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42 SPORT

door Marcel Luyckx

WAALWIJK – Yuri van Gelder was
drie toen de familie binnen Waal-
wijk verhuisde. Nou ja verhuisde,
introk in de garage. Het woonhuis
aan de Ds. Louwe Kooymanslaan
moest nog gebouwd worden. Dat
deed vader Simon zelf. Hij nam er
de tijd voor. Tweeënhalf jaar om
precies te zijn. In de tussentijd
kwam het gezin in de ruim beme-
ten garage volgens moeder Tineke
niets tekort. „Toen het huis af
was, hadden we zoiets van: waar-
om zouden we erin trekken?” De
bouwplaats was voor jonge Yuri
één grote speelplek. „Klimmen en
klauteren deed hij het liefste.
Boomhutten bouwen. We moes-
ten regelmatig met hem naar de
dokter. Dan had hij zijn hand
opengehaald, dan weer een hoofd-
wond. Yuri was echt een buiten-
kind. Een rauwdouwer. Maar hij
zag geen gevaar hè.”
Die eigenschap heeft Tineke van
Gelder (meisjesnaam De Krieger)
veel vaker zorgen gebaard. En dan
ging het niet eens zozeer om de
capriolen die hij in de turnzaal
uithaalde. „Yuri heeft een keer
zijn pols gebroken tijdens het
skeeleren. Die pols is altijd een
zwakke plek gebleken. Voltige en
vloer gingen niet meer. ‘Als ik
niet alle zes toestellen kan doen,
hoor ik er niet meer bij’, vond Yu-
ri. ‘Ik wil stoppen’, zei hij. ‘Je kan
er ook voor kiezen om één toestel
te doen’, reageerde Rob Stout,
toen zijn trainer. ‘Dan ga je toch
lekker aan de ringen trainen.’
Daarna is hij als specialist verder
gegaan.” De rest is geschiedenis.
De schoolarts had al vroeg door
dat de jonge Van Gelder aanleg
had voor sport. „‘Yuri heeft de
bouw van een atleet of een gym-
nast’, zei hij.” Als vijfjarige meld-
den zijn ouders hem aan bij het
plaatselijke Kunst & Kracht. „Yuri

was een spring-in-‘t-veld. Ik zie
hem nog op zijn handen de
school binnenlopen, zo de hele
gang door.”
Dat hij een grote in de turnsport
zou worden, stond toen nog in de
sterren geschreven. Dat hij klein
van postuur zou blijven, daarover
twijfelde zijn moeder geen mo-
ment. „Kort maar krachtig. In de
familie zijn we allemaal klein.
Het zit in de genen. Of Yuri daar
problemen mee had? Nee, bij
mijn weten is hij er nooit mee ge-
pest. Hij stond zijn mannetje, al-
tijd vooraan. Was ondernemend.
Yuri was er en dat was het. Zijn
zus Larissa, die nog kleiner is,
heeft er meer moeite mee gehad.
Ze heeft ook wel eens laten vallen
dat alles om Yuri draaide. Aan de
andere kant vond ze het leuk om
mee te gaan naar wedstrijden.”

Al gauw was Waalwijk te klein
voor Yuri. Hij reisde voor wedstrij-
den kriskras door Nederland met
in zijn kielzog de rest van het ge-
zin. „Op zijn negende was hij al
twee keer Nederlands kampioen.”
Naarmate het talent van Yuri ver-
der ontbolsterde, slokte zijn sport
meer tijd en energie op van zijn
ouders. „Yuri ging extra trainen
in Sliedrecht. Kon Simon een paar
keer per week op en neer rijden.”
Sliedrecht werd Rotterdam, een

paar keer per week werd bijna da-
gelijks. Vader Simon chauffeurde,
moeder Tineke bewaakte thuis
het fort. „Ik reed niet buiten Waal-
wijk. Als Simon van zijn werk
kwam, zorgde ik dat er brood
klaar stond. ‘Yuri instappen’, riep
ik dan. Pas na de training, een uur
of negen, kregen ze warm eten.”
Ze heeft het boek ‘de onvrije oefe-
ning’ van ex-turnsters Stasja
Köhler en Simone Heijtinga niet
gelezen. Het gaat over jarenlange
mentale en lichamelijke kinder-
mishandeling door hun trainer.
Ouders werden bij de trainingen
geweerd. Ma en pa Van Gelder
zien geen enkel raakvlak. Tussen
het drillen van jonge turnsters en
de begeleiding van turners zat
kennelijk een wereld van verschil.
Natuurlijk had Yuri wel eens
geen zin om te trainen. „Op een
avond belde Frank Koolen, zijn
eerste trainer bij Kunst & Kracht
op. ‘Waar is Yuri?’ ‘Aan het trai-
nen’, zei ik. ‘Nee, hier is hij niet.’

door Koen van der Velden

DEN BOSCH – Afgelopen oktober
was basketballer Reggie Johnson
(25 jaar, 2.08 meter) de laatste aan-
winst van SPM Shoeters. Een mono-
loog.

