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door Koen van der Velden

DEN BOSCH – Arvin Slagter (29)
houdt zijn hand voor zijn gezicht
en spreidt demonstratief zijn vin-
gers. „Kijk”, zegt hij, en inder-
daad: zijn rechterpink is opge-
zwollen en staat bovendien be-
hoorlijk scheef. Pijn heeft de bas-
ketballer niet, maar toch, prettig
is anders. Het vervormde ge-
wricht is een souvenir uit de laat-
ste interland die hij speelde, op 27
augustus tegen Montenegro. Zijn
pink schoot uit de kom, maar dat
kon hem na afloop vrijwel niets
schelen. Nederland had zich ge-
kwalificeerd voor het EK, voor
het eerst sinds een kwart eeuw.
Het kon er nog wel bij in De Zo-
mer van Slagter, op dat moment
al gevuld met bekerwinst, een
kampioenschap, een uitverkie-
zing tot beste speler van de eredi-
visie en - begin juli - een over-
gang naar SPM Shoeters.
En dus is Den Bosch zijn nieuwe
habitat. Vanaf het plein voor de
Maaspoort wijst hij in de richting
van zijn woonwijk, op loop-
afstand van de sporthal. Of is het
toch de andere kant op? „Het
blijft altijd even wennen, zo’n
nieuwe omgeving”, zegt hij,
„maar het went steeds makkelij-
ker.” In zijn basketballeven wissel-
de hij tot nu toe vier keer van
club, ging het van Rotterdam
naar Bergen op Zoom, naar Lei-
den, Groningen en nu dus Den
Bosch.
De Maaspoorthal kende hij alleen
van werkbezoeken, meestal was
hij in dienst van een titelconcur-
rent. Toen hij begin september
het kleedlokaal van Shoeters be-
trad, merkte Kees Akerboom op
dat het toch wel een beetje
vreemd was, Arvin Slagter aan
zijn zijde in Den Bosch. ‘Hier
klopt iets niet’, grapte de aanvoer-
der van Shoeters, de club die

twee maanden eerder nota bene
door Groningen was verslagen in
de finale van de play-offs.
Ja, het leedvermaak was voor Slag-
ter, zij het met mate. „Het was
een gevoelig onderwerp”, zegt de
geboren Amsterdammer, opge-
groeid in het Zuid-Hollandse Rijs-
wijk, met een kwinkslag. Borst-
klopperij is hem vreemd. „Ik weet
namelijk ook hoe het is om aan
de andere kant te staan”, doelt hij
op de finale van 2012, waarin de
Bosschenaren zijn toenmalige
werkgever Leiden versloegen.
Een basketbalnomade wil hij zich-
zelf niet noemen, al doen twee
transfers binnen dertien maan-
den anders vermoeden. Maar wist
híj dat de hoofdsponsor in Gronin-
gen na het seizoen zou vertrek-
ken. Slagter wilde Europees spe-
len, maar daarvoor had men in
het noorden de financiële midde-
len niet meer. Dus koos hij voor
Shoeters, en had Jos Frederiks
zijn gedroomde aanwinst binnen.
Twee keer eerder hengelde de
technische man naar de diensten
van Slagter - in 2012 en 2013 -,
maar telkens verkoos de guard
een andere route; een langer ver-
blijf bij Leiden en een contract in
Groningen. „Maar dit keer lag
hier in Den Bosch de grootste uit-
daging”.
Een buitenlands avontuur noemt
hij ‘toekomstmuziek’. Ooit kon

hij naar Estland, maar ja, veel ver-
schilde de competitie daar niet
van de eredivisie. Bovendien wa-
ren er obstakels: zijn toenmalige
relatie en opleiding (ALO). Wie
weet dient de perfecte situatie
zich ooit nog aan, zegt hij. „Ik heb
nooit onder stoelen of banken ge-
stoken dat ik graag een keer in
het buitenland wil spelen, maar
dat is voorlopig niet aan de orde.”
Slagter spreekt zoals hij speelt: be-
dachtzaam en evenwichtig. Bere-
kenend bijna: hij lijkt prima te we-
ten wat hij wil.
Tijdens de EK-kwalificatiecyclus
sprak hij in loze uurtjes met
bondscoach - en part-time gym-
docent - Toon van Helfteren over
diens werk, dat ook Slagter aan-
spreekt. Over Shoeters ging het

