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Pastoors wil Westendorp
snel inruilen voor Anholt
WESTENDORP Voetballer Jesse
Pastoors (33) is weg bij vijfdeklas
ser Westendorp. De oud-speler
van onder andere Babberich, FC
Lienden en JVC Cuijk heeft over
schrijving aangevraagd naar het
Duitse Westfalia Anholt.
"Ik werk sinds kort in Anholt,
"
in ploegendiensten , zegt de voet
baller die ook bij Vitesse (jeugd)
speelde. "Daardoor kan ik in Wes
tendorp
amper
trainen. Dan
"
houdt het op.
Geruchten over meningsver
schillen bij de club, getraind door
zijn stiefvader Bertie Duiverman,

lacht Pastoors resoluut weg. "Het
heeft puur met het niet kunnen
trainen te maken. Westendorp is
een heel mooie club en ik kom er
graag. Bij mijn huidige werkgever
werken tien spelers van Anholt.
Met de trainingen wordt er reke
ning gehouden wanneer wij moe
"
ten werken.
Hoe lang de overschrijvingspro
cedure in beslag neemt, is Pas
toors onduidelijk. "Ik weet niet
wanneer ik mijn eerste wedstrijd
kan spelen. Dat kan snel zijn,
maar misschien ook pas over een
"
maand.

Den Dam krijgt pak
slaag van Terborg
l!lOElilNCHEM Den Dam ging in

de vijfde klasse C hard onderuit te
gen Terborg: 1-7. "We gaven de
doelpunten wel erg makkelijk
weg, vond Den Dam-trainer Mick
Hermsen. "Bij sommige doelpun
ten leek het alsof we voor Sinter
"
klaas speelden.

Den Dam-Terborg 1-7(0-3). 0-1
Rik Bekken,Q-2 Tim Worms
kamp,0-3 Giel Heezen,0-4 en
0-5 Rik Bekken,1-5 Job Mes
sing, 1-6 Tim Wormskamp en 1-7
Cas Bekken.
"We probeerden vandaag mee
te voetballen en gaven daardoor
kleine kansjes weg. Terborg heeft
"
daar uitstekend van geprofiteerd ,
analyseerde
Den
Dam-trainer
Mick Hermsen. "Terborg was be
ter, maar we hadden niet zo dik
"
hoeven te verliezen.
·

Rijnland-Halle 6-1(4-0). 1-0,3-0
en 5-0 Rik Janssens,2-0,4-0 en
6-0 Jordy Meijer,6-1(pen.) Bart
Markhorst.
·

Halle had geen schijn van kans
tegen Rijnland. Rik Janssens mis
te zelfs de kans om 7-0 te maken
vanaf de strafschopstip. De wed
strijd werd vanwege een engerlin
genplaag bij Halle gespeeld.

Stokkum-Westendorp 5-1(2-0).
1-0 Martijn Wissink,2-0 Guido
de Winter,3-0 Barry Notten,4-C
Piet Hein Beenen,4-1 Koen He
ijstek, 5-1 Monti Ahmed.
"Een zeer terechte overwin
"
ning , vond Stokkum-trainer Sic
co de Winter. "Ik heb een heel
"
goed Stokkum gezien.

Bredevoort-Ajax Breedenbroek
1-1(1-1). 0-1 Lars Geven,1-1
Michiel Rave.
"Wij waren misschien de iets bete
re ploeg, maar het was een terecht
"
gelijkspel ,
vertelde
Brede
voort-trainer Ronald van der
plaats. "Beide ploegen ontbrak het
"
aan een goede eindpass.

SVGG-Zeddam/Sint Joris 3-2
(2-1). 0-1 Thijs Derksen,1-1 en
2-1 Joost Elsing,2-2 Stefan Bod
en 3-2 Jasper Bockting.
SVGG-oefenmeester Ruud Pas
toor was tevreden over zijn team.
"Mijn spelers hebben goed gerea
geerd op de nederlaag van vorige
"
week in Westendorp.

NVC-VVL 2-1(1-1). 1-0 Nick Jans
sen,1-1 Nick Beumer,2-1 Nick
Janssen.
"We hebben bijna niks weggege
ven en hadden meer moeten sco
"
ren , zei NVC-Trainer Jan Stern.

Eigen doelpunten
nekken Terborg niet
DO ETtNCH E M Terborg won on

het mocht niet zo zijn."

danks twee eigen doelpunten op

Westendorp-Rijnland 1-2 (0-1).
0-1 Jordy Meijer,0-2 Rik Jans
sens,1-2 Koen Heijstek.

nieuw in 5C. SVGG werd in eigen
huis nipt verslagen: 4-3.

VIJFDE KLASSE C
Terborg-SVGG 4-3(2-0). 1-0 en
2-0 Jesse lkink,2-1(e.d.) Youri
Berendhaus,2-2(e.d.) Falco Be
rendhaus,3-2 Tim Wormskamp,
.:-2 Youri Berendhaus,4-3 Den
nis Venhorst.
Ondanks twee eigen doelpunten
van

de

gebroeders Berendhaus

won Terborg wel. "Het was wel
een verdiende overwinning ", ver

"Ik vond het een gelijkopgaande
wedstrijd", gaf Westendorp-trai
ner Bertie Duiverman te kennen.
"Persoonlijke fouten braken ons
bij de doelpunten op. Er werd wel
heel aardig gevoetbald."

