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REGIOSPORT

De spelers van voetbalclub HVV
uit Den Haag waanden zich zon-
dagmiddag in Rotterdam aller-
minst veilig. Op bezoek bij Coal
liep het uit de hand. Kees Brou-
wers (25) kreeg een klap op zijn
hoofd, een vinger in zijn oog en
werd talloze keren met de dood
bedreigd. ,,Ik heb er uren van
wakker gelegen.”
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Bij HVV was men van tevoren nog
zo gewaarschuwd. Coal zou een
moeilijk te bespelen ploeg zijn met
een paar ontvlambare spelers. ,,Ik
bel vaker met een collega-trainer,
die me een analyse geeft van de te-
genstander. Over de spelers van
Coal zei hij dat ze op zijn zachtst
gezegd licht ontvlambaar waren.
En dan met name de doelman. Dat
bleek ook wel”, vertelt HVV-trai-
ner André Wetzel.
De 70-jarige trainer beleefde

zondag samen met zijn spelers een
hoogst onprettige middag in Rot-
terdam. Dat begon al vroeg in de
wedstrijd, toen Coal-verdediger
Baris Akdil een gele kaart kreeg.
,,Wat eigenlijk al donkerrood was,
dus daar kwam hij nog goed weg.
Even later kreeg hij alsnog zijn
tweede gele kaart, na een overtre-
ding op mij”, zegt Kees Brouwers,
speler van HVV.

Vlam in de pan
Toen even later ook Coal-doelman
Amel Avdic met zijn tweede gele
en dus rode kaart van het veld
werd gestuurd, sloeg de vlam in de
pan. De Rotterdammers waren
dusdanig boos, dat ze bij een 1-1
stand besloten niet verder te spe-
len. Daar bleef het voor Avdic niet
bij. ,,Door die rode kaart van de
verdediger zag de doelman mij als
boeman. Ik ben door hem in een
half uur tijd een keer of honderd
met de dood bedreigd. Het hield
maar niet op”, vertelt Brouwers.
Ook Wetzel zag dat Avdic niet te

houden was. ,,Hij draaide com-
pleet door, bedreigde de scheids-
rechter en was niet tot bedaren te
brengen. Ik loop al even mee in het

voetbal, maar heb zoiets nog nooit
meegemaakt. Ik vind het zó erg.
Wat een agressie.”
De spelers van HVV vluchtten

de kleedkamer in, maar toen Brou-
wers even later naar zijn auto liep,
ging het mis. ,,De doelman stond
me op te wachten. Hij stak eerst
een vinger in mijn oog en sloeg me
daarna op mijn achterhoofd”, ver-
telt Brouwers aangeslagen. ,,Ik be-

sloot niet te reageren om erger te
voorkomen, maar hij achtervolgde
me naar mijn auto. Daar bedreigde
hij me weer en zei hij dat hij me
dood zou gaan steken.”

Plezier
Zo snel mogelijk rijden Brouwers
en zijn teamgenoot terug naar
sportpark De Diepput, de thuisha-
ven van HVV. ,,Je weet nooit of

zo’n iemand ook echt gaat doen
wat hij zegt. Mijn vriendin wacht
thuis op mij en ik word dagelijks
gewoon op kantoor verwacht. Ik
voetbal voor mijn plezier. Ik heb er
zondagnacht uren van wakker ge-
legen.”

Veiligheid
Brouwers weet nog niet of hij aan-
gifte gaat doen. ,,Maar dit mag
nooit meer gebeuren. Moet er dan
een keer iets heel ergs gebeuren
voordat er iets aan dit probleem
wordt gedaan? Ik vind dat Coal
verantwoordelijk is voor onze vei-
ligheid. Daar hebben ze totaal geen
rekening mee gehouden. Te gek
voor woorden.”
In eerste instantie gaf de selectie

van HVV zondag aan niet meer
naar het complex van Coal af te
willen reizen om de gestaakte
wedstrijd uit te spelen. Daar komt
Brouwers op terug. ,,Misschien wil
ik het juist wel, om een statement
te maken. Voor dit soort misdadig
gedrag wil ik niet wijken.”

