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door Koen van der Velden

ROSMALEN – Hij is een opvallende
verschijning in sporthal De Haze-
laar in Rosmalen – en niet alleen
door zijn felgele sportschoenen.
Ahmad Ishaq (28) is een grote jon-
gen, zelfs onder de grote jongens
van het eerste mannenteam van
basketbalclub Black Eagles, met
wie hij sinds enkele weken traint.
Uitzonderlijk lang is de Syriër
niet – althans, niet voor een bas-
ketballer –, maar minder impo-
sant is zijn fysiek er niet om. Of
zoals zijn coach Peter van Vugt
het treffend beschrijft: „hij is 1.94
meter lang en 1.94 meter breed.”
Een Syrische kast dus, een ex-in-
ternational bovendien. En dat in
Rosmalen.
Begin september arriveerde Ishaq
in Nederland, gevlucht voor de
woekerende ellende in zijn ont-
wrichte thuisland. In Den Bosch
kende hij een neef, Ammar, bij
wie hij terecht kon. De weg naar
de basketbalhal was snel gevon-

den: een kennis van zijn neef,
René van Balsfoort, kende Ruud
van Esch van het Bossche EBBC,
die hem op zijn beurt (want: hij
was te goed) doorverwees naar
promotiedivisionist Black Eagles.
Daar zal Ishaq dit seizoen zijn
wedstrijden spelen. Omvangrijk
papierwerk werd onlangs afgehan-
deld.
Bij gebrek aan een beter alterna-
tief noemt Ishaq het basketbal-
veld nu zijn thuis. Het geluid van
stuiterende ballen, coachende
teamgenoten en piepende snea-
kerzolen werkt therapeutisch,
zegt hij. Wanneer het verstomt,
denkt hij aan zijn ouders en ande-
re familieleden die hij achterliet
in Syrië. „Meer dan 24 uur per
dag”, zegt hij in vloeiend Engels,
geleerd aan de universiteit van
Aleppo, waar hij een masterstu-
die volgde. „Aleppo...”, zucht hij.
Ooit was het een broedplaats van
cultuur en industrie, speelde hij
er professioneel basketbal en was
het wonen er aangenaam. Tot de

bommen begonnen te vallen en
het van kwaad tot erger werd. Is-
haq: „Net als veel burgers zat ik
tussen het vuur van de strijdende
partijen, tussen het regime van
Assad en de rebellen. De laatste
keer dat ik er was, telde ik eens 22
bommen in minder dan drie uur.
En momenteel is het nog erger.”
Zijn club, Jalaa, werd in 2012 opge-
heven, want basketballen was on-
mogelijk geworden tussen het
puin dat ooit Aleppo was. Wat res-
teert zijn herinneringen aan tij-
den van glorie. Ishaq werd meer-
maals, soms zelfs ongeslagen,
kampioen met de Syrische top-
club. Hij werd international, maar
lang duurde die droom niet. Zijn
ouders, woonachtig in het noorde-
lijke stadje Manbij, werden door
rebellen onder druk gezet. „Die
konden politiek en sport niet los
van elkaar zien”, zegt Ishaq, die
na het opheffen van Jalaa in Da-
mascus speelde voor Al Jaish, een
team gelieerd aan het leger. „Ik
was gewoon burger, geen militair,
maar de rebellen konden dat on-
derscheid niet maken. Zij oefen-
den druk op mijn ouders uit, en
zij op mij.”
Ishaq besloot uit te wijken naar
Irak, in de stad Erbil werkte hij in
een autofabriek en degradeerde
basketbal van professie naar hob-
by. Lang bleef hij niet: na een tus-
senstop in Syrië vertrok hij via
Turkije naar Nederland. In Irak
was het hem te heet onder de voe-
ten geworden toen terreurorgani-
satie Islamitische Staat (IS) de
stad naderde. Hoe die opereerde
had hij ervaren in Manbij, de
woonplaats van zijn ouders die in
januari 2014 werd veroverd door
IS.
Even schiet Ishaq onbedaarlijk in
de lach, wanneer hij vertelt over
de gruwelen waarvan hij in Man-
bij getuige was. „Het is zo fucked
up dat je soms niet anders kunt”,
verklaart hij. „En even later zit je
te huilen.” Sommige beelden zal
hij nooit meer kunnen uitwissen.
Zo zag hij de hoofden van jon-
gens met wie hij opgroeide, afge-
sneden en uitgestald op het stads-
plein. Ishaq spreekt over de angst
die regeert. „Mensen worden om
niets meegenomen, en de volgen-

door Herman Wissink

SIEBENGEWALD – „Kijk”, zegt Denny
Ebbers. Met de wijsvinger van een
van zijn grote knuisten gaat hij
naar zijn gezicht en raakt het punt-
je van zijn neus. Daarna doet hij
hetzelfde met de andere hand.
„Há, daar zullen de neurologen van
opkijken”, glundert hij.

