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A
cht maanden gele-
den stond hij ’s och-
tends om zes uur
op om voor een
schoonmaakbedrijf

te werken, ’s middags en ’s
avonds te trainen en doodop
thuis te komen. Nu is bokser En-
rico La Cruz voor altijd
olympiër. Toch vreet een vraag
hem van binnen op: wat als hij

net wat meer tikken had uitge-
deeld in de achtste finale?

Boksen is een machosport.
Het is een van de puurste man-
nelijke sporten, die qua senti-
ment terugvoert naar onze diep-
ste oerinstincten. Het is man te-
gen man en verliezen is vernede-
rend. La Cruz verloor tijdens
zijn olympische debuut in Rio
in de achtste finales van de Mon-
goliër Otgondalai Dorjnyambuu.
„Ik denk dat verliezen in een
boksduel daarom erger is dan

het verliezen van een voetbal-
duel”, zegt de Huissenaar. „Eerst
kon ik helemaal niet slapen. Dan
werd ik midden in de nacht wak-
ker met de vraag: wat als ik hem
drie klappen meer had gege-
ven.”

Had hij maar dit gedaan, had
hij maar dat gedaan. „Het is dan
heel druk in je hoofd. Als ik er
aan denk heb ik helemaal ner-
gens meer zin in. Dan kan ik
zelfs niet eten. Het doet pijn, het
idee dat ik het heb laten liggen.”

Bij vlagen ziet hij ook de ande-
re kant van de medaille. La Cruz
plaatste zich pas op het allerlaat-
ste kwalificatietoernooi en dan
ook nog eens met een soort wild
card, omdat hij niet aan alle ei-
sen van het NOCNSF voldeed.
Voor hetzelfde geld
was zijn
sport-

HUISSEN/VELP Drie voetbalvere-
nigingen hebben zich aangesloten
bij de voetbalcompetitie voor
teams onder 23 jaar. Dat zijn het
Velpse VVO, DVV uit Duiven en
Beuningse Boys.

De uitbreiding betekent dat er
komend seizoen twaalf teams
deelnemen aan deze regionale
competitie. Vergeleken met vorig
seizoen heeft alleen Arnhemse
Boys zich teruggetrokken. Onder
de clubs die ook nu weer van de
partij zijn, komen er drie uit Arn-
hem: Eldenia, ESA en SML. RKH-
VV (Huissen), De Bataven
(Gendt), Sportclub Bemmel,
Spero (Elst), GVA (Doornenburg)

en Juliana’31 uit Malden maken
het dozijn compleet. De twaalf
ploegen spelen ieder één keer te-
gen elkaar, op een dinsdagavond.
De eerste ronde is op dinsdag 6
september. De laatste wedstrijden
zijn op 15 maart 2017.

Het initiatief voor deze competi-
tie, die niet verbonden is aan de
KNVB, werd ruim vier jaar gele-
den genomen door RKHVV. De
bedoeling van de O23-elftallen is
de overstap van junioren naar se-
nioren te verkleinen. Ook kunnen
spelers die tussen eerste en twee-
de elftal (dreigen te) vallen en spe-
lers die terugkomen van een bles-
sure wedstrijdritme opdoen. ! VVO-speler Jan Walter van Vloten is terug binnen de lijnen. FOTO MARC PLUIM

ARNHEM Karin de Lange liep
24 jaar geleden rond in het olym-
pisch dorp in Barcelona. De
Arnhemse atlete was actief op
de 200 meter en de 4x100 me-
ter. Ze begon pas als 24-jarige
met atletiek. „Nooit gedacht dat
ik vier jaar later op de Spelen
zou zijn. Ik had een bizarre
carrière. Maar wel mooi.”

In het jaar dat ze naar Barcelona af-
reisde, werd De Lange als atlete
van Ciko’66 Nederlands kampioe-
ne op de 200 meter. Op de 100 me-
ter moest ze alleen Nelli Cooman
voor zich dulden. Nu staat de in
Renkum wonende De Lange in
het dagelijks leven voor de klas in
Wageningen op de Jozefschool.

In de vakantietijd volgt de in-
middels 52-jarige De Lange de
sport in Rio zoveel als ze kan. „Ik
blijf geen hele nachten op, maar
zet wel de wekker bij de atletiek-
wedstrijden met Dafne en Eva.”

Ze doelt op Dafne Schippers en
Eva Hovenkamp. „Naar Schippers
is iedereen benieuwd en Eva is
trainster van mijn dochter bij Cli-
max in Ede. Mijn dochter loopt
een aardige 400 meter. Eva is een
voorbeeld.” Ook naar het hockey
kijkt De Lange met meer dan ge-
middelde belangstelling. „Xan de
Waard, ook afkomstig uit Ren-
kum, is een oud-leerling. Toen zij
zes was, wist ik al dat Xan het
ging redden. Wat een talent.”

