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Op de man af

Splinter de Mooij (20) uit 
Den Haag werd vorig jaar 
groot nieuws toen hij een 
contract bij Feyenoord in-
ruilde voor een studie in Am-
sterdam en ging voetballen 
bij tweededivisionist AFC. 
Met die club speelt hij van-
daag bij Scheveningen. 

Splinter, je verkoos vorig 
jaar voor de studie genees-
kunde boven een langer ver-
blijf bij Feyenoord. Hoe kijk 
je nu op die keuze terug?
Splinter de Mooij: ,,als ik eerlijk 
ben: heel goed. ik heb het naar 
mijn zin in amsterdam. ik woon 
in het centrum, samen met 
twee vrienden. dat bevalt me 
vanaf het eerste moment goed, 
net als de studie. ik heb tot nu 
toe alle tentamens gehaald, 
dat is een bevestiging dat ik de 
juiste keuze heb gemaakt.”

Terwijl jij dit jaar knokt in de 
studiebanken, doet Feyen-
oord het ontzettend goed. 
En spelen en trainen er ge-
regeld jonge talenten mee. 
Denk je wel eens: daar had 
ik óók kunnen staan?
,,dat had gekund, maar ik voel 
vooral trots richting de jongens 
die er nu staan. ik ken ze bijna 
allemaal. ik heb dat hoofdstuk 
vorig jaar voor mezelf al afge-
sloten. ik wil mensen redden, 
dat is ook heel mooi.”

Je ging bij AFC spelen. Is dat 
te doen in combinatie met 
een zware studie?
,,ik train drie keer per week en 
speel op zaterdag een wed-
strijd. Het komt geregeld voor 

dat ik na een volle dag stude-
ren nog moet trainen. dat vind 
ik juist wel lekker, eigenlijk. als 
je het goed plant, is het te 
doen. en ook het niveau van 
aFC en de tegenstanders in de 
tweede divisie is hoog.”

Vandaag keer je even terug 
in Den Haag, als je met AFC 
tegen Scheveningen speelt. 
Kom je er nog wel eens?
,,ik probeer iedere zondag 
thuis in den Haag te eten, bij 
mijn ouders en mijn broertje. 
en als het kan, pak ik ook de 
wedstrijd van mijn broertje bij 
HVV mee, ze staan bovenaan. 
Maar soms moet ik ook voor 
mijn studie kiezen.”

Blijf je na het duel van van-
middag dan ook in Den 
Haag? 
,,dat weet ik nog niet. Mis-
schien zet ik mijn joker in en ga 
ik vanavond ergens een hapje 
eten met mijn ouders en broer-
tje. dat zou mooi zijn.”

 – Stan Wagtmam
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De Mooij verliet Feyenoord: 
‘Keuze voor studie is juist’

 c Doel bereikt: Verheydt maakt zijn 30ste goal

ADO kan spelers 
nu gaan sparen

Marijn Abbenhuijs
Den Haag

Die twee laatste wedstrijden in 
aanloop naar de play-offs om pro-
motie naar de eredivisie, die wilde 
ADO Den Haag toch zeker wel win-
nen? Nu de ploeg volgens trainer 
Giovanni Franken steeds dichter bij 
de sterkste opstelling aan het ko-
men is, konden twee goede zeges 
alleen maar fijn zijn voor het ver-
trouwen, zou je denken. 

Maar de trainer kon dat in aan-
loop naar de laatste thuiswedstrijd 
van de reguliere competitie niet 
volmondig beamen.  ,,Ehm... Laten 
we eerst de wedstrijd tegen Almere 
even afwachten en kijken naar de 
andere uitslagen.”

Het was een vreemde reactie en 
dat gaf hij zelf ook wel toe. Maar het 
speelschema van de nacompetitie 
zorgt voor twijfel. ,,Het klinkt heel 
raar, dat snap ik. Maar als je derde 
wordt, moet je de maandag na de 
laatste wedstrijd gelijk aan de play-

offs beginnen”, legde Franken uit. 
,,En als je derde, vierde of vijfde 
wordt, heb je een dag langer rust. 
Dat is wel iets om over na te den-
ken.”

Zo zijn ze bij ADO dus al nadruk-
kelijk bezig met de planning van de 
play-offs. Die is dan ook al helemaal 
uitgeschreven. De nummer 3 van 
de Keuken Kampioen Divisie speelt 
in de eerste ronde van de nacompe-
titie tegen de ploeg die zich als laag-
ste geplaatst heeft meteen op 
maandag 9 mei en de return op vrij-
dag 13 mei. 

