
■ De medailles van Global
tijdens de Spelen in Rio:
Goud: Almaz Ayana (Eth)
10.000 meter; Caterine Ibar-
guen (Col) hinkstapsprong;
Faith Kipyegon (Ken) 1.500
meter; Eliud Kipchoge (Ken)
marathon; Zhen Wang (Chi)
snelwandelen; Liu Hong (Chi)
snelwandelen.
Zilver: Hyvin Kiyeng (Ken)
3.000 meter steeplechase;
Wenxiu Zhang (Chi) kogelslin-
geren; Sunette Viljoen (ZAf)
speerwerpen; Luvo Manyon-
ga (ZAf) verspringen; Orlando
Ortega (Spa) 110 meter hor-
den; Zelin Cai (Chi) snelwan-
delen.
Brons: Dong Bin (Chi) hink-
stapsprong; Almaz Ayana
(Eth) 5.000 meter; Lu Xiuzhi
(Chi) snelwandelen.

! Coach Eloy van Ewijk (m) met zijn spelers. FOTO GERARD VERSCHOOTEN

15 MEDAILLES

Gewaagde stap na

Het is weer een nieuwe klap,
maar Thijs Hendriks houdt nog
vertrouwen. De aanvoerder van
Achilles’29, de hekkensluiter
van de eerste divisie, blijft ook
na de nederlaag van gisteren te-
gen Telstar (1-2) strijdvaardig.

Julian Droog
Groesbeek

Zijn gezicht stond op onweer.
Thijs Hendriks zat helemaal stuk
na het duel met Telstar (1-2), het
zesde verlies in zeven competitie-
wedstrijden. „We speelden goed,
maar de bal wilde gewoon weer
niet in het doel”, zei Hendriks. „Ik
heb de lat geraakt en de klutsbal-
len gingen er ook net niet in. We
waren de betere ploeg, maar die
gasten kwamen een paar keer
voor het doel en scoorden. We zit-
ten in de hoek waar de klappen
vallen. Ik ben hier doodziek van.”

Telstar kwam voor rust op voor-
sprong door Stefano Lilipaly. Na
de 0-2 van Guyon Philips maakte
invaller Niek Versteegen nog de
aansluitingstreffer. De nederlaag
deed nog meer met Hendriks dan
de afstraffing van maandag bij
Jong Ajax (7-1). „Deze nederlaag
komt misschien nog wel harder
aan. Ajax was gewoon duidelijk
sterker. Nu waren we beter, had-
den we moeten winnen. De strijd-
baarheid was wel positief. Daar
lag het niet aan.”

Hendriks hield zich daar maar
aan vast. Het zorgde voor vertrou-
wen. „We hadden goede aanval-
len, kregen kansen, maar daar ko-
pen we niks voor. Ik heb genoeg
positieve dingen gezien. Ik voelde
me zelf ook lekker. Had een paar
goede acties, voorzetten. Ik had
het gevoel dat als we nog tien mi-
nuten door zouden voetballen, we
er nog twee maakten. Dit is frus-
trerend.”

De Maldenaar (31) kon geen ver-
klaring vinden voor de gemiste
kansen. „Soms heb je een fase
waarin alles erin vliegt, nu even

niet. Tegen NAC en FC Eindho-
ven was het misschien terecht dat
we verloren, kregen zij meer kan-
sen, maar dat was nu niet het ge-
val. Heel zuur. Zo krijgen we weer
een ‘tikkie’, maar die komen we
ook te boven. We zijn pas net be-
zig. Vorig seizoen wisselden we
slechte fases ook af met goede.”

Vandaar dat Hendriks zich geen
zorgen maakte over de huidige
laatste plaats in de eerste divisie.
„Ik kijk niet alleen naar het resul-
taat. Als we zo blijven spelen en
tot het einde hard werken dan
komt het een keer goed. We we-
ten dat we nooit bij de beste tien
ploegen gaan eindigen. We moe-
ten nog zolang. Ploegen als FC
Oss en Almere City zijn echt niet
beter dan wij.”

WIJCHEN Coach Patrick Klomp
is blij dat het nieuwe seizoen
voor Wyba begint. De Wijchense
basketbalformatie kwam afgelo-
pen seizoen aardig op stoom, na
een flinke renovatie.

Klomp sloot de vorige competitie
af met drie fraaie zeges in de eer-
ste divisie A, met als hoogtepunt
de zege op de beste ploeg van die
competitie, kampioen Groningen.
„Uiteraard willen we de lijn van
die tweede seizoenshelft doortrek-
ken. Toen speelden we écht goed.”