Jaren had De Lange de Spelen
een beetje verbannen. „Bij onze es-

tafette raakte Nelli Cooman gebles-
seerd en dat was frustrerend. We
kwamen niet toe aan hetgeen we
wilden laten zien. Later kwam het
besef dat ik op de Spelen stond.
De kwalificatie kwam ik door,
maar de kwartfinale was mijn
eindstation. Met 23.41 liep ik een
persoonlijk record.”

Lang stond ze met deze tijd in
de top 10 in Nederland. „Nu niet
meer. Jammer, maar heel logisch.
Alles er omheen is zoveel beter ge-
regeld. Wel is het olympisch dorp
nog een kale voorziening. Er was
weinig te doen. Om even weg te
gaan na een wedstrijd is mis-
schien ook wel beter, omdat je vol
zit met adrenaline.”

De drukte in het

Competitie onder
23 jaar uitgebreid

! Karin de Lange in de Renkum-
se uiterwaarden. FOTO HERMAN STÖVER

HUISSEN RKHVV heeft het Job
Brandts-toernooi van Angeren ge-
wonnen. In de finale werd mede-
hoofdklasser De Bataven in een
wedstrijd van ruim een half uur

liefst met 6-0 verslagen. De Gend-
tenaren traden met een veredelde
jeugdploeg aan. Tony Soli, overge-
komen van VDZ, was met twee
doelpunten scherprechter.

Had hij maar dit gedaan, had hij
maar dat gedaan. Uitschakeling in
olympisch bokstoernooi dreunt nog
altijd na bij Huissenaar, die er over
vier jaar in Tokio weer wil staan.

RKHVV wint toernooi in stijl

Bizarre carrière
van De Lange

! Enrico La Cruz in het zand
van de Copacabana. FOTO DG
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Hebt u vragen, opmerkingen of tips?
stuur dan een mail naar
sport.arnhem@gelderlander.nl

Jan Walter van Vloten maakte af-
gelopen weekend zijn rentree
op het voetbalveld bij de wed-
strijden om de Rheden Cup. De
30-jarige verdediger van het
Velpse VVO was bijna een jaar
lang uit de roulatie wegens een
ernstige knieblessure.

Roland Gerritsen
Velp

Jan Walter van Vloten zegt blij te
zijn dat hij eindelijk weer kan
voetballen en is een paar dagen na
zijn optreden in de Rheden Cup –
waar VVO op de tweede plaats
eindigde achter de zaterdagtak
van SC Veluwezoom – ook wel
opgelucht. „Want de knie heeft de

wedstrijden goed doorstaan, al
voelt hij nog wel een beetje stijf
aan.”

Jan Walter van Vloten, die
samen met tweelingbroer Berni al
vijftien jaar deel uitmaakt van de
selectie van VVO, heeft een moei-
lijk jaar achter de rug. „De revali-
datie heeft erg lang geduurd”,

zegt de verdediger. „Er zijn moei-
lijke momenten geweest, zeker
toen ik tijdens de revalidatie ook
nog eens te maken kreeg met
trombose.”

De ellende met zijn knie begon
eigenlijk al in de laatste maanden
van het seizoen 2014-2015. De Arn-
hemmer: „In het begin van het vo-
rig seizoen heb ik nog wel drie
wedstrijden gespeeld, maar ik
kreeg steeds meer klachten en
moest stoppen.”

Bij nader onderzoek kwam de
oorzaak van zijn knieklachten aan
het licht; kraakbeendefect in zijn
knie. Een ernstige blessure die het
einde van zijn carrière had kun-
nen betekenen, maar dankzij de
nieuwste ontwikkelingen op het

gebied van kraakbeenherstel
gloort er weer licht aan het einde
van de donkere tunnel waarin hij
zich lange tijd bevond. Vorig jaar
november ging de voetballer on-
der het mes.

Bij die hersteloperatie maakte
de orthopeed met een priem gaat-
jes in het onderliggende botlaag.
Via deze openingen komt het
beenmerg vanuit de botten in de
kraakbeenbeschadiging terecht.
Het beenmerg bevat voorloper-
cellen van kraakbeen. Deze cellen
ontwikkelen zich in de maanden
na de operatie tot kraakbeencel-
len. Gedurende het lange herstel-
proces maken de cellen weefsel
aan dat lijkt op kraakbeen en ge-
schikt is voor zwaardere belasting.

„Bij zeventig procent van de pa-
tiënten slaat de behandeling aan,
bij dertig procent heeft het geen
baat.”

