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door Frank Timmers

DONGEN – Dit doet pijn. Acht jaar
traint badmintonner Jelle Maas uit
Dongen op Papendal voor de Olym-
pische Spelen in 2016. Samen met
zijn trainer trekt hij, bijna ander-
half jaar voor dato, de conclusie
dat hij het niet redt.

Het duo Jelle Maas/Jacco Arends
is niet goed genoeg voor een plek
bij de beste zestien van de wereld.
Haarlemmer Arends gaat het tra-
ject naar Rio wel in, als helft van
het mixed dubbel. Zijn maatje Jel-
le Maas blijft thuis. Hij heeft er
vrede mee.

Hoe kun je hier vrede mee hebben?
„Onze hoogste ranking was 30.

Als je in een kwalificatiejaar tien
plaatsen stijgt, is dat een hele gro-
te prestatie. Dan nog ben je er
niet. De eisen voor kwalificatie
zijn heel streng. In zo’n jaar is de
concurrentie extra sterk dus zal
het niet meevallen om plekken te
stijgen. We zouden 23 toernooien
moeten spelen, terwijl je weet dat
je in de helft daarvan geen pun-
ten pakt door een ongunstige lo-
ting. Dat is de reden dat je zo veel
toernooien moet spelen. Meer
dan waarschijnlijk kom je doodon-
gelukkig uit zo’n kwalificatiejaar.
Ik ben blij dat we hier realistisch
naar hebben gekeken, ook al doet
het veel pijn.”

Maak je als Nederlander überhaupt
kans? De top van het badminton zit

toch vol met Aziaten en een enkele
Deen.
„Eefje Muskens (uit Goirle, red.)
en Selena Piek bewijzen dat het
wel kan. Zij staan bij het vrouwen-
dubbel negende op de wereldrang-
lijst. Dat is ontzettend knap. Voor
ons Nederlanders is het moeilijk,
zeker met zo weinig steun van
NOC*NSF. Dat we gekort wer-
den, dat snapte ik wel. Maar dit-
maal werden de benen onder ons
lichaam vandaan getrokken.
Ik ben heel blij dat het damesdub-
bel het zo goed doet. Dat bewijst
dat NOC*NSF geduld met ons
moest hebben en beter had
kunnen wachten. Ik denk dat ze
nu met andere ogen naar ons
kijken, over hoe we door zijn ge-
gaan met trainen en hoe we

DEN BOSCH – De laatste keer dat de
basketballers van SPM Shoeters in
actie kwamen, lijkt alweer een
eeuwigheid geleden. Op 15 april
werd Landstede Zwolle verslagen
(65-66), een kunstje dat tussen za-
terdag en 16 mei vier keer her-
haald dient te worden in de halve
finale van de playoffs.
„We hebben het betere team, dat
zullen we moeten laten zien”, zei
aanvoerder Kees Akerboom, die
gistermiddag – op de verjaardag
van coach Sam Jones – met zijn
ploeg een bijzondere training af-
werkte. Op de Herdgang werd
meegetraind met landskampioen
PSV, nadat de Eindhovenaren vo-
rig jaar voor een basketbaltrai-
ning de Maaspoorthal hadden be-
zocht. „Nee, basketballers kunnen
niet zo goed voetballen”, was de
conclusie van Akerboom, die voor-
al zijn Amerikaanse ploeggenoten
tijdens partijtjes en rondo’s zag
uitblinken in onkunde.
Het uitstapje naar het voetbalveld
was een laatste moment van ont-
spanning op weg naar de start
van de play-offs. Zaterdag begint
het ‘echte werk’ met een thuis-
wedstrijd tegen Zwolle – het eer-
ste duel in een best-of-seven-se-
rie. In de andere halve finale strij-
den Leiden en Groningen om een
plekje in de eindstrijd, die op 19
mei begint.
De hamvraag bij aanvang van de
reeks met Zwolle: hoe staat Shoe-
ters ervoor na ruim twee weken
zonder wedstrijd? „Goed”, zegt
Akerboom. „We hebben deze
week hard getraind, nu is het
wachten tot we mogen beginnen.
Het was wel even wennen, zo’n
lange periode zonder wedstrijd.
Het leek wel een soort voor-
bereiding op het seizoen. Voor
mij is het ook maar afwachten
hoe het staat met ons wedstrijdrit-
me. Het enige dat je kunt doen is
zorgen dat je in vorm bent en
mentaal klaar bent. Beide is het
geval.”

door Wilber Hack

WAALWIJK – Ruim twintig spelers
uit het amateurvoetbal en een paar
Hongaren kregen gisteravond de
kans om bij RKC Waalwijk of FC
Oss een contract in het betaalde
voetbal af te dwingen. Het gros
van die talenten maakte in het ver-
leden al eens deel uit van een bvo,
dus zo ‘nieuw’ waren de meesten
niet.

