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‘Dit was iets 
te weinig’

VOETBAL

Teisterbanders 

verloor het in-

haalduel in de 

vierde klasse 

met 2-1 van sC 

elshout. de be-

zoekers uit 

Kerk-avezaath 

namen na een 

kwartier wel de 

leiding. Jordy 

van Helden be-

nutte een straf-

schop na een 

overtreding op 

Thomas van 

Heun. bij de 1-1 

in de tweede 

helft had het 

mogen blijven 

van trainer gert 

van esterik. ,,dit 

was nu iets te 

weinig.’

VOETBAL

Wadenoijen 
speelt gelijk

vijfdeklasser 

wadenoijen 

speelde giste-

renavond in 

ooijen gelijk te-

gen middenmo-

ter mosa'14: 1-1. 

Trainer addie 

Kusters kon wel 

leven met die 

puntendeling: 

,,we winnen lie-

ver, maar wij wa-

ren voor rust 

sterker, zij na 

rust. Timo van 

Kempen scoorde 

na een half uur 

op aangeven van 

berto boudewijn. 

met nog een 

kwartier te gaan, 

kwam de thuis-

ploeg langszij.

Aanvoerder Eva van Geelen is 
altijd positief bij Kromhouters

Roan Andree

Tiel

H
et puntverlies is bepaald 
niet prettig vanwege de 
promotie-ambities van 
de tweedeklasser. Maar 
het is vooral de nul die 

haar niet lekker zit. ,,Dat het niet 
lukte om te scoren, is echt heel rot.” 
De Tielse ploeg is al zevenentwintig 
wedstrijden op rij ongeslagen, maar 
heeft door twee onderbroken seizoe-
nen het kampioenschap evenvaak 
zien stranden in het zicht van de ha-
ven. Dit seizoen moet het lukken.

Van Geelen is tijdelijk aanvoerder. 
Ze neemt het stokje over van Pauline 
van Zwienen die geblesseerd raakte 
op een training. Een hockeybal kwam 
op een training in haar gezicht te-
recht waardoor ze haar jukbeen brak. 
De geblesseerde Van Zwienen kon 
zondag de wedstrijd tegen HCM door 
de spanning bijna niet aanzien ,,Ik 
had bijna mijn spullen thuis opge-
haald om zelf er eentje in te knallen.” 
Maar ze moet toch echt nog enkele 
weken rust houden en dus zit de gele 
aanvoerdersband de komende tijd 
om het scheenbeen van Van Geelen.

Ze speelt achterin, als laatste 
vrouw. Een positie met een controle-
rende rol, waarin ze zowel het over-
zicht en de rust in het team moet be-
waren. Zo bepaalt ze bijvoorbeeld 
wanneer balbezit belangrijker is dan 
een bal in het niets sturen zodat haar 
team zich weer kan opstellen. Maar 
daarnaast is ze ook effectief in het 
daadwerkelijke verdedigen. In een 

heus blok waar geen tegenstander 
doorheen lijkt te komen, is Van 
Geelen essentieel.

Ze vindt het niet lastig om daar-
naast ook nog aanvoerder te zijn. 
,,Nee eigenlijk totaal niet. Vanuit me-
zelf stuur ik altijd al de speelsters om 
mij heen aan. Ik moet nu wel ieder-
een in het team bereiken. Maar het 
enige wezenlijke verschil is dat ik 

even langs de arbitrage moet aan het 
begin voor de toss”, vertelt Van 
Geelen na de wedstrijd. Een beetje 
schor, niet vreemd want haar stem 
moet nu over het gehele veld galmen.

Assistent-trainer Paul Weers is erg 
te spreken over de vooruitgang die 
Eva van Geelen heeft gemaakt. ,,Je 
ziet dat ze haar energie nu veel beter 
kan benutten. Waar ze twee jaar te-
rug soms nog impulsief kon spelen, 
snapt ze nu het spel door en door. En 
dat is precies wat je wilt van je laatste 
vrouw én aanvoerder.” Van Geelen 
geniet van haar aanjagersrol. ,,Ik zit 
bomvol energie en geef echt alles in 
de wedstrijden. Als je zelf meer geeft, 
doen de meiden om je heen dat ook.”

In de Silvercup (het bekertoernooi, 
red.) won het team van trainer Justin 
van Wissen met 3-1 van eersteklasser 

Apeliotes. ,,Dat was alvast een goede 
graadmeter voor volgend seizoen”, 
vindt de Tielse coach die al aardig ze-
ker lijkt van zijn zaak. Toch stokt het 
aanvalsspel af en toe. Zondag kreeg 
de ploeg elf strafcorners waarvan 
geen één tot een goal leidde. ,,Dat 
scoren is echt onze achilleshiel”, ziet 
Van Geelen ook. ,,De verdediging 
staat als een huis. We geven amper 
kansen weg. Dat zoveel kansen er dan 
niet in gaan, mag eigenlijk niet.”