door Wilber Hack

WAALWIJK – Sandro Calabro denkt
dat het kunstgras van RKC Waal-
wijk de oorzaak is van de nieuwe
hernia die hij heeft opgelopen. „Ik
wil het veld niet de schuld ge-
ven”, zegt hij. Maar hij voegt er
onmiddellijk aan toe dat de ‘dem-
ping niet super is’.
De spits wijst op de zware blessu-
re die collega Dylan de Braal te-
gen Achilles ’29 opliep, terwijl er
ook een speler van de bezoekers
geblesseerd uitviel. Zelf ervaart
hij dat het kunstgras ‘een aanslag
is op zijn rug’. Het is de tweede
keer dat hij door een hernia ge-
troffen wordt. Eerder gebeurde
dat na een reeks van trainingen

bij FC Sankt Gallen, eveneens op
kunstgras.
Calabro liet gisteren vanuit het
ziekenhuis in Antwerpen weten
dat hij verwacht na de winterstop
weer terug te zijn. „De operatie is
goed verlopen. Er zat een stukje
bot los. Dat is eruit gehaald. Ik
moest binnen 72 uur geopereerd
worden toen ik met enorm veel
pijn naar het ziekenhuis ben ge-
bracht. Anders zou mijn voetbal-
carrière gevaar lopen.” Calabro
voelde zich nog niet super en had
last van tintelingen in zijn been.
„Dat moet snel over gaan, heeft
de arts verzekerd. De komende
maand mag ik weinig doen. Daar-
na kan ik stap voor stap aan mijn
herstel gaan werken.”

door Chris van Mersbergen

DEN BOSCH – In tijden dat het orga-
niseren van sportevenementen
toch niet altijd even makkelijk is,
gaat het de Grote Prijs Brabant
schijnbaar voor de wind. De veldrit
op de Pettelaarse Schans in Den
Bosch presenteerde gisteren een ja-
loersmakend deelnemersveld voor
de tweede editie op zaterdag 11
oktober. En dan was er ook nog
een ander primeurtje.

De organisatie van de veldrit
heeft zich voor volgend jaar name-
lijk kandidaat gesteld voor een
plaatsje in het wereldbekercircuit.
Een stap die past in de vorig jaar
uitgesproken ambities om van de
GP Brabant een cross te maken
die zich kan meten met de inter-
nationale top. Volgens de organi-
satie zijn daarvoor in Den Bosch
alle ingrediënten aanwezig: de
fraaie locatie tegenover het provin-
ciehuis, de steun van diezelfde
provincie en een hele rits andere
sponsors, plus het feit dat Den
Bosch hoofdstad is van dé veldrij-
dersprovincie van Nederland.
Dit seizoen maken zes crossen
deel uit van de wereldbekerkalen-
der, een van de drie grote klasse-
menten in het veldrijden (de an-
dere twee zijn de Superprestige
en de BPost Bank-trofee). In Ne-
derland hebben Valkenburg en

Hoogerheide de wereldbekersta-
tus. Volgens de organisatie van de
GP Brabant is er ruimte voor nog
twee extra wereldbekers; Den
Bosch zou er daar in 2015 dus één
van moeten zijn.
Dan dat deelnemersveld: net als
vorig jaar reist een groot deel van
de wereldtop af naar de Pettelaar-
se Schans. Lars van der Haar, Sven
Nys, Kevin Pauwels, Klaas Van-
tornout, winnaar van vorig jaar
Tom Meeusen: allemaal reizen ze
naar Den Bosch af. De Tsjechi-
sche wereldkampioen Zdenek Sty-
bar is de grootste naam die ont-
breekt. „Maar die maakte onlangs
pas bekend dat hij een paar veld-
ritten gaat rijden”, zegt Arie Slij-
ters, coördinator van het evene-
ment. „Dat was voor ons te laat.
Bovendien: als wereldkampioen
vraagt hij waarschijnlijk nog eens
een paar duizend euro extra. Dan
kom je uit op een startgeld van
tien- tot vijftienduizend euro.
Dat hadden wij niet zomaar meer
op de plank liggen natuurlijk.”
Ondanks het ontbreken van Sty-
bar wekt het ogenschijnlijke ge-
mak waarmee toppers naar Den
Bosch worden gelokt her en der
verbazing. De provincie, rijk ge-
worden door de verkoop van Es-
sent, zal wel flink bijdragen,
wordt gefluisterd. Volgens Slijters
valt dat erg mee. „We hebben ge-
woon een goede groep sponsors.
De bijdrage van de provincie is in
verhouding echt marginaal.”
In tegenstelling tot de eerste edi-
tie wordt er dit keer wel entree ge-
heven. Iedere bezoeker betaalt
vijf euro. Volgens stichtingsvoor-
zitter Mieke Geeraedts is die be-
slissing ‘niet eens zozeer gemaakt
om geld te verdienen’. „Iedere be-
zoeker krijgt twee consumptie-
bonnen bij zijn kaartje. We wil-
len vooral in beeld krijgen hoe-
veel mensen er op het terrein ko-
men. Vorig jaar bleek dat lastig.”