Het fenomeen testwedstrijd is dat
wel. Het is maar zelden gebeurd
dat er zoveel spelers gelijktijdig
moesten opdraven voor een soort
Cito-toets op het veld. RKC deed
het jaren geleden wel eens. Mar-
tin Jol – nu adviseur – was toen
trainer van de club.
FC Den Bosch doet het anders.
De club had de afgelopen weken
ook heel wat stagiairs op de trai-
ning. „We bekijken die spelers
daarnaast in hun eigen, vertrouw-
de omgeving”, zei technisch ma-
nager Fred van der Hoorn, die gis-
teravond als aandachtig toeschou-
wer in Waalwijk aanwezig was.
Directeur Remco Oversier van
RKC vond dat geen probleem.
„Of het handig is om de concur-
rent mee te laten kijken? Waarom
niet. Bij RKC werken we op een
bepaalde manier. Daar willen we
ons mee onderscheiden. Als spe-
lers zich daar goed bij voelen, kie-

zen ze toch wel voor ons.” In
Waalwijk en Oss vonden ze het
juist nuttig om de spelers – als
aanvulling op een al bestaand
beeld – ook eens in een andere
omgeving en onder druk in actie
te zien. FC Oss nodigde daartoe
als sparringpartner topklasser
JVC Cuijk uit. RKC verspreidde
de talenten over de teams rood en
blauw bij een onderlinge wed-
strijd van driemaal dertig minu-
ten.
Hoofdscout Cees Schapendonk
coördineerde bij RKC de observa-
ties vanaf de tribune. Na een paar
minuten was iedereen het er al
over eens dat zeker twee spelers
interessant konden zijn. Rick Mul-
der van Dongen maakte als aanval-
lende middenvelder een uitste-
kende indruk. Tot groot genoegen
van Tom Smits, die hem als trai-
ner van de reserves van Dongen
onder zijn hoede heeft. De voor-
malig speler van NAC, PSV en
Willem II zegt dat Mulder al een
gesprek achter de rug heeft met
Heerenveen. Ton Verkerk, de part-
time technisch manager van
RKC, zal wel blij zijn dat zijn
club WSC al kampioen is. Doel-
man Etienne Vaessen, die vrijwel
zeker naar RKC gaat, brak zijn
pols bij de testwedstrijd.
Testspelers RKC: Robert Mutzers en
Rick Mulder (Dongen), Brandon Zigo
Tichem (VVSB), Etienne Vaessen
(WSC), Rowendi Schoop (RKAVV),
Adil Tihouna en Okan Ozecelik (Her-
cules), Mohamed El Osrouti (TAC’90),
Schmid, Nagy, Keseru (Hongarije), Ad-
nan Bajic (Sparta), Wilbert Hack (Zi-
go).
FC Oss: Desley Schilders (Blauw
Geel), Paul van Zon (Dongen), Sergio
Calor (HVC’10), Dennis Groen (Deur-
ne), Toon Jochems (DOSKO), Christi-
aan van Hussen (FC Lienden), Tufan
Koca (Gemert), Stijn Rambach (TOP),
Stijn Derkx, Dustin Mijnders, Thomas
Schilders, Jordy Taal (Jong Willem II).

Naast Rick Mulder viel ook
Mohamed El Osrouti op.
RKC kwam hem via Martin
Jol op het spoor

BASKETBAL

�

Het missen van Olympische SpelenBASKETBAL
Mannen
Eredivisie, halve finale play-offs: SPM Shoe-
ters - Landstede. Tweede divisie A: Octopus
- Bladel.

Vrouwen
Tweede divisie B: Waldric - Kimbria.

HOCKEY
Mannen
Overgangsklasse B: Oss - Almere. Eerste
klasse C: Venlo - MEP, De Hopbel - Helmond,
MOP - Geel-Zwart.

