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Speler van
Achilles bij
Bermuda
Tevahn Tyrell
(21) ontbreekt
deze week bij
Achilles’29. De
spits meldt zich
bij het nationale
team van Ber-
muda voor het
kwalificatieduel
voor de Nations
League tegen
Sint Maarten.
Tyrell is nieuw
bij Achilles en
voetbalde in het
verleden bij ver-
schillende teams
in de lagere En-
gelse divisies.
Hij heeft naast
een paspoort
van Bermuda
de Britse natio-
naliteit.

VOETBAL

Bicentini
terug voor
Juliana’31
Remko Bicentini
is zondag ‘ge-
woon’ bij de
thuiswedstrijd
van Juliana’31
tegen Alverna in
de eerste klasse
C. De trainer
keert zaterdag
terug vanuit
Tampa (Florida).
Hij verblijft daar
met het natio-
nale elftal van
Curaçao voor de
kwalificatiewed-
strijd voor de
Nations League
tegen Maagden-
eilanden. Maan-
dag vliegt hij
naar Guade-
loupe om dat
team te scouten.

VOETBAL Keeper na
bedreigen
halfjaar
geschorst
NIJMEGEN Sirdj Nerwly van
DVE-Trajanus is door de KNVB
voor zes maanden geschorst
vanwege het bedreigen van ar-
biter Amilcar Mejia. De keeper
van de Nijmeegse voetbalclub
ging door het lint tegen DVSG.
Het duel in de vijfde klasse E
werd daarom gestaakt.

Scheidsrechter Mejia gaf zondag 23
september vlak voor tijd een pe-
nalty aan DVSG. Een woede-uit-
barsting van Nerwly volgde. Hij
schold de arbiter uit en trok hem
aan zijn arm. Daarbij ging het hor-
loge van Mejia kapot. ,,We hebben
de dag erna direct met Sirdj gespro-
ken”, zegt Gerard Lemmen, voor-
zitter van DVE-Trajanus. ,,Hij be-
seft dat hij fout zat en heeft ontzet-
tend veel spijt. De straf heeft hij
meteen geaccepteerd. Hij over-
weegt zelfs om te stoppen.”

De uitbarsting van Nerwly
kwam volgens Lemmen mede door
zware persoonlijke omstandighe-
den. ,,Zijn broer wordt al een lange
tijd vermist in Irak en hij had die
dag daarover met zijn moeder ge-
sproken”, zegt Lemmen. ,,Eigenlijk
wilde hij vanwege zijn emoties niet
spelen, alleen was er geen reserve-
keeper. Dat maakt het iets genuan-
ceerder, maar daarmee valt het in-
cident niet goed te praten. Je moet
afblijven van de scheidsrechter.”

Lemmen stelt dat Nerwly con-
tact heeft gezocht met scheidsrech-
ter Mejia om zijn excuses aan te
bieden. De arbiter wil dat niet be-
vestigen en weigert verder te reage-
ren op het incident. DVE-Trajanus
wordt niet vervolgd door de KNVB,
omdat het een eenmansactie was.

De resterende negen minuten
zijn inmiddels ingepland voor zon-
dag 11 november. DVSG wil het
duel een dag vervroegen, vanwege
carnaval in Groesbeek. Met een pe-
nalty voor DVSG wordt de wed-
strijd hervat. De thuisclub leidt
met 2-1 en heeft twee spelers meer
op het veld. Voor de rode kaart van
Nerwly was Espoir Dialangana al
weggestuurd vanwege natrappen.
Hij is voor drie duels geschorst.

▲ Coach Joost Joosten (tweede rechts) spreekt zijn spelers van Vocasa toe tegen Taurus. FOTO FLIP FRANSSEN

VOLLEYBAL VOCASA

Terugkeer in de top past
bij ambities van Joosten

Guus Daamen
Nijmegen

Hij heeft genoten aan de zijlijn.
Van zijn nieuwe team in de
voor hem zo bekende compe-

titie. De eredivisie is vertrouwd ter-
rein voor Joost Joosten. Als speler, 
assistent-coach en trainer van een
vrouwenploeg. Nu gaat hij als coach
op avontuur in de topliga met de vol-
leyballers van Vocasa. De start om-
schrijft hij als ‘fantastisch’, met de 3-1
overwinning zaterdag op Taurus.

De 38-jarige Cuijkenaar volley-
balde jarenlang in de eredivisie, heeft
zelfs twee landstitels met Nesselande

achter zijn naam, maar de voorbije
jaren acteerde hij op lager niveau. Als
trainer én speler bij Energo uit Beers
en opvolger Volt, in de tweede divi-
sie. ,,Daar draaide het meer om de ge-
zelligheid, hier gaat het om preste-
ren. Bij Volt was ik al blij als we één
keer in de twee weken compleet wa-
ren op trainingen, bij Vocasa bellen
spelers niet zomaar af. Zij weten
waar ze aan beginnen en bedrijven
topsport naast een baan of studie.”