De andere twee wedstrijden uit 
de eerste ronde worden op dinsdag 
10 mei en zaterdag 14 mei gespeeld. 
En in Den Haag hebben ze dus een 
voorkeur voor de dinsdag en de za-
terdag. 

Ook al heeft de tegenstander in 
elk geval precies evenveel rust als de 
Haagse ploeg. ,,Maar misschien la-
ten zij de laatste wedstrijd expres 
lopen en sparen ze hun spelers 
wel”, speculeerde Franken. ,,Als wij 
dat niet doen, hebben we misschien 
een nadeel. En zoals ik al eerder heb 
gezegd moeten we elke tegenstan-
der in de play-offs respecteren.”

Dertigste
Met die woorden in het achter-
hoofd, was het lastig om iets van 
Haagse urgentie te ontdekken tij-
dens ADO - Almere City. Overwin-
ningen worden tot en met 6 mei 
niet meer van de ploeg geëist. De 
doelstelling, het bereiken van de 
play-offs, is bovendien allang be-
reikt. Zo bezien was Thomas Ver-

heydt de enige bij de thuisploeg die 
nog met een belang het veld was 
opgegaan. Hij gaf een aantal weken 
geleden al aan dat hij graag dertig 
doelpunten wilde maken in het re-
guliere seizoen en hij stond vooraf-
gaand aan het duel met de Flevo-
landers op 29.

En dus legde de bonkige spits ou-
derwets veel passie in de manier 
waarop hij in de zeventigste mi-
nuut naar de voorzet van Boy Kem-
per toe klom. Zoals wel vaker dit 
seizoen torende hij hoog boven zijn 
tegenstander uit om hard raak te 
koppen. 

Zijn dertigste is binnen, zijn per-
soonlijke doel gehaald. Het zou er 
zomaar eens voor kunnen zorgen 
dat hij volgende week tegen FC Em-
men niet in actie hoeft te komen. 
Want iets te winnen heeft ADO in 
Drenthe niet meer. Het kan alleen 
maar een extra dag rust verliezen in 
aanloop naar die levensbelangrijke 
play-offs.

ADO Den Haag: Wentges; Janmaat (66. 
asante), amofa, Matthys, Kemper; Klas (66. 
puclin), Steijn (82. Komljenovic), Breinburg; 
Kishna, Verheydt, pires (87. Catic).
Scoreverloop: 70. 1-0, thomas Verheydt.

Alleen Thomas Verheydt had 
nog iets te winnen tijdens ADO 
Den Haag - Almere City (1-0). 
Dat de Haagse topscorer in de 
laatste thuiswedstrijd van de 
reguliere competitie zijn 
dertigste doelpunt van het 
seizoen maakte, zorgt ervoor 
dat trainer Giovanni Franken 
zijn ploeg in het laatste duel 
volledig kan sparen.
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We moeten elke 
tegenstander in de 
play-offs respecteren
 – Giovanni Franken

HANDBAL

Rinka Duijndam maakt na 
burn-out Noorse transfer
Keepster Rinka Duijndam 
(24) keert na een paar 
handballoze maanden weer 
terug tussen de palen. De 
Westlandse heeft voor twee 
seizoenen getekend bij het 
Noorse Sola HK.

In december verliet Duijndam het 
EK in Spanje vanwege burn-out-
klachten. ,,Maar ik voel me nu 
weer fit genoeg om de draad op te 
pakken. Ik ben blij dat ik destijds 
naar mijn eigen lichaam heb ge-
luisterd en toen die beslissing om 
te stoppen heb genomen. Mijn ge-
zondheid heb ik sinds die tijd de 
voorrang gegeven en daarom voel 
ik mij nu voldoende hersteld om 
een nieuw avontuur te beginnen”, 
zegt de sluitpost, die bij het Duitse 

Thüringer HC onder contract 
stond, maar die club al na één sei-
zoen verlaat.

Op het hoogste niveau van 
Noorwegen maakt ze nu dus haar 
rentree. De voormalig speelster 
van Velo, Quintus en Borussia 
Dortmund kampte met stress 
door de voortdurende druk van de 
Bundesliga, Champions League 
en het nationale team. ,,De batterij 
was toen leeg en dat was het sein 
voor een ingelaste rustperiode.”

De afgelopen twee jaren waren 
zwaar voor de Wateringse, maar 
met haar bekende wilskracht 
heeft ze zich toch over de proble-
men heen kunnen zetten. Ze 
ontving in die tijd veel positieve 
reacties op het besluit met haar 
klachten naar buiten te treden.
 – Peter Lotman