Klomp, die aan zijn zevende sei-
zoen in Wijchen begint, heeft af-
gelopen jaar een nieuw team neer-

gezet. De coach zag dat zijn ploeg
voor de komende jaargang groten-
deels intact bleef. Alleen het drie-
tal Jeffrey van Huenen (verhui-
zing), Michiel Peeters (blessures)
en Vincent Bremer (half jaar naar
het buitenland) zijn er niet bij.

Daar staat de komst van Aaron
Dekker (Gennep Cougars) en Stan
Bruijstens (Werkendam) tegen-
over. En verder maken Anas Alhar-
ran en Rick Elemans definitief de
overstap vanuit het tweede team.
Klomp: „We hebben een goede
ploeg en ik ben vooral blij dat de
meeste jongens gebleven zijn.”

Wyba komt, net als streekge-
noot Trajanum, uit in de eerste di-

visie B, met clubs uit het zuiden.
Vorig jaar waren de ploegen actief
in poule A, met veelal duels in het
noorden van het land. „Ik ken
lang niet alle tegenstanders. Op
het eerste oog lijkt me dit een vrij
pittige competitie. Al zie ik dat
juist als een mooie uitdaging.”

Over een concrete doelstelling
laat Klomp zich niet uit. „We
gaan voor een top vijfklassering.”

De eerste tegenstander, van-
avond, is het tweede team van Rot-
terdam Basketbal. „Tegen tweede
teams is altijd anders. Je weet niet
of hun beste spelers erbij zijn.
Maar goed, we willen dit duel ge-
woon winnen.”

! Spits Thijs Hendriks na het
duel met Telstar. FOTO PRO SHOTS

! Jos Hermens
FOTO FLIP FRANSSEN

Klomp wil bij gerenoveerd
Wyba stijgende lijn doorzetten

Thijs Hendriks
is ‘doodziek’ van
nieuw verlies

Als we zo blijven
spelen en tot het
einde hard werken
dan komt het een
keer goed
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Hij vroeg medespelers om raad,
voorganger Lukas Baloeboen
om zijn zegen en hij moest thuis
onderhandelen. Eloy van Ewijk
waagt de sprong in het diepe bij
de basketballers van Trajanum.

Thijs Stevens
Nijmegen

Hij was vorig seizoen een
paar keer stand-in voor
Lukas Baloeboen. Toch

was het voor Eloy van Ewijk geen
uitgemaakte zaak dat hij zou
doorschuiven als opvolger van de
succescoach, die na de afgelopen
jaargang vertrok bij de Nijmeegse
eerstedivisieclub. „Ik heb er lang
over gesproken met Lukas. Echt

stevige gesprekken. Uiteindelijk
zei hij: ‘ik zie het je wel doen’.
Die opmerking was wel belang-
rijk”, zegt Van Ewijk.

Met alleen de zegen van Baloe-
boen was de 30-jarige Van Ewijk
er nog niet. „Ik heb met de spe-
lers gesproken. Heb ze gevraagd
wat ze ervan vonden. Ik speelde
altijd samen met ze, maar als ik
straks de coach ben dan moeten
ze het accepteren dat ik af en toe
boven de groep sta. Dat wilde ik
wel met ze bespreken.”

Ook het gezinsleven telde
zwaar mee in de keuze om het
vrouwenteam van Trajanum te
verruilen voor de mannen. „Ik
heb twee kinderen. Eentje is
bijna 2, de ander bijna 5. Coach

zijn betekent twee keer trainen,
de trainingen voorbereiden, wed-
strijden door het hele land. Daar-
naast werk ik gewoon 40 uur in
de week, dus ik moest wel even
met mijn vriendin overleggen.”

Met alle seinen op groen be-
sloot Van Ewijk ervoor te gaan.
Hij stopte daarmee als speler. „Ik
heb veel last van blessures gehad.
Het was al de vraag of ik nog
door kon. Om na twintig jaar als
speler direct door te gaan als
coach, maakt het tot een mooi
einde. Er is ook geen kans dat ik
dit seizoen nog een keer inval.”

Trajanum had afgelopen jaar
een historisch seizoen, met de
tweede plaats in de eerste divisie.
De ploeg miste vervolgens promo-

tie via de Final Four, maar kreeg
later alsnog de mogelijkheid om
op het hoogste amateurniveau uit
te komen. „Er vielen teams weg,
dus er was plek. Maar we willen
geen eendagsvlieg zijn of in finan-
ciële problemen krijgen. Het kost
aardig wat geld om in de promo-
tiedivisie uit te komen.”