Die ambitie past bij Joosten, zo
merkte hij vorig jaar al toen hij via
zijn werk als krachttrainer actief was
bij Vocasa. Toch moest wel even na-
denken over de vraag om hoofdcoach
te worden. ,,Ik wilde graag, maar heb
wel een gezin met twee kinderen en
werk veertig uur in de week. Dat
wilde ik graag zo houden”, vertelt hij.
,,Ik ben thuis en op het werk in ge-
sprek gegaan. Op werk waren ze ook
meedenkend, net als thuis. Dat was
fijn. Bovendien doe ik het hier niet
alleen. We doen het samen.”

Vocasa mag dan net gepromoveerd
zijn, de kern van de selectie heeft net
als Joosten al ervaring op het hoogste
niveau. ,,We maken samen het strijd-
plan en bespreken hoe we de wed-
strijden ingaan. Uiteindelijk hak ik
de knopen door, maar de team effort
maakt het voor mij een stuk makke-
lijker. Zo hebben de jongens die op
de bank zitten ook een belangrijke
rol. We hebben een brede groep no-
dig om elkaar sterker te maken.”

Joosten noemt de eredivisie het
mooiste dat podium dat er is. ,,Hoe
hoger het niveau, hoe meer er bij
komt kijken. Vooral het mentale as-
pect is in de top belangrijker. Het spel
is sneller en dynamischer.” Met zijn
nieuwe ploeg hoopt Joosten zich te
handhaven op dat podium, een ni-
veau waar Vocasa voor het eerst in
twintig jaar weer speelt. ,,Na de eer-
ste helft van de competitie heb ik pas
echt een goed beeld van waartoe we
in staat zijn, maar ik denk nu al dat
een mooi seizoen kan worden.”

Joost Joosten is bij
Vocasa terug op het
hoogste niveau. Zijn
rentree in de eredivisie
smaakt naar meer.

GROESBEEK Jorrit Fleuren kende
zondag een even opmerkelijke als
dramatische terugkeer bij zijn oude
club Hatert. De 25-jarige middenvel-
der van voetbalclub Rood Wit
scoorde op een bijveld met een gebro-
ken teen en staat nu waarschijnlijk
acht weken aan de kant.

Fleuren brak de tweede teen van
zijn linkervoet al in de tweede mi-
nuut van de wedstrijd (1-5), maar
speelde nog tien minuten door.
Daarin opende hij de score voor de
Groesbeekse derdeklasser. ,,Dat was
met rechts”, zegt Fleuren. ,,Maar ik
kon mijn linkervoet nauwelijks meer
neerzetten. Ik dacht dat de pijn wel
zou wegtrekken. Niet dus. Snel na
mijn goal ben ik er uitgegaan.”

Fleuren, die momenteel met zijn
voet in het gips zit, vertrok afgelopen
zomer na zeven seizoenen bij Hatert.
De terugkeer bij de Nijmeegse club
verliep voor de middenvelder anders
dan gedacht. Ook omdat de competi-
tiewedstrijd zich afspeelde op een
bijveld van Hatert. De lijnen op het
hoofdveld waren namelijk niet goed
getrokken. ,,De krijtmachine was er-
mee gestopt”, legt Fleuren uit. ,,Al
met al had ik mijn terugkeer wel an-
ders voorgesteld. Vooral die blessure
is gewoon klote.”

Het doelpunt van Fleuren was ove-
rigens niet de vrije trap van net over
de middenlijn, zoals maandag in deze
krant stond. Die fraaie goal was van
Wesley Klomp.

Fleuren scoort met gebroken
teen: acht weken aan de kant

GROESBEEK Germania moet het
zeker tot de winterstop stellen zonder
Frenk Wouterse. De talentvolle voet-
baller (21) heeft afgelopen zondag in
het duel bij Roda’28 (0-2) in de derde
klasse D zijn scheenbeen gebroken. 

Wouterse – zoon van Germania-
trainer Wim – kampt met een ‘mooie
breuk’. Zijn rechterbeen is zondag in
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
gespalkt. Als dinsdag bij controle
blijkt dat de twee door de breuk van
elkaar gescheiden botdelen niet zijn
verschoven, wacht hem zes weken in
het gips. ,,Daarna kan ik aan mijn re-
validatie gaan werken”, legt Wou-
terse uit. ,,Ik zou blij zijn als ik in fe-
bruari of maart weer voetbal.”

Mochten de artsen constateren dat

zijn onder- en bovenbeen niet zo-
maar aan elkaar groeien, zal hij ge-
opereerd moeten worden. ,,Er komt
dan een plaatje in mijn been. In dat
geval mag ik blij zijn als ik aan het
einde van dit seizoen überhaupt nog
minuten maak.”

Wouterse kwam zondag in  de uit-
wedstrijd tegen Roda in Winssen na
ongeveer een half uur spelen hard in
botsing met een verdediger van de
thuisploeg. ,,Ik speelde de bal voor me
uit en tegenstander Marijn Gradus-
sen was te laat met zijn sliding. Ik
voelde meteen dat het mis was. Maar
het was een ongeluk, van opzet was
geen sprake. Marijn heeft direct excu-
ses gemaakt en aangeboden om bij
me langs te komen.”

Door beenbreuk is het al
winterstop voor Wouterse