Het blijft telkens
wennen, zo’n
nieuwe omgeving,
maar het went
steed makkelijker
Arvin Slagter

Marianne Vos doet dit jaar
niet mee in Den Bosch, ze
neemt rust. Wel geeft ze
een clinic aan de jeugd

BASKETBAL

Jarenlang was hij kwelgeest van
Shoeters, maar zondag begint Arvin
Slagter in Bossche dienst.

ZATERDAGVOETBAL
Topklasse: Zaterdag, 14.30 uur: Kozakken
Boys - Spakenburg.
Hoofdklasse A: Zaterdag, 14.30 uur: Achilles
Veen - Jodan Boys.

WEST 1. Eerste klasse A: Zaterdag, 14.30
uur: De Meern - Roda Boys/Bommelerwaard,
Almkerk - WNC.

ZUID 1. Tweede klasse F: Zaterdag, 14.30
uur: SV Meerkerk - SV Capelle, Nivo Sparta -
GDC, GRC 14 - GVV’63.
Derde klasse C: Zaterdag, 14.30 uur: Per-
kouw - Altena, Herovina - Peursum, Asperen -
Sleeuwijk.
Derde klasse D: Zaterdag, 14.30 uur: SSC’55
- BLC, Wilhelmina’26 - Zuilichem, Good Luck
- NOAD’32, Willem II - BVV. 15.00 uur:
Sparta’30 - NEO’25. 15.30 uur: The Gunners
- Woudrichem.
Vierde klasse D: Zaterdag, 14.30 uur:
MVV’58 - Haaften, Vuren - Brakel. 15.00 uur:
Vianen - ASH, Kerkwijk - Focus ’07, SVS’65 -
Well.

ZONDAGVOETBAL
Topklasse: Zondag, 14.30 uur: OJC Rosma-
len - WKE.
Hoofdklasse B: Zondag, 14.30 uur: Groene

Ster - Blauw Geel’38, Gemert - TOP, OSS’20 -
TEC, UDI’19 - Schijndel.
Eerste klasse C: Zondag, 14.30 uur: HVCH -
DESK, Erp - Brabantia, Moerse Boys - Neme-
laer, DESO/Van Der Horst - Beerse Boys.
Tweede klasse F: Zondag, 14.30 uur: RKDVC
- RKJVV/Van Dalsen Inter. B, Best Vooruit -
ODC, Nooit Gedacht - BVV, EVVC - Heeswijk,
Sparta’25 - Helvoirt, WSC - Prinses Irene.
Derde klasse B: Zondag, 14.30 uur: Waspik -
SCO.
Derde klasse C: Zondag, 13.30 uur: OSC’45
- Nieuwkuijk. 14.30 uur: Baardwijk - GVV,
BMC - Real Lunet, Buren - Sint-Michielsge-
stel, Boxtel - Emplina, DSC - Haarsteeg, Theo-
le - Zwaluw VFC.
Derde klasse D: Zondag, 14.30 uur: DAW -
FC Uden, Avanti’31 - Boekel Sport, Venhorst
- Volkel, Berghem Sport - Rhode, Festilent -
Nulandia, Avesteyn - Margriet.