Van Vloten lijkt bij de groep
van zeventig procent te gaan beho-
ren en wil in het vervolg van de
voorbereiding ritme opdoen en he-
lemaal wedstrijdfit worden. Het
uiteindelijke doel is natuurlijk
weer een basisplaats in het eerste
elftal van VVO, dat na het kam-
pioenschap in 4F van vorig sei-
zoen terug is in de derde klasse.
Maar Van Vloten beseft dat de
weg nog lang en zwaar is. „Onze
trainer (Maik Angenent, RG) wil
per se honderd procent fitte voet-
ballers, het zal dus nog lastig ge-
noeg worden.”

loopbaan een roemloze dood ge-
storven. Nu heeft hij een olympi-
sche status en daarvoor geldt het-
zelfde als voor diamanten: die is
voor altijd. Daarbij: hij is pas 22
jaar en won de eerste Nederlandse
olympische bokspartij sinds 1992.
„Misschien moet ik mezelf meer
toestaan om te genieten.”

Het bericht van een jongetje
van dertien ontroerde hem. Die
meldde dat hij trots op La Cruz
was en dat hij hoopte dat hij
later net zo goed zou wor-
den als zijn grote voor-
beeld. Het bezorgde La
Cruz kippenvel. „Ik
moet misschien
niet te lang

doormalen. Hoeveel sporters kun-
nen nu zeggen dat ze de Spelen
hebben gehaald? Het is een conti-
nu gevecht tussen gevoel en ver-
stand. Dat botst.”

Hij hoopt te leren van de fouten
die hij in Rio gemaakt heeft. Plan-
kenkoorts had hem in zijn greep.
„Het was de spanning die me pak-
te. Ik was zenuwachtiger dan goed
voor me was. De bondscoach
(Hennie van Bemmel, DA) werd

boos op me: waarom zo-
veel spanning? Volgens

hem was ik beter als ik
gewoon genoot en

daar heeft hij natuur-
lijk gelijk in. Hoe-

wel ik de

tweede wedstrijd verloor ging
het qua spanning al beter dan
in mijn eerste duel.”

Hij is kort in zijn ant-
woord of hij er over vier jaar
weer bij is op de Olympi-
sche Spelen van Tokio. Er is
bij La Cruz geen twijfel
over, hij zal er staan. „Ze-
ker. Ik heb het nu meege-
maakt en weet hoe mooi
het is. Het is allemaal in
een roes aan me voorbijge-
gaan, maar dat is een roes
die ik over vier jaar weer
wil ervaren.”

hoofd van La Cruz

Van Vloten nadert eind van donkere tunnel

Verdediger VVO
heeft baat bij nieuwe
operatietechniek
en maakt na lange
tijd rentree op veld

ARNHEM Jong Vitesse moet dit
seizoen verder zonder Jovi Mun-
ter. De 19-jarige voetballer raakte
zaterdag in het openingsduel van
het tweededivisieseizoen bij FC
Lienden (2-1) ernstig geblesseerd
aan zijn knie.

In een duel met voormalig De
Bataven-speler Jermo Wilsterman
ging Munter kermend van de pijn
naar de grond. De diagnose kwam
maandag hard aan: binnenste en
buitenste meniscus beschadigd en
de voorste kruisbanden afge-
scheurd.

Munter, in de rust in het veld ge-
komen voor Anil Mercan, wist
meteen dat het mis was. „Ik ging
dood van de pijn. Het was een
duel van trekken van beide kan-
ten. De ene scheidsrechter zou
door laten gaan, de andere niet.”

Munter was net begonnen aan
zijn negende seizoen in de jeugd
van Vitesse. Dat zal vermoedelijk
beperkt blijven tot 37 minuten
binnen de lijnen. „Maar ik ga er al-
les aan doen om sneller dan ver-
wacht terug te komen.”

Het is niet bepaald het eerste
blessureleed voor de geboren Rhe-
denaar. „Een voet gebroken, twee
keer mijn hamstring afgescheurd
en nu dit weer”, somt hij op. „Ik
ben mentaal sterk genoeg om ook
dit op te vangen.”

Munter zit dus langs de zijlijn
als Jong Vitesse komende maan-
dag Jong FC Twente ontvangt in
de eerste thuiswedstrijd van het
seizoen. Het duel in de tweede di-
visie stond oorspronkelijk gepland
op zondagmiddag. Op verzoek
van de clubs werd dit verplaatst
naar maandagmiddag maar daar
ging de KNVB niet mee akkoord.
Er werd een compromis gevonden
op maandagavond: op Papendal
wordt om 19.00 uur afgetrapt.

Seizoen
Munter
al na half
uur over
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