Ebbers, veertig jaar pas, klampt
zich vast aan kleine successen. An-
derhalve week geleden kreeg hij
te horen dat zijn leven niet lang
meer zal duren. De tumor, waar
hij al vijfenhalf jaar tegen vecht,
heeft zich in zijn hersenstam ge-
nesteld. De judokolos van weleer
loopt voorzichtig door de huiska-
mer van zijn woning in Siebenge-

wald. „Ik ga niet in een hoekje zit-
ten wachten tot ik dood ga.” De
nationaal kampioen van 1994 en
de winnaar van de Dutch Open
in 1998 is aan zijn laatste gevecht
bezig. Een gevecht dat al in de ver-
lenging is en dat hij niet zal win-
nen. Al zegt hij: „Ik ga voor de gol-
den score”, een term die in het ju-
do wordt gebruikt voor het win-
nende punt van de verlenging.
Denny Ebbers voelt zich deze och-
tend goed. Vooral door de dexama-
thoson, een medicijn dat hij
krijgt in de hoogst mogelijke dose-
ring. Hij drinkt een glas geiten-
melk. „Schijnt goed te zijn”, licht
hij toe.
De voormalig judokampioen uit
Nijmegen wil blijven leven. Zo
lang mogelijk. Voor zijn kinderen.

Zijn ogen lopen vol als het gaat
over de toekomst van zijn drie
jongens: Cas (7), Max (11) en Bart
(13). „Ik wil opa worden”, zegt hij,
terwijl hij vecht tegen de tranen.
Hij weet dat hij het niet mee zal
maken. „Wat voor vriendinnetje
krijgen ze? Hoever schoppen ze
het op de voetbalschool van NEC?
Hoe gaat het verder met ze als ik
wegval? Ze hebben een goede
sportmentaliteit, van hun vader,
en gelukkig hebben ze met Ursu-

la een gouden moeder. Die is hart-
stikke sterk en sleept ze er wel
doorheen. Ik heb veel mensen die
me steunen. Mijn broer, mijn
moeder, een neef. Van mijn moe-
der moet ik die geitenmelk drin-
ken. En bietensap. Maar als men-
sen op bezoek willen komen en
me vragen of ze iets mee moeten
brengen zeg ik: ‘Neem maar een
bosje paling mee. Het is toch ker-
mis in Nijmegen.’ Man, wat krijg
je een honger van die medicij-
nen.”
Buiten loopt een grote Sint-Bern-
hardshond, Bolle. Elf maanden
oud. „Dat wilde Denny zo graag
nog”, zegt echtgenote Ursula.
„Wie ben ik om hem dat plezier-
tje nog te onthouden?” „Het geeft
afleiding en het is een uitlaatklep.

DEN BOSCH – Indien de huidige
ranglijsten gehanteerd zouden
worden komen OJC Rosmalen en
Kozakken Boys in 2016 in de nieu-
we landelijke divisie terecht. Ze
zouden dan onder meer het belof-
tenteam van Willem II treffen. De
eindstand van het seizoen
2015-2016 is echter bepalend voor
de indeling. Die gaat dan als volg:
-EREDIVISIE (18 clubs)
-EERSTE DIVISIE (20 clubs)
-LANDELIJKE DIVISIE (18 clubs)
nrs 1 t/m 7 van de twee topklas-
sen en nrs 1 t/m 4 beloftencompe-
titie
-TWEE TOPKLASSEN (18 clubs):
nrs 8 t/m 15 topklasse, 3 kam-
pioen van hoofdklasse, 2 uit belof-
ten A, 2 uit beloften, 3 clubs via na-
competitie
-ZES HOOFDKLASSEN ( drie za-
terdag, drie zondag, 14 ploegen): 7
verliezers nacompetitie, eerstvol-
gende 6 op de ranglijst (totaal 18),
5 kampioenen eerste klasse, 2
clubs uit beloften B, 3 clubs uit be-
loften-C, 7 clubs via nacompetitie.

door Anton van Gerner

DEN BOSCH – De KNVB heeft plan-
nen om alle 22 huidige beloften-
teams van profclubs te laten instro-
men in de reguliere voetbalpirami-
de. Mede daarom komt er vanaf
2016 een ‘landelijke divisie’ tussen
de eerste divisie en de topklasse.