ZUID 1. Vierde klasse C: Zondag, 14.30 uur:
Be Ready - SC Emma, Right’Oh - RWB, Dus-
sense Boys - Victoria’03.
Vierde klasse E: Zondag, 14.30 uur: Vlijmen-
se Boys - Hilvaria.
Vierde klasse F: Zondag, 13.30 uur: SC Els-
hout - Maliskamp. 14.30 uur: RKTVC - Wilhel-
mina, BZS - TGG, SCR - Jan van Arckel, FC En-

gelen - Rhelico, Beesd - Alem, Teisterbanders
- HHC.
Vierde klasse G: Zondag, 14.30 uur: RKGSV
- Den Dungen, SCI - EMK, Tongelre - Essche
Boys.
Vijfde klasse C: Zondag, 14.30 uur: LSV -
Nordea, Berkdijk - Neerlandia’31.
Vijfde klasse D: Zondag, 14.00 uur: FC Dru-
nen - MEC’07. 14.30 uur: RKVSC - SCZ, Hee-
rewaarden - Ophemert, Wadenoijen - RKKSV,
Hedel - DSS’14.

ZUID 2. Vierde klasse H: Zondag, 14.30 uur:
SDDL - Cito, NLC’03 - Juliana Mill, Nijnsel -
Ollandia, DVG - Boskant, SES - VOW, Herpi-
nia - FC Schadewijk.
Vijfde klasse H: Zondag, 14.30 uur: GVV’57
- WEC, Ulysses - Odiliapeel, Maaskantse Boys
- Ruwaard, Keldonk - Ravenstein, Vorstenbos-
sche Boys - WHV, FC De Rakt - SCMH.
Zesde klasse C: Zondag, 14.30 uur: BVV’27 -
Boerdonk.
Zesde klasse D: Zondag, 14.30 uur: Astran-
tia - OKSV, SVS - Irene, MOSA’14 - Achilles
Reek, SBV - De Willy’s.

VROUWENVOETBAL
Hoofdklasse B:
Zondag, 14.30 uur: Eindhoven AV - Prinses
Irene.

Even wennen:

“
�

PROGRAMMA AMATEURVOETBAL Sandro Calabro vindt demping
kunstgras van RKC onvoldoende

� Arvin Slagter: „Dit keer lag hier in

� Lars van der Haar
foto Jasper Juinen/VI Images

Veldrit Den Bosch
wil in 2015 een
wereldbeker zijn
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door Raymond Willemsen

ZEIST – De KNVB gaat eind novem-
ber praten over de nieuwe competi-
tie-opzet in het betaalde voetbal.
Vanaf volgend seizoen vindt er de-
gradatie plaats uit de eerste divisie
en dat zal – naast het opheffen van
de beloftencompetitie – tot een
aardverschuiving leiden. De terug-
keer van de tweede divisie lijkt in
de maak.

Vanaf volgend seizoen heeft Ne-
derland dus niet langer meer de
enige profcompetitie in Europa
waaruit degradatie onmogelijk is.
De twee jaar durende pilot, met
de komst van de amateurs van
Achilles’29 en de beloftenteams
van Ajax, PSV en FC Twente,

loopt dan ten einde. De nieuwe
structuur zal voor de nodige be-
roering zorgen. Want als er clubs
degraderen (hoeveel er dat wor-
den is nog onduidelijk), betekent
dit ook dat er vanuit het amateur-
voetbal (topklasse) clubs moeten
promoveren. En daar zitten veel
topklassers helemaal niet op te
wachten. Zeker de topklasse in
het zaterdagvoetbal floreert: bij
veel duels komen meer toeschou-
wers dan in de eerste divisie.
Daarnaast zijn topklassers huive-
rig omdat ze vrezen niet aan aller-
lei strenge licentievoorwaarden
(onder meer veiligheid, verbete-
ren van de accommodatie en een
minimumaantal contractspelers)
te kunnen voldoen bij een promo-
tie naar het betaalde voetbal.

Toch zullen er in 2016 clubs moe-
ten promoveren vanuit de topklas-
se, ook al kan de bizarre situatie
ontstaan dat bepaalde verengin-
gen dat niet eens willen.
De KNVB onderzoekt ook de mo-
gelijkheid om meer beloften-
teams toe te laten tot het profvoet-
bal. Omdat veel clubs de laatste ja-
ren hun beloftenteam afstootten
of een fusie aangingen, stelt die
competitie niets meer voor. De
KNVB wil er dan ook vanaf. Feye-
noord heeft aangegeven ook in de
eerste divisie uit te willen komen
met de beloften. De KNVB kan de
kampioen van Nederland bij de
beloftenteams in het seizoen
2015/2016 laten promoveren naar
de eerste divisie. De rest van de
beloftenteams zou dan moeten in-

