedereen gelooft. De spirit
in het team is er niet minder om
geworden. We moeten door en
dat gaat ook zeker lukken.”

Ik dacht een

dag met ze te

gaan relaxen

aan zee, maar

dat zorgde

juist voor

stress bij ze

� Jairo Hooi

FOTO VI IMAGES

Ongelukkige
blessure
voor Aarts

� Eyob eerder dit jaar tij-

dens de Kraaijenbergse

Plassenloop in Linden.

FOTO THEO PEETERS

Jeroen van Gisbergen is

vaderfiguur, beschermer en

mentor van een groep

talentvolle atleten uit Eritrea.

Team Nijmegen-Noord hoopt

de wereldtop te bereiken.

Vertrek
Hooi
overvalt
Vocasa

INTERVIEW JEROEN VAN GISBERGEN▼