„Ik ben opgegroeid in Winston-sa-
lem, een stad in de staat North Ca-
rolina. Mijn moeder woont er
nog. Zij heeft me opgevoed, sa-
men met mijn stiefvader, die
sinds ik één jaar oud was in mijn
leven is. Hij heeft me geleerd hoe
je een man moet zijn. Waar mijn
biologische vader was? Wie zal
het zeggen. Ik heb hem later wel
eens gezien, maar verder dan ‘hal-
lo’ en ‘dag’ kwamen we niet.
Wrok koester ik niet. Ik heb ervan

geleerd dat je er moet zijn voor je
kind. Laat niemand je die verant-
woordelijkheid afnemen.
Mijn vrouw en ik hebben een
dochter van één jaar oud, Cam-
ryn. Ze wonen nu bij me in Vlij-
men, in februari vertrekken ze.
Mijn jeugd was goed, ik was een
vrolijk kind. Ik deed altijd alsof ik
een showworstelaar was, weet je
wel, zoals The Rock. Ik worstelde
met mijn teddybeer of mijn klei-
ne zusje. Die vond dat minder
leuk. Rond mijn vijftiende kreeg
ik een groeispurt, daarvoor had ik
een gemiddelde lengte. Pas in
mijn tweede jaar van de middelba-
re school begon ik met basketbal-
len. Mijn coach zei dat als ik hard
werkte, ik later zelf mijn college-
geld zou kunnen betalen. Meer

hoefde ik niet te horen. De eerste
keer dat ik een bal oppikte was
leerzaam. Ik geloof niet dat ik ooit
geprobeerd had te springen, dus
dunken kon ik niet. Mijn teamge-
noten van toen kunnen gemene
verhalen vertellen over die perio-
de. Toch duurde het niet lang
voor ik het doorkreeg en dacht:
hier zit misschien iets in.
Ik was meteen een goede reboun-
der. Ik voel instinctief aan welke
kant de bal op gaat. Vroeger deed
ik wedstrijdjes met teamgenoten.
Wie de minste rebounds had
moest een etentje betalen. Het
liefst wil ik ze allemaal.
Sommige teamgenoten haatten
me omdat ik bij wijze van spre-
ken de bal uit hun handen trok.
Ik kan niet anders, ik móét die re-

De bekerduel van de Osse
hoofdklasser OSS’20 tegen
competitiegenoot Gemert is
gisteravond na de eerste
helft gestaakt. Een van de
grensrechters werd ziek en
er was op het sportpark in
Oss geen vervanger voorhan-
den. Gemert leidde in het
achtstefinaleduel voor de be-
ker in het district Zuid II
met 0-1 door een benutte
penalty van Vincent Buijs-
sen. Wanneer de wedstrijd
wordt uitgespeeld, is nog
niet bekend. De winnaar
neemt het in de kwartfinale
op tegen HVCH uit Heesch.

Fred van der Hoorn stopt als
assistent-trainer bij FC Den
Bosch omdat hij die baan
niet goed kon combineren
met zijn functie als tech-
nisch manager. Maandag
werd bekend dat de 30-jari-
ge Erik van der Ven de nieu-
we assistent is. Van der
Hoorn vulde die rol sinds
oktober in. Van der Hoorn:
„Op kantoor ligt veel werk
te wachten, ook niet-voetbal-
gerelateerde zaken.”
De tuchtcommissie van de
KNVB heeft overigens nog
geen uitspraak gedaan inza-
ke de ongeregeldheden tij-
dens FC Den Bosch - FC Oss
in november. Een woord-
voerder stelt dat de commis-
sie wacht op de politie en
FC Den Bosch. „Die zijn zelf
met onderzoek bezig. Wij
wachten met een uitspraak
tot dit afgerond is.”