stromen in de topklasse(n) en de
hoofdklassen bij de amateurs.
Omdat dit grote aantal niet in een
keer kan worden toegevoegd, over-
weegt de bond de terugkeer van
een tweede divisie. Die werd in
Nederland in 1971 afgeschaft. De
KNVB saneerde toen noodlijden-
de clubs, maar ook verenigingen
die te weinig publiek trokken.
Onder meer AGOVV, Limburgia,
ZFC en Baronie keerden in de zo-
mer van 1971 terug naar de ama-
teurs. Vanaf het seizoen 1971/1972
bestaat het profvoetbal in Neder-
land alleen nog uit een ere- en
een eerste divisie. Daar komt bin-
nen een kleine twee jaar dus na
ruim vier decennia weer verande-
ring in. En dat zal niet zonder
slag of stoot gaan.

met Ralf de Pagter, zijn kamerge-
noot bij Oranje. Slagter wilde we-
ten hoe het er bij de Bosschena-
ren aan toe gaat, want je kunt
maar beter voorbereid zijn.
Rust kende hij de laatste maan-
den nauwelijks. Hij houdt er niet
van om in ondermaatse conditie
bij een trainingskamp te verschij-
nen, dus begon hij anderhalve
week na het kampioensfeest met
trainen - Oranje wachtte. Bij
Shoeters kreeg hij in september
nog een weekje vrij, wat het to-
taal aan basketballoze weken afge-
lopen zomer op tweeënhalf
bracht. ‘Geeft niet’, zegt Slagter,
want basketballen is zijn hobby.
Wanneer het kan gooit hij een bal-
letje met familie of vrienden.
Puur voor de lol, winnen hoeft

dan niet. Dat doet hij al zo vaak.
Bij Shoeters gaat hij voor zijn vier-
de landstitel, in een seizoen dat
zondag begint met een uitwed-
strijd in Amsterdam.
Of hij start of op de bank begint
weet hij nog niet, maar een promi-
nente rol zal hij ongetwijfeld heb-
ben. Zijn leiderschap, dat Oranje
naar grote hoogte stuwde, etaleer-
de hij al in Den Bosch. Slagter
strooit met schouderklopjes, aan-
en terechtwijzingen, geeft soms
een bemoedigend tikje op de
bips. Alles voor het team, dat in
zijn ogen nog veel werk te verrich-
ten heeft. De favorietenrol op pa-
pier zegt hem niets. „Nul-kom-
ma-nul”, zegt Slagter, die weet:
„Je moet het op het veld laten
zien.”

DEN BOSCH – Net zoals voorgaande
seizoenen gaat ook dit jaar de
competitieopzet van de eredivisie
basketbal op de schop - noodge-
dwongen dit keer. Het wegvallen
van Matrixx Magixx Wijchen is
oorzaak voor de renovatie. In
plaats van acht, plaatsen nu maar
zes ploegen zich voor de play-
offs. Daarin volgt een splitsing: de
bovenste twee ploegen zijn auto-
matisch geplaatst voor de halve fi-
nale. De overige vier clubs strij-
den onderling - nummer 4 tegen
5 en 3 tegen 6 - in een korte serie
voor een plek in de halve finale.

Daarin speelt de winnaar van het
duel tussen de nummer 4 en 5 te-
gen de lijstaanvoerder, de num-
mer 3 of 6 tegen de runner-up. De
halve finales beginnen op 2 mei.
SPM Shoeters speelt zijn laatste
competitiewedstrijd op 18 april
en zal dus, mocht het als eerste of
tweede eindigen, twee weken
rust krijgen. „Dat bevalt me niet”,
reageert Shoeters-coach Sam Jo-
nes. „Plus het feit dat de halve fi-
nale best-of-seven is, volgens mij
is dat te lang. Maar wel terecht
dat de nummers één en twee zich
automatisch plaatsen.”