Nu draait een pilot waarin Jong
Ajax, Jong PSV en Jong FC Twen-
te in de eerste divisie uitkomen.
Als de bondsraad van de KNVB,
waarin vertegenwoordigers uit
het betaald voetbal en amateur-
voetbal zitten, in december met
de nieuwe plannen instemmen,
gaan alle 22 beloftenteams het ‘re-
guliere circuit’ in en verdwijnen
de aparte competities voor belof-
ten.
Om die 22 ploegen een plek te bie-
den en om de aansluiting tussen
amateurvoetbal en betaald voet-
bal soepeler te laten verlopen,
komt er een nieuwe laag tussen
de Jupiler League en de topklasse.
Deze heet vooralsnog landelijke
divisie, al wordt ook wel gespro-
ken over ‘overgangsklasse’. Deze
valt onder de sectie amateurvoet-
bal en zal bestaan uit de beste top-
klassers en de beste beloften-
teams, afgemeten aan de eind-
stand van het seizoen 2015-2016.
Onder de landelijke divisie blij-
ven twee topklassen - die wel
worden vergroot tot 18 clubs - en
zes hoofdklassen verspreid over
zaterdag en zondag. Clubs in top-
klasse en landelijke divisie krij-
gen te maken met licentievoor-
waarden om stapsgewijs richting
de eisen van profvoetbal te gaan.

Ook topklasse en hoofdklasse wor-
den verrijkt met instroom van be-
loftenelftallen uit het betaald
voetbal. Beloftenteams spelen
niet meer op maandag, maar op
zaterdag of zondag.
Een ander aspect uit de plannen
is aanpassing van de solidariteits-
bijdrage die amateurclubs krijgen
als een oud-speler van hun als
prof een transfer maakt. De leef-
tijdsgrens daarvoor wordt ver-
laagd van 12 naar 9 jaar.
Er wordt nog onderhandeld over
het invoeren van een extra over-
schrijvingstermijn in januari voor
contractspelers in het amateur-
voetbal. Volgende week vergade-
ren de topklassers over de plan-
nen. De verenigingsraad van de
KNVB (zestig afgevaardigden uit
het amateurvoetbal) besluit er
eind november over, waarna het
laatste woord in december is aan
de bondsraad.

Veertien topklassers wor-
den met vier beloftenteams
ingedeeld in de nieuwe lan-
delijke divisie

Beloftenteam gaan in de
nieuwe opzet op zaterdag
en zondag hun wedstrijden
spelen

Ik ga niet in een hoekje
zitten wachten tot ik dood
ga
Denny Ebbers

Basketbal is nu

� De Syrische vluchteling Ahmad Ishaq maakte zaterdag zijn debuut voor
Black Eagles. foto Jan Verhoeven

Ahmad Ishaq ontvluchtte Syrië en
hoopt in Nederland zijn carrière als
basketbalprof te reanimeren.

Ebbers gaat ook in zijn gevecht tegen een tumorBASKETBAL

Eredivisie.
Vandaag, 19.30 uur: Landstede Zwolle -
SPM Shoeters Den Bosch.
Scheidsrechters: Sinterniklaas, Kuut en
Schoon.
Geblesseerd: Curry (lies).
Bijzonderheden: Voor spelverdeler Bran-
dyn Curry komt het duel met Zwolle te
vroeg. Hij ondervindt nog hinder van een
liesblessure. Ook Reggie Johnson, de nieu-
we center van Shoeters, zal vanavond nog
niet in actie komen. In zijn geval is het
wachten op een werkvergunning.
Laatste onderlinge duel: 28 maart 2014,
Shoeters - Zwolle: 81-65.

�

�

Kozakken Boys in
landelijke divisie

VOORBESCHOUWING

“

BASKETBALBeloftenteams in
2016-2017 in
voetbalpiramide
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de dag zie je hun hoofden op het
plein. Achteraf zijn er altijd rede-
nen, hoor je dat ze werkten voor
het regime, maar dat kan ook ge-
woon verzonnen zijn. IS bepaalt,
want is zijn eigen bron van
nieuws. Die leugens, die maken
me bang.”
Het ergste: zijn ouders wonen er
nog. „Mijn vader heeft hartproble-
men, mijn moeder heeft last van
haar rug, maar de benodigde me-
dicijnen zijn er niet. Artsen zijn

gevlucht. Wanneer ik contact met
ze heb, vraag ik meestal niet eens
meer hoe het met ze gaat. Ik ben
al blij als ze nog leven.” Mocht de
kans zich aandienen, dan haalt hij
ze zo snel mogelijk naar Neder-
land. Voorlopig volgt Ishaq tij-
dens slapeloze nachten elk beetje
nieuws dat hij kan vinden.
Zijn verhaal is een van de miljoe-
nen, wil hij benadrukken. Over
zijn eigen situatie praat hij niet
graag, want op medelijden zit hij