‘Hij zou me doodsteken’

▲Kees Brouwers is daags na zijn wedstrijd tegen Coal nog altijd aangeslagen. FOTO ANGELO BLANKESPOOR

Kees (25) lag uren wakker na uit de hand gelopen wedstrijd

GEROYEERD

Coal heeft Amel
Avdic naar aanlei-
ding van het inci-
dent van zondag
per direct geroy-
eerd. De doelman
zelf geeft aan spijt
te hebben van zijn
actie. ,,Ook al vind ik

dat wat er in de
media wordt ge-
schreven onwaar is,
wil ik wel mijn ex-
cuus aanbieden
voor deze actie. Ik
ging na mijn rode
kaart door het lint,
omdat ik niet goed

tegen mijn verlies
kan. Maar ik heb in
mijn leven nog nooit
iemand bedreigd. Ik
zou het voorval
graag met de HVV-
speler uit te spre-
ken, met een biertje
erbij.”

‘Kan niet goed tegen mijn verlies’
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ZEILEN De internationle zeil-
bond heeft Kiran Badloe (27)
genomineerd voor de verkie-
zing Zeiler van het Jaar. De
Hagenaar won dit jaar goud
op de Olympische Spelen en
werd wereld- en Europees-
kampioen. Badloe kan de eer-
ste Nederlandse zeiler wor-
den die met de prijs aan de
haal gaat. Bij de vrouwen won
Marit Bouwmeester de eer-
volle prijs al eens.

Nominatie voor
Kiran Badloe

Bekkering zet er
een punt achter

Hijs dient klacht
in tegen Belgen

IJSHOCKEY Hijs Hokij heeft
een klacht ingediend tegen
Luik Bulldogs. Aanleiding is
het gedrag van de Belgen, die
de grootste concurrent voor
Hijs voor de BENE League-
titel zijn, tijdens de wedstrijd
van afgelopen vrijdag. Hijs
won met 4-3, maar werd het
duel ontsierd door scheldpar-
tijen en obscene en provoce-
rende gebaren richting de offi-
cials. De Haagse ijshockey-
club vindt dit ontolereerbaar
en dient daarom een klacht bij
BENE League-organisatie in.

ZEILEN Annemiek Bekkering
(30, foto) zet een punt achter
haar zeilcarrière. De Haagse
zegt dat ze alles uit haar loop-
baan heeft gehaald en zich
niet meer honderd procent
kan motiveren. Bekkering
vormde sinds 2014 een suc-
cesvol duo met Annette Duetz
in de 49erFX-klasse. Ze wer-
den twee keer wereldkampi-
oen en veroverden op de
Olympische Spelen van Tokio
de bronzen medaille. 

▲ Scheveningen-trainer John
Blok vreest dat de winterstop is
ingetreden. FOTO PRO SHOTS

De KNVB legt de compe-
tities in het amateurvoet-
bal komend weekend
deels stil. Dit naar aanlei-
ding van het besluit van
de regering dat in het
kader van de corona-
maatregelen trainen na
17.00 uur niet meer is
toegestaan.

Komend weekend (4 en 5
december) is in de presta-
tieve competities (A-cate-

gorie) geen regulier com-
petitieprogramma voor de
jeugd en senioren. Op vrij-
willige basis worden wel
inhaalwedstrijden gepland
om zo het aantal gespeelde
wedstrijden per team
enigszins recht te trekken.
,,Maar dat zie ik niet snel
gebeuren, hoor”, zegt
Scheveningen-trainer John
Blok, die met zijn team de
afgelopen weken één wed-
strijd in de Jack’s League

afgelast zag worden.
,,Teams kunnen niet trai-
nen en een week stil staan
is al een hele achteruitang.
Ik verwacht komend
weekend weinig wedstrij-
den en vrees dat de winter-
stop voor de eerste teams
zijn intrede heeft gedaan.”
Er is wel een regulier

competitieprogramma in
de recreatieve competities
(B-categorie) voor jeugd en
senioren. Teams die niet

willen spelen, kunnen op
coulance en medewerking
van de bond rekenen.
Voor het nemen van een

besluit op de langere ter-
mijn zijn voor de KNVB
twee zaken belangrijk.
Enerzijds is dat het debat
in de Tweede Kamer van
morgen, waarin de nieuwe
coronamaatregelen wor-
den besproken. Mogelijk
worden de regels met be-
trekking tot trainingstij-

den dan alsnog verruimd.
De andere factor is het

medische advies dat de
KNVB aan het VMC (Voet-
bal Medisch Centrum)
heeft opgevraagd over het
voetballen zonder normaal
te kunnen trainen. 
Na het Kamerdebat be-

slist de KNVB over de
speelweekenden van 11/12
en 18/19 december.

Youri Zaat

Voetbalbond legt amateurvoetbal voor een deel stil