Zeddam/Sint Joris-Bredevoort
1-3 (0-2). 0-1 Harm Visser,0-2
Jimmy Klein Goldewijk,0-3 Hid
de Wevers,1-3 Stefan Bos.
"Het was een verdiende overwin
ning
voor
Bredevoort",
was

telde Terborg-trainer Mark Kuipe

Zeddam/Sint Joris-trainer Rudie

rij. "Met die twee eigen doelpun
ten maakten we het ons zelf nog

Tempels eerlijk. "Wij speelden de
eerste helft ondermaats en kon

onnodig

ge

den dat daarna niet meer herstel
len."

Halle-Stokkum 2-3 (0-1). 0-1
Monti Ahmed,0-2 Koen Sluik,
1-2 Bart Markhorst,1-3 Monti Ah
med,2-3 Sjoerd ten Brinke.

VVL-Ajax Breedenbroek 1-5
(1-1). 0-1 Jasper Stroet,1-1 Jan
Meijer,1-2 lngmar Bolwerk, 1-3
(pen.) Robin Koenders,1-4 Marin
Rexwinkel,1-5 Bram Borkers.

geen

lastig.

vuiltje
weest."

Anders was

aan

de

lucht

er

"
"Het spel wordt al beter , zei Leon
Tol, assistent-trainer van Halle.
"De eerste helft speelden we
goed, maar na rust speelde Stok

"In de eerste helft speelden we
goed, maar na de rode kaart voor
onze

keeper

Marcel

Hengeveld

kum sterker. In het laatste kwar

was de strijd gelopen. Daarna lie
pe Ajax nog verder uit", aldus

tier krijgen we nog vijf opgelegde

VVL-woordvoerder Raymond Be

kansen op de gelijkmaker, maar

rendsen.

Stokkum zet Terborg
DOETINCHEM Stokkum heeft de

topper tegen Terborg in 5C met
grote cijfers gewonnen: 5-1. "Ik
moet een heel groot compliment
maken aan de jongens", zei Stok
kum-trainer Sicco de Winter.

VIJFDE KLASSE C
Stokkum-Terborg 5-1(2-1). 1-0
Richard Janssen, 2-0 Barry Not
ten, 2-1 Rik Bekken, 3-1 Barry
Notten, 4-1 Koen Sluiter, 5-1 Mar
tijn Wissink.

"
"Een heerlijk gevoel , zei Stok
kum-trainer Sicco de Winter na
de overwinning. "Wij wilden van
af het begin druk zetten, maar al
na vijf minuten nam Terborg dit

bruut terug op aarde
ter voor ons doel en dan hield

de groot feest ('Bredevoort schit

het op. Wij toonden de absolute

tert') en dat zat nog in de be
nen", verklaarde Bredevoort-trai

wil om te winnen. Bij Terborg
vond ik dat minder."

Bredevoort-Westendorp 1-2
(1-2). 0-1 Koen Heijster, 1-1
(pen.) Michiel Rave, 1-2 Randy
ten Brinke.
"Wij hadden hier dit weekein-

''
absolute wil

om

van Terborg
te winnen

van ons over. Zij deden dat uitste
J. Edwin Frericks verging het lachen bij Ajax B. Forn JAN VAN DEN BRINK

kend tot aan ongeveer twintig me-

-Sicco de Winter trainer Stokkum

Breedenbroek-trainer Edwin Fre

ner Ronald van der Plaats. "De
eerste helft was veel te slap. Na

ricks. "Wij speelden de eerste
helft heel slap en daar zijn we in

rust was het beter, maar wilde de
bal er niet in."

heen gekomen. De inzet was er

Rijnland-VVL 2-0(2-0). 1-0 en
2-0 Jordy Meijer.

wel, maar qua voetbal lukte het
allemaal net niet."

"Het was een gelijkopgaande
wedstrijd", vertelde voorzitter

SVGG-NVC 2-2(0-0). 0-1 Stef
Tiemessen, 1-1 Joost Elferink,
1-2 Stef Tiemessen, 2-2 Koen
Hunting.

Alex Knippers van het Lengelse

Wij toonden de

"De overwinning van Halle
was volledig terecht", stelde Ajax

VVL. "Twee kleine foutjes straf
fen zij af en behalve een schot op

de tweede helft niet meer over

de lat kregen wij geen kansen.

"We waren meer in balbezit,
maar vanuit de omschakeling

Een gelijkspel was mijns inziens
verdiend geweest."

kwam NVC twee keer op voor
sprong",
legde
SVGG-trainer

Ajax Breedenbroek-Halle 0-2
(0-1). 0-1 Twan Wolsink, 0-2
Lennard Rooks.

Ruud Pastoor uit. "In de absolute
eindfase scoorden wij de verdien
de gelijkmaker."