niet te wachten. Liever heeft hij
het over basketbal. Ogenschijnlijk
onbeduidend, in het perspectief
van zijn recente historie, maar
voor hem is het van levensbelang.
„Basketbal is mijn therapie”, her-
haalt hij.
Het is bovendien de sport waar-
voor hij op 12-jarige leeftijd zijn
ouderlijk huis verliet, waarvoor
hij een studieperiode in Frankrijk
liet schieten. Alles voor een prof-
bestaan, dat hij nog altijd niet als

voltooid verleden tijd beschouwt.
Ja, zijn conditie liep een deuk op
in die anderhalf jaar zonder se-
rieus basketbal, maar daar werkt
hij hard aan: drie keer per week
traint hij bij Black Eagles, twee-
maal bij EBBC. Hij komt van ver,
letterlijk en figuurlijk, maar richt
zijn pijlen op een kans bij een Ne-
derlandse eredivisionist – waar
maakt hem niet uit. „–Ik ga er al-
les aan doen om te slagen, al is
het maar voor één seizoen.”

Bolle is echt mijn maatje”, vult
Denny aan.
Van een afscheid wil hij nog niets
weten. „Ik ga nog naar het Eras-
mus in Rotterdam voor een se-
cond opinion. Daar zijn ze bezig
met proeven. Spuiten ze een vi-
rus in de tumor. Als er verder
niets meer werkt, moeten ze dat
maar proberen.” Hij wil zijn eigen
begrafenis niet regisseren. „Ik zou
wel gecremeerd willen worden.
Maar als Ursula en de kinderen
een plek willen om naar toe te
blijven gaan? Ook prima. En ook
de muziek zoeken ze maar zelf
uit. Ik kies toch maar van die jank-
nummers als ‘Papa’, van Stef Bos.
Daar zitten ze niet op te wach-
ten.” Denny schuifelt mee naar de
voordeur. „Ik zie je snel weer.”

door Rik Elfrink

EINDHOVEN – Memphis Depay kan
waarschijnlijk volgende week zijn
rentree bij PSV maken. Krijgt de
aanvaller geen tegenslag na de on-
langs verhoogde trainingsintensi-
teit, dan zit hij mogelijk in het
thuisduel met Panathinaikos weer
bij de wedstrijdselectie van PSV.

De Eindhovenaren nemen het
over acht dagen in eigen huis op
tegen de formatie uit Athene. De
ontmoeting van komende zater-
dag met AZ in het Philips Stadion
lijkt nog te vroeg te komen voor
Depay. Zijn snelle herstel komt
voor PSV als geroepen, de ploeg le-
verde de afgelopen weken voorin
de nodige dreiging in.

Maakt hij daadwerkelijk zijn ren-
tree tegen de Grieken, dan is hij
iets eerder dan de terug dan ver-
wacht. PSV ging er na de eerste di-
agnose vanuit dat Depay zo’n zes
tot acht weken buitenspel zou
staan. Een maand geleden raakte
PSV Depay door een liesblessure
kwijt in het uitduel met PEC
Zwolle.
De blessure van Georginio Wijnal-
dum valt mee. De clubdokter van
PSV onderzocht de vervroegd van
Oranje teruggekeerde aanvoerder
en kwam tot de bevinding dat
zijn knie niet ernstig beschadigd
is. Wel is sprake van irritatie rond
het gewricht, de medische staf
denkt dat deze met een aantal da-
gen rust geneest. Daarmee lijkt
het onwaarschijnlijk dat Wijnal-

dum er zaterdag tegen AZ al bij is.
Luuk de Jong en Andrés Guarda-
do zijn in dat duel wel weer inzet-
baar en keren terug in de wed-
strijdselectie.
PSV overweegt tijdens de winter-
stop een trainingskamp te beleg-
gen in de Verenigde Arabische
Emiraten. Abu Dhabi is een van
de bestemmingen waaraan de
club op dit moment denkt. Tien
jaar geleden was PSV ook al actief
in de stad aan de Perzische Golf.
Destijds legde het team er de ba-
sis voor een van de meest succes-
volle seizoenshervatting in de ge-
schiedenis. PSV haalde de halve fi-
nales in de Champions League en
werd kampioen. Overwinteren op
de Canarische eilanden is ook
nog een mogelijkheid.

Ik vraag aan mijn
ouders vaak niet
eens hoe het met
ze gaat. Ik ben blij
dat ze nog leven
Ahmad Ishaq

vooral therapie voor Ishaq

� Oud-judoka Denny Ebbers
foto Ed van Alem

voor de golden score

“
� Basketballer Ahmad Ishaq is gevlucht voor de oorlog in zijn thuisland Syrië. Voorlopig verzet de voormalig international zijn zinnen bij Black Eagles in Rosmalen. foto Marc Bolsius

PSV verwacht Depay snel terug