Van Ewijk hoopt de prestaties
van vorig jaar wel te kunnen eve-
naren. „Het is mooi dat jongens
zoals Olaf Janssen, Kieran Celaire
en Max Hoofwijk zijn gebleven.
Zij zijn belangrijk. Helaas zijn we
Bo Willems lang kwijt door een
blessure. We gaan weer voor het
hoogst haalbare, maar Trajanum
blijft een studentenclub. Het
moet vooral ook gezellig blijven.”

Daan Appels
Nijmegen

A
ls het Nijmeegse bedrijf
Global Sports Communica-
tions een land was, dan
was het tijdens de Olympi-
sche Spelen van Rio als vijf-

tiende geëindigd in de medailleranking.
Slechts vier plekken achter Nederland.
De onderneming van Jos Hermens, die
onder andere aan atletenmanagement
doet, kwam in het dertigste jaar van het
bestaan tot liefst vijftien medailles (zes
keer goud, zes zilver en drie brons). „Op
Sydney (2000, DA.) na waren dit onze
meest succesvolle Spelen. Op de atletiek-
ranglijst zouden we zelfs tweede staan,
achter de Verenigde Staten.”

De teller staat in het jubileumjaar op
88 olympische medailles, 418 medailles
op wereldkampioenschappen en 72 we-
reldrecords voor Global-atleten. Het be-
drijf van Hermens (66) is misschien wel
het best bewaarde geheim van Nijme-
gen en sportland Nederland. Hermens,
die met afstand de meest invloedrijke at-
letenmanager ter wereld is, zoekt de pu-
bliciteit niet op. Hij geniet wel bekend-
heid bij de oudere generaties, maar dan
vooral vanwege zijn hardloopcarrière.
„Ik ben maar vijf jaar een BN’er geweest
en dat was tijdens mijn hardlooptijd.”

In die periode was hij al net zo princi-
pieel en eigenzinnig als nu. In 1972 ver-
liet hij de Spelen, nadat Palestijnse terro-
risten het Olympisch Dorp binnendron-
gen en Israëlische atleten vermoordden.
Toen hij in 1975 de opvolger werd van
Johan Cruijff als sporter van het jaar
kwam hij de prijs in een t-shirtje opha-
len. De hang naar het recalcitrante vindt
zijn oorsprong op de boerderij waar hij
opgroeide. Vanuit het kantoor van Glo-
bal, aan de Snelliusstraat in Nijmegen, is
die boerderij nog net te zien. Het is toe-

val dat zijn kantoor zo dicht bij het
ouderlijk huis staat, maar er schuilt een
machtige symboliek in.

Vijftig jaar geleden woonde hij er, als
een van de tien kinderen in een relatief
arm boerenfamilie. Zijn ouders moes-
ten, naast het boerenwerk, ook andere
baantjes aannemen om rond te komen.
Hij had een gigantisch respect voor zijn
ouders, maar ze hadden volgens hem
wel last van een ‘hoge-heren-complex’.
„Mijn vader was vaak door die mannen
ontslagen en keek daardoor huizenhoog
tegen ze op. Mijn ouders hebben zich he-
lemaal te barsten gewerkt, maar er werd
op een bepaalde manier op ze neergeke-
ken. Ik vond dat als kind van de roerige

jaren zestig vreselijk. Ik ontwikkelde als
vanzelf een opstandigheid richting bo-
bo’s. Van mijn ouders mocht ik in inter-
views niet afgeven op die mensen, maar
daar heb ik me nooit aan kunnen hou-
den. Ik hoef nog steeds niet bij het esta-
blishment te horen. In Rio ben ik ook
maar één keer in het Holland Heineken
Huis geweest. Dat is wat mij betreft toch
iets te veel zien en gezien worden.”

Een gesprek met Hermens wordt door
zijn bevlogenheid en sociale engage-
ment al gauw een krachtige monoloog
over geopolitiek, milieu en de verwoes-
tende kracht van religie en geld. Hij ge-
noot in Rio van de gouden medailles
van ‘zijn’ Faith Kipyegon (Kenia, 1.500

meter vrouwen), Caterine Ibargüen (Co-
lombia, hinkstapsprong vrouwen) en Al-
maz Ayana (Ethiopië, 10.000 meter vrou-
wen). Toch haalde hij misschien wel de
meeste voldoening uit de persconferen-
tie van Feyisa Lilesa, een atleet die niet
uit zijn stal komt. De marathonloper
won zilver en kwam met zijn armen ge-
kruist over de finish (de Keniaanse Glo-
bal-atleet Eliud Kipchoge won goud).
Ethiopiër Lilesa vroeg met zijn actie aan-
dacht voor zijn Oromo-stam, die door
een minderheid in Ethiopië al decennia
onderdrukt wordt. „Die jongen kan daar-
door niet meer terug naar zijn land. Ik
ging naar de persconferentie, in een zaal
met tweehonderd journalisten. Toen hij
klaar was met zijn betoog stond ik
zwaar geëmotioneerd te klappen, maar
er deed maar één andere man in de zaal
mee. Ongelooflijk dat het zo stil bleef,
voor een jongen die dit risico neemt.”