Vandaag, 20.00 uur.
Scheidsrechter: Gerritsen.
Geblesseerd: Van den Meiracker (knie),
Snijders (enkel), Hultermans (lies) en D.
Janssen (teen).
Vermoedelijke opstelling: Koopmans; J.
Jansen, Ket, Stuy van den Herik, Piqué, Van
den Ouweland, Kamaci, Opoku; Bakx, Van
Veen, Falkenstein.
Laatste onderlinge duel: 21 april 2014,
FC Oss – MVV 2-1.
Bijzonderheden: Genaro Snijders, Lorenzo
Piqué en Rodney Ubbergen zijn door voor-
malig profvoetballer Nordin Wooter (o.a.
Ajax en Real Zaragoza) benaderd om voor
de nationale ploeg van Suriname te spelen.
Wooter heeft van de Surinaamse Voetbal
Bond (SVB) de bevoegdheid gekregen om
spelers te selecteren voor een trainings-
kamp en enkele oefenduels in aanloop
naar de kwalificatiereeks voor het WK
2018 in Rusland. ‘Uit onze analyse blijkt
dat jij perfect past in de profielschets voor
spelers waarvan wij denken dat zij een be-
langrijke bijdrage kunnen leveren in de
kwalificatiereeks op weg naar WK 2018’,
schrijft de bond aan het drietal van FC Oss.

MVV
FC Oss

bd.nl/fcdenbosch
Twitter: @BDfcdenbosch

bd.nl/fcoss
Twitter: @BDfcoss

bd.nl/rkc
Twitter: @BDrkcwaalwijk

KNVB blaast het stof van de tweede divisie af

FC Den Bosch
De Graafschap

Overige duels. Vandaag, 20.00 uur: Achil-
les’29 - FC Emmen, Roda JC - Jong PSV,
VVV-Venlo - Helmond Sport, Jong Ajax -
Jong FC Twente, Almere City - NEC, Telstar -
Sparta, Fortuna Sittard - FC Volendam.

FC Eindhoven
RKC Waalwijk

Bosschenaar Slagter
Vandaag, 20.00 uur.
Scheidsrechter: Manschot.
Geschorst: Kabashi en Quekel.
Geblesseerd: Mols (rib), Boddaert en Ka-
bran. Kabran moet nog wachten op een
MRI-scan die de ernst van zijn enkelblessu-
re moet uitwijzen. Qviberg speelde een hal-
ve wedstrijd mee met de beloften van Bra-
bant United. FC Den Bosch heeft zeventien
spelers beschikbaar.
Vermoedelijke opstelling: Appels; Rutten,
Penna, Hofstede, Statie; Maguire, Belter-
man, Van den Broek; Ceria, Thomassen,
Lurling.
Laatste onderlinge duel: 14 december
2013, De Graafschap - FC Den Bosch 3-5.
Trainer Ruud Kaiser: Trainer Ruud Kaiser
wil niet meer herinnerd worden aan de dra-
matische 5-1 nederlaag bij Jong PSV. „Dat
hebben we uitgesproken. Dat is nu verle-
den tijd. Ik hoop dat die spelers ook de
klap verwerkt hebben.” Bij winst haalt FC
Den Bosch de doelstelling om na negen
wedstrijden bij de eerste acht te staan.
„Het doel was om de start niet te missen
zoals vorig seizoen. Vanuit een achtste posi-
tie, die recht geeft op deelname aan de
play-offs, kijken we verder omhoog.”

Vandaag, 20.00 uur.
Scheidsrechter: Mulder.
Geschorst: Van Weert.
Geblesseerd: Calabro, Esajas, De Braal,
Rommedahl en Najah. Van Mosselveld is
weer terug van een blessure.
Vermoedelijke opstelling: Van Dijk; Marti-
na, Verkoelen, Van Mosselveld, Coster; Van
Arnhem, Jungschläger, Van Zeelst, Deckers;
Fortes, Valpoort.
Laatste onderlinge duel: 14 januari 2011,
RKC - Eindhoven 4-1.
Bijzonderheden: RKC heeft deze week
een gesprek gehad met Vitesse-directeur
Mohammed Allach over Alvin Fortes. De
Arnhemse club wil de aanvaller een con-
tract aanbieden en dan het seizoen uit la-
ten spelen bij RKC. Het probleem is dat er
nog meer gegadigden zijn. Clubs als Hee-
renveen, Groningen en Sparta toonden
ook al interesse in de speler, die door RKC
voorzichtig gebracht wordt. Meestal begint
hij op de bank. Sjoerd van Beers en Collin
Seedorf zijn vanuit jeugdopleiding Brabant
United toegevoegd aan de selectie van
RKC. Van Beers uit Middelbeers kan rechts-
back en verdedigende middenvelder spe-
len. Seedorf is een centrale verdediger.

Eredivisie basketbal gewijzigd

Den Bosch de grootste uitdaging.” foto Sandra Peerenboom