Twee rollen te veel
voor Van der Hoorn

Grensrechter ziek,
duel in Oss gestaakt

Zaten we weer bij
de dokter. Dan had
Yuri zijn hand
opengehaald, dan
een hoofdwond

Om het gastgezin
te kunnen betalen,
ging ik werken bij
schoenfabriek
Greve

Tineke van Gelder Tineke van Gelder

� Reggie Johnson is vader van dochtertje Camryn (1), maar hij voelt zich nog
een kind: „Speelgoedautootjes vind ik nog steeds leuk.” foto Marc Bolsius

Van de wieg naar het podium. Eén
vrouw maakte het allemaal mee.
Wie zijn de moeders van het suc-
ces? Aflevering 6 (slot): de moe-
der van turner Yuri van Gelder.

BASKETBAL

EuroChallenge.
Vanavond, 19.30 uur: Fraport Skyliners -
SPM Shoeters Den Bosch.
Geblesseerd: niemand.
Bijzonderheden: Shoeters trainde gistera-
vond in de Fraport Arena, waar ook Stefan
Wessels en Mike Schilder een laatste test-
moment hadden. Het tweetal was de afge-
lopen week geblesseerd. „Ze gaan het mor-
gen proberen”, zei coach Sam Jones gistera-
vond. Voor Fraport Skyliners, nummer acht
van de Duitse Bundesliga, is het treffen
met Shoeters al het tweede optreden in
de tweede fase van de EuroChallenge. Vori-
ge week versloegen de Frankfurters de Es-
ten van Tartu Rock. Dat won op zijn beurt
gisteravond bij Avtodor Saratov (Rusland).

Als Reggie Johnson niet lacht is het

� Sinds het kroonjaar van Yuri van
Gelder zijn alweer bijna tien jaar
gepasseerd. In 2005 werd de Waal-
wijker (van 20 april 1983) Euro-
pees en wereldkampioen op rin-
gen. Dat jaar ontving hij ook de
Jaap Eden als sportman van het
jaar.

� Tot drie keer toe greep de ringen-
specialist naast een olympisch tic-
ket, voor het eerst in 2004 (Athe-
ne).

� De turner van Flik-Flak richt zich
nu op de Olympische Spelen van
Rio. Hij heeft twee kansen: indivi-
dueel en met het mannenteam.

“

Tineke van Gelder stond heel wat
angsten uit vanwege rauwdouwer
Yuri. „Hij zag geen gevaar, hè.”

“

V O E T B A L

VOORBESCHOUWING

A M A T E U R V O E T B A L

‘Kort en krachtig. Dat

� Yuri met moeder Tineke en vader Simon in 2000 in Bremen, waar hij tij-
dens de Europese jeugdkampioenschappen brons haalde op ringen.

TURNEN

Ons mam

YURI VAN GELDER
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We zijn gaan zoeken en vonden
hem in een halletje van een flat
hier in de buurt. Zat hij te wach-
ten tot de training voorbij was.
Toen hebben we hier een hartig
woordje met hem gesproken. ‘Als
je een keer geen zin hebt, moet je
dat zeggen. Dan sla je een keer
over’, zeiden we. Dat is hooguit
twee keer gebeurd.”
Op zijn vijftiende trok Yuri in bij
een gastgezin in Rotterdam. De
zoon des huizes turnde ook. „Om
het gastgezin te kunnen betalen,
ben ik gaan werken bij schoenfa-
briek Greve. Yuri heeft er ook nog
gewerkt om een zakcentje te ver-
dienen. Hij heeft een opleiding
voor therapeutisch schoenmaker
gevolgd, maar niet afgemaakt.”
De tiener uit het gemoedelijke
Baardwijk was in de Randstad
niet op zijn plek. Daar kwamen
zijn ouders pas na twee jaar ach-
ter. „Yuri toont geen emoties hè.
Nee, ook niet naar mij toe. Hij
meldde opeens dat hij weer thuis
kwam wonen. Hij voelde zich een-
zaam in Rotterdam, dan ging hij
maar de stad in.”
Met elk jaar een EK en bijna elk
jaar een WK kunnen Simon en Ti-
neke van Gelder niet overal bij
zijn. Het hoogtepunt, de wereldti-
tel van 2005 in Melbourne, beleef-
den ze thuis in de nachtelijke uur-
tjes. „De woonkamer zat vol. De
buren vroegen daarna of ze het
huis mochten versieren voor zijn
terugkeer. Voor Yuri hoefde dat
niet, maar het hoort erbij.”
De loopbaan van Yuri kent ook
een schaduwzijde. Net als de tur-
ner praat ook Tineke van Gelder
liever niet meer over de schorsing
wegens cocaïnegebruik. „Dat is
voorbij. Hij heeft een mooi vrien-
dinnetje. Ze wonen samen. Ik ben
blij dat het de goede kant opgaat”,
zegt ze tot twee keer toe. Een be-
zoek aan de afkickkliniek in Schot-
land waar Yuri verbleef, stelde
hen destijds op hun gemak. Hun
zoon was er in goede handen. De
krantenknipsels uit die ellendige
periode hebben ook een plekje ge-
kregen in de veertig plakboeken
die Tineke van het begin af aan
heeft bijgehouden. „Ik heb er lang
mee gewacht, maar het verhaal is
nu compleet.”