Ondanks het gelijkspel staan de 
Tielse vrouwen nog steeds bovenaan 
de ranglijst. Met ruime voorsprong 
op nummer twee Deventer. Als ra-
sechte positivo zit Van Geelen dan 
ook niet bij de pakken neer. ,,Tegen 
Apeliotes lieten we prachtig hockey 
zien, dat zit in ons team. Het moet er 
alleen nóg vaker uitkomen.”

Tijdelijk aanvoerder Eva 

van Geelen (21) baalde 

zondag als een stekker 

van de 0-0 tegen HCM. 

Het is immers onnodig 

puntverlies in de strijd 

om de titel.

 e Evan van Geelen (rechts) controleert de bal in het duel tegen HCM. FOTO: RAPHAËL DRENT

 l
Ik zit bomvol energie. 
Als je zelf meer geeft, 
doen de meiden om je 
heen dat ook

 – Eva van Geelen (Kromhouters)

 c Laatste vrouw verdedigt, controleert en bewaart de rust

RUGBY

Scrumboks komt 
steeds beter op dreef 

de rugbyers van scrumboks 

boekten in Tiel een ruime zege op 

het gecombineerde beloftenteam 

van Pickwick Players (deventer) 

en The rams (apeldoorn): 90-7. 

de Tielse ploeg nam al voor rust 

een voorsprong van 40-0. ,,gijs 

van de Hart had een schouder-

blessure, maar probeerde het wel. 

Hij viel snel uit en na rust raakte 

ook remco Tesselaar gebles-

seerd", keek coach Hans meeter 

terug. ,,we moesten met 14 man 

verder, maar dat bleek geen pro-

bleem.” de Tielse vrouwen kwa-

men met te weinig speelsters in 

actie tegen wageningen en verlo-

ren met 88-7. 

WATERPOLO

TZC Vahalis heeft het 
onverwacht lastig

de waterpoloërs van TZC vahalis 

hadden meer verwacht dan de 5-5 

tegen PFC rheden 2. een week 

won vahalis in rheden nog met 4-9 

van hetzelfde team. ,,Het viel inder-

daad een beetje tegen", gaf aan-

voerder rowan diels aan. ,,Het was 

een lastige wedstrijd waarin we de 

hele tijd achter de feiten aan lie-

pen.  en waar het nou precies aan 

lag? Zij hadden wel wat andere 

spelers en verdedigden beter, maar 

ik weet het eigenlijk niet.” vahalis 

kwam vier keer op achterstand, 

maar werkte die telekns weg. ro-

bert vink, Jeroen gubbels, rowan 

diels en twee keer Felix Tartarin 

zorgden voor de Tielse treffers. 

TAFELTENNIS

Tielse TC lijkt klaar 
voor topper met Rega

de tafeltennissers van Tielse TC 

boekten een 4-6 overwinning op 

Huizen. de zege in de eerste 

klasse a viel kleiner uit dan had ge-

kund. sebastiaans Heins en mark 

Jansen speelden drie en twee vijf-

setters waarvan ze er beide een 

wonnen. Kevin Zamfir won zijn drie 

partijen en het dubbel met Jansen. 

vrijdag in Tiel valt waarschijnlijk al 

de beslissing over wie er kampioen 

wordt. dan komt nummer twee 

rega 2 uit nijkerk op bezoek. In de 

eerste klasse b heeft gispen het 

lastig. Koploper Hilversum 6 was 

met 7-3 te sterk. ronnie wansing 

en Laurens 't Hart wonnen samen 

het dubbel en elk een enkelspel.

VOETBAL

TEC wil niet zonder 
publiek voetballen

TeC hoopt dat de Knvb kiest 

voor een vervroegde winterstop. 

wat betekent dat er pas in 2022 

weer wordt gevoetbald. afgevaar-

digden van de tweede- en derde-

divisieclubs hebben met de Knvb 

om tafel gezeten om de plannen 

voor de komende periode te be-

spreken, omdat veel clubs niet 

willen voetballen zonder publiek 

en liever de competitie pas in het 

nieuwe jaar hervatten. vandaag 

geeft de bond uitsluitsel. als de 

Knvb er voor kiest om wél zon-

der publiek door te voetballen, 

speelt TeC dit jaar nog tegen 

Katwijk, Jong FC volendam, 

gvvv en IJsselmeervogels.