Het zal voor een gedeelte de herken-
ning zijn. Hermens is altijd idealist en
anarchist gebleven en implementeert
dat ook in zijn bedrijf en dagelijks leven.
Zijn werknemers krijgen veel vrijheid
en verantwoordelijkheid en hij beperkt
het aantal vergaderingen tot een mini-
mum. Tot zijn 35ste reed Hermens geen
auto, om het milieu te sparen. Zijn huis
telt 42 zonnepanelen en tegenwoordig
rijdt hij een bescheiden Mitsubishi. Ui-
teraard een hybride. Eigenlijk wilde hij
ontwikkelingswerker worden. Inmid-
dels is hij een belangrijke achterdeur-
filantroop op zijn favoriete continent:
Afrika. „Ik heb via mijn bedrijf veel
meer kunnen betekenen dan ik als ont-
wikkelingswerker ooit voor elkaar had
kunnen krijgen. We begeleiden meer
dan tweehonderd sporters, aan slechts
twintig procent verdien ik wat. Aan die
andere tachtig procent heb ik zakelijk ge-
zien niks, maar die atleten zorgen met
hun inkomsten wel voor een groot deel
van het dorp. Ook proberen we via stich-
tingen financieel bij te dragen aan plaat-
selijke ontwikkeling. Daarom knijp ik
me wel eens in de arm. Wie ben ik om
dit allemaal mee te mogen maken? Toch
mooi, voor een van de tien kinderen uit
een Nijmeegs boerengezin.”

het historische jaar van Trajanum
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WHATSAPP JE FOTO NAAR 

Sta jij dit weekend 
langs een van de 

voetbalvelden stuur 
je foto of video in. 
De beste komen 
in ons liveblog. 

GROESBEEK Twan Smits sluit
weer aan bij De Treffers voor
het duel bij TEC (morgen 14.00
uur). De middenvelder van de
tweededivisionist is hersteld
van een heupblessure.

De 30-jarige Nijmegenaar is blij
dat hij kan meedoen in het ‘specia-
le’ duel in Tiel, waar zijn collega
Sebastiaan van der Sman het doel
van TEC verdedigt. Net als Smits
(accountmanager) is Van der
Sman (coördinator voetbalacade-
mie) werkzaam bij Vitesse.

„We spreken elkaar geregeld op
kantoor”, zegt Smits. „Deze week
zag ik hem verdacht weinig. Nor-
maal vertelt hij wel eens iets over
de tactiek van zijn ploeg, maar nu
heeft hij daar niets over gezegd. Ik
denk dat zij weer een plannetje
hebben verzonnen. Vorig jaar
speelden ze in Groesbeek met vier
spitsen tegen ons.”

Smits kan zich dat duel zeker
herinneren. „Daar zat een te korte
terugspeelbal van mij bij waaruit
TEC scoorde”, zegt hij. „TEC is vo-
rig seizoen boven ons op de rang-
lijst geëindigd, maar wij hebben
in Tiel gewonnen. Het is op voor-
hand geen uitgemaakte zaak wie
er wint. Als wij winnen dan sta ik
maandag continue bij Sebastiaan
aan het bureau.”

Smits, die uitviel tegen GVVV
(3-1) twee weken geleden, heeft
een week rust gehouden en is be-
handeld bij de manueel therapeut.
De ontsteking in de heup is gene-
zen. „Ik heb deze week volle bak
kunnen trainen. Ik begin wel op
de bank, maar kan de wedstrijd ge-
woon uitspelen.”

Tegenover de terugkeer van
Smits staat de afwezigheid van
Bram Eltink bij De Treffers. De
linksback heeft ook een heupkwet-
suur. De andere linkervleugelver-
dediger Jan-Willem Stronks is op
de weg terug na een zware knie-
blessure. Robin Janssen is, als be-
geleider, in Rio de Janeiro met het
paralympisch voetbalteam.

‘Achterdeurfilantroop’
met een gouden formule

Toen hij klaar was met
zijn betoog stond ik
zwaar geëmotioneerd te
klappen, maar er deed
maar één man mee

Eigenzinnig en betrokken. Ook als meest
invloedrijke atletenmanager ter wereld blijft
Jos Hermens (66) trouw aan zijn principes.

Rentree
Smits
precies
op tijd
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