bound hebben.
Na mijn middelbare school ging
ik naar de universiteit van Miami,
waar ik speelde voor de Hurrica-
nes. In het begin was het moei-
lijk, zo op mezelf. Ik was een moe-
derskindje. Nog steeds. Deed ie-
mand me iets aan, dan kreeg die
met haar te maken. Maar na een
tijdje vond ik mijn draai in
Miami; een compleet andere we-
reld dan Winston-salem. Je hebt
er strand, altijd mooi weer, knap-

pe vrouwen, beroemdheden... Op
een dag kwam LeBron James, de
beste basketballer ter wereld, op-
eens met ons meetrainen. Hij was
toen net verhuisd naar de Miami
Heat. Hij stelde zich aan iedereen
voor. ‘I’m Bron.’ Wij zeiden:
‘Man, we weten wie je bent, wij
kijken ook televisie!’ Een andere
keer nam hij ons hele team op
zijn kosten mee naar een club. Zit
je dan, in de VIP-ruimte met Le-
Bron James.
Na mijn collegeperiode heb ik in
de D-League gespeeld, een ont-
wikkelingscompetitie met ploe-
gen die gelieerd zijn aan
NBA-teams. Dat ik niet werd ge-
kozen door een NBA-team was te-
leurstellend, maar ik heb die
droom nog altijd niet opgegeven.

In de zomer ga ik met een beken-
de trainer in Houston werken. Of
mijn doelstelling realistisch is?
Dat weet ik niet, maar ik ga niet
opgeven. Dat nooit. Een jongen
als Chris Copeland heeft het ook
gedaan. Die speelde ooit in Nijme-
gen en debuteerde een paar jaar
geleden op 29-jarige leeftijd in de
NBA. Dus waarom niet? Vorig
jaar heb ik nog een tijdje in China
gespeeld. Dat was lastig acclimati-
seren. Het eten was... anders, laat
ik het zo zeggen. Ik ga echt geen
eendenkop eten hoor, sorry. ‘Doe
mij maar gewoon rijst’, zei ik al-
tijd maar, want dat kende ik. Dit
seizoen ben ik begonnen bij een
club uit de tweede Spaanse divi-
sie, totdat mijn zaakwaarnemer
me op de hoogte stelde van de in-

teresse van Shoeters. Hij wilde
dat ik hier zou gaan spelen, want
door de EuroChallenge zou ik me-
zelf meer kunnen laten zien.
Ik heb nu eindelijk de namen van
alle jongens op een rijtje. Ik ben
ontzettend slecht met namen.
Kees (Akerboom, red.) noemde ik
soms Arvin (Slagter, red.), en an-
dersom. In het team pas ik per-
fect, denk ik, met zulke goede
schutters om mee heen. Als ik
dubbele dekking krijg, weet ik

hen te vinden. Ja, ik heb het pri-
ma naar mijn zin. Iedereen doet
zijn best om me thuis te laten voe-
len, en ik geniet van de suppor-
ters. Zij omarmden me meteen.
Het hielp natuurlijk dat ik bij
mijn EuroChallenge-debuut ge-
lijk 23 punten had. Daarbij ben ik
een vrolijk persoon, dat is mis-
schien te zien. Ik speel graag met
kinderen, omdat ik eigenlijk zelf
ook nog een groot kind ben. Speel-
goedautootjes vind ik nog steeds
leuk, bijvoorbeeld. Ik kijk alleen
geen cartoons, maar voor de rest
ben ik net een kind. Ik houd van
lol maken, dat is altijd zo geweest.
Soms tik ik voor de gein een
scheidsrechter op z’n kont. Nee,
als je mij niet ziet lachen, dan is
er iets mis met me.”

In het begin was het
moeilijk, zo op mezelf. Ik
was een moederskindje

Ik ben ontzettend slecht
met namen. Kees noemde
ik Arvin, en andersom

Reggie Johnson Reggie Johnson

helemaal mis met hem: ‘Ik ben eigenlijk een groot kind’

zit in de genen van Yuri’

“ “

� Tineke van Gelder: „Ik zie Yuri nog op zijn handen de school binnenlopen, zo de hele gang door.” foto Roy Lazet


