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Na eerdere doodsbedreigingen is Coal-HVV uitgespeeld

‘De kou is uit de lucht, er
staat een streep onder’
Het was voor Kees Brouwers
gisteren een bijzondere
middag. Het duel met Coal was
er voor de HVV-middenvelder
immers een tegen de club,
waartegen hij de zwartste
bladzijde uit zijn
voetbalcarrière beleefde.
Brouwers won met zondagtweedeklasser HVV op
sportpark De Diepput met 5-1
van Coal, maar was na afloop
vooral blij dat de wedstrijd
achter de rug was.

De middenvelder deed daarop in
deze krant zijn verhaal, waarna een
heuse mediastorm losbarstte. ,,Het
was een gekkenhuis, ik heb zó veel
reacties gehad. Dat ging ook over
mijn statement dat ik naar aanleiding van het artikel in de krant op

TAFELTENNIS

50-jarige Kahn pakt
eerste winstpunten

De eerste twee gewonnen punten van debutant Taverzo 2 in
de eredivisie komen op naam
van Jonah Kahn. De 50-jarige
voormalige Nederlands kampioen won tegen TOGB zijn beide
partijen, maar hij kon niet verhinderen dat Taverzo 2 met 2-5
onderuit ging. Het vlaggenschip van de Zoetermeerse tafeltennisclub verstevigde zijn
koppositie, nadat Klimaatgroep
Stars met 6-1 werd verslagen.

Graaf Willem II VAC
in de wachtkamer

In de vierde klasse E van het zaterdagvoetbal gingen alle inhaalduels niet door. HPSV kon,
mede door de truckersprotesten, geen elftal op de been brengen, zodat het duel met SEV
niet kon plaatsvinden. Bij KSD
kampte men met coronagevallen, zodat tegenstander Graaf
Willem II-VAC nog steeds geen
periodekampioen is. Ook RAS
en De Ster verschenen niet aan
de aftrap.

Den Haag

Statement

Kort

VOETBAL

Stan Wagtman

Breed gebouwd, strak gezicht,
Haagse tongval en tijdens de wedstrijd stevig in de duels: Kees Brouwers is niet een type waarvan je
zou verwachten dat hij snel van
slag is, laat staan voor een voetbalwedstrijd. Maar gistermiddag, voor
het inhaalduel van HVV met Coal,
was hij dat wel. ,,Echt anders gespannen dan normaal”, vertelt
Brouwers.
Niet omdat HVV een extreem
belangrijke wedstrijd wachtte. Of
omdat de middenvelder stiekem
gewoon gespannen was voor de
hervatting van de voetbalcompetities. Brouwers: ,,Nee, dat had natuurlijk met Coal te maken. Niet
dat ik van tevoren bang was dat het
weer mis zou gaan. Maar wat ik
daar heb meegemaakt, is gewoon
behoorlijk heftig geweest.”
Met ‘daar’ doelt Brouwers op het
sportpark van Coal, waar HVV op
28 november voor een competitieduel op bezoek kwam. Het liep er
compleet uit de hand. Nadat de
scheidsrechter de wedstrijd na
twee rode kaarten voor spelers van
Coal staakte, werd Brouwers door
de doelman van de Rotterdammers
op zijn achterhoofd geslagen. Diezelfde doelman bedreigde hem
vervolgens met de dood en stak een
vinger in zijn oog.
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Panters verliest
opnieuw in overtime

e Kees Brouwers springt in de armen van Ernest Janssen na weer een doelpunt voor HVV. FOTO HV

mijn LinkedIn-pagina heb gezet
om dit soort incidenten in het
voetbal te stoppen. Ik ben zelfs bij
NPO Radio 1 geweest om mijn verhaal te doen.”
In de weken daarop sprak Brouwers via de mail met de doelman in
kwestie, die hem zijn excuses aanbood. ,,De kou was daardoor uit de
lucht. Maar ik vond wel dat er

moest worden ingegrepen. Dat is
gelukkig gebeurd”, zegt Brouwers.

Thuiswedstrijd

De doelman van Coal werd door de
KNVB tot het einde van het seizoen geschorst en door zijn club
definitief geroyeerd. De Rotterdammers kregen bovendien drie
punten in mindering en een geld-

Drie kopgoals voor HVV-speler Ernest
Janssen die eigenlijk helemaal geen spits is
een golden hattrick
(links, rechts en met
het hoofd) was het
niet, maar wat ernest Janssen gisteren deed, was misschien nog wel
knapper. de centrale
verdediger (!) van
HVV, die als gele-

genheidspits werd
geposteerd, maakte
in amper een halfuur
tijd drie doelpunten
met zijn hoofd. mede
daardoor won HVV
met 5-1. Janssen:
,,Heel bizar, ik ben
helemaal geen spits.
maar omdat we te-

gen negen man
speelden, dacht de
trainer dat we veel
ballen in het strafschopgebied zouden gooien en ik
daar met mijn kopkracht van pas kon
zijn. nou, dat is wel
gebleken.”

boete van 150 euro. En de wedstrijd
werd gisteren dus niet op het terrein van Coal, maar op verzoek van
HVV in Den Haag hervat.
,,Wat ik daarvan vind? Nou, ik
had liever op hun terrein gespeeld.
Maar een deel van onze spelersgroep durfde niet en dat snap ik
wel. Bij HVV zullen we wel een
paar goede advocaten die dit met de
KNVB hebben geregeld hebben
rondlopen”, grapt Brouwers.
Hoe dan ook: de sfeer was gisteren gemoedelijk. De wedstrijd verliep zonder incidenten. Een last is
van de schouders van Brouwers gevallen. ,,Heel fijn. Ik heb ook geen
hekel aan die keeper, de spelers van
Coal of die club in zijn totaliteit. Ik
zet er nu gewoon een streep onder,
als afsluiting van een moeilijke periode.”
Scoreverloop restant Coal-HVV: 57. ernest Janssen 1-2, 67. ernest Janssen 1-3,
71. ernest Janssen 1-4, 87. Joppe dekker
1-5.

Zoetermeer Panters speelde zaterdag voor de tweede keer in
twee dagen overtime. En net als
tegen Eaters Geleen (4-3 nederlaag) werd van Liège Bulldogs
verloren. Ferenc Kocsis en Joey
Turpijn zetten Panters twee
keer op voorsprong. Maar Yoren
De Smet maakte voor de Belgen
het winnende doelpunt: 3-2.
Panters staat momenteel zevende op de ranglijst en bij deze
eindstand zouden de Zoetermeerders opnieuw Liège Bulldogs in de play-offs ontmoeten.
VOETBAL

Van der Putten weg
bij Scheveningen

SVV Scheveningen wil volgend
seizoen geen gebruik meer maken van de diensten van Rowdy
van der Putten. De aanvaller
kreeg van de tweededivisionist
geen nieuwe aanbieding, zodat
zijn derde meteen zijn laatste
seizoen op sportpark Houtrust
is. De 26-jarige speler, die overkwam van FC Lisse, kon bij
Scheveningen nooit echt overtuigen en zat daarom regelmatig op de bank. Eerder lieten de
‘Schollenkoppen’ al Bjorn Wagenaar naar hoofdklasser Portugaal vertrekken.