Vrouwen
Hoofdklasse, halve finale play-offs: Amster-
dam - Den Bosch. Overgangsklasse A: Leoni-
das - Oss. Eerste klasse C: MEP - De Hopbel.

HONKBAL
Mannen
Eerste klasse B: Vos Cardinals - PSV. Tweede
klasse C: Gryphons - MULO.

KORFBAL
Gemengd
Tweede klasse I: DOT - PSV.

PAARDENSPORT
KNHS dressuur PSV Jan van Amstel op
paardensportterrein aan de Dungen-
sesteeg in Schijndel. Zaterdag 9.00 uur
klassen B, L1, L2, M1, M2, Z1 en Z2.
KNHS dressuur PSV Hippos op terreinen
aan de Dennendijk in Langenboom. Zater-
dag 9.30 uur klassen B, L1 en L2; zondag
9.00 uur klassen M1, M2, Z1 en Z2.
KNHS dressuur RV de Echo Drunen-Els-
hout op terreinen aan de Dekkerseweg in
Elshout. Zondag 9.00 uur klassen B, L1, L2,
M1, M2, Z1 en Z2.

RUGBY
Mannen
Ereklasse kampioenspoule, finale: RC Hil-
versum - RC The Dukes.

SNOOKER
Mannen
Eredivisie: Sportcentrum Utrecht - De Die-
ze, De Dieze - Pompadour.

SOFTBAL
Vrouwen
Silver League: Gryphons - Euro Stars, Gryp-
hons - Euro Stars.

SPORT IN HET WEEKEINDE

Shoeters
ontspant
bij PSV op
Herdgang

� RKC-directeur Remco Oversier.
foto Jan den Breejen/VI Images

bd.nl/basketbal
Twitter: @BDbasketbal

Testwedstrijd als
Cito-toets bij
RKC en FC Oss
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zaken financieel oplossen.”

Blijf je wel bij de selectie, nu je van
de weg naar Rio 2016 bent afge-
stapt?
„Ik ga door als sparringpartner,
daarvoor ben ik nodig. Jacco
Arends is een goede vriend van
mij en ik wil hem helpen om in
de mixed op de Spelen te komen.
Voor mij is het belangrijk om
uren te blijven maken. Alleen zo
kun je de top bereiken: uren
maken. Vervolgens hoop ik dat ze
daar goed presteren en wij weer
gesteund worden. Na 2016 wordt
alles op nul gezet, zowel qua
financiën als selectie. Het kan zijn
dat ze mij niet meer nodig heb-
ben of dat ze mij de steun geven
om me volledig te focussen.”

Wat zijn jouw nieuwe doelen?
„Nu deze keuze zo is uitgevallen,
wil ik eerst mijn school afmaken,
technische bedrijfskunde in Arn-
hem. Ik heb de studie vorig jaar
stopgezet voor de Spelen. Ik train
gewoon door en mis door school
maar één training per week. Over
twee weken speel ik het WK met
Jacco en in augustus is het WK in-
dividueel. Wij zijn nog altijd het
hoogst geplaatste team in Neder-
land. Dit is voor ons een piektoer-
nooi. Daarna ga ik denken aan de
Spelen van 2020, dat is mijn laat
ste kans, want dan ben ik 29 jaar.”

Ben je tegen die tijd sterker of over
de top?
„Ik verwacht het eerste. Wij zijn
met 24 jaar nog jong voor deze

sport. Met 28, 29 ben je op je
sterkst. Dat heeft alles te maken
met de uren die je hebt gemaakt.
We trainen iedere ochtend 2,5
uur en ’s avonds hebben we fysie-
ke training. Meer kunnen wij fy-
siek niet aan. Dat is het verschil
met de Chinezen. Zij trainen drie
keer per dag. Ze beginnen met
een hele grote groep, de meeste
spelers houden dat niet vol en ha-
ken af. De selecte groep die over-
blijft heeft uitzonderlijk talent.
Zo’n systeem zou bij ons niet kun-
nen, want daar is ons land veel te
klein voor.”

door Koen van der Velden

DEN BOSCH – Brandyn Curry (23)
spreekt zoals hij dribbelt: snel,
vloeiend, vastberaden. Punten en
komma’s zijn nauwelijks hoor-
baar. De Amerikaanse spelverde-
ler van SPM Shoeters lijkt vroeg-
wijs, maar goed, niet voor niets
werd hij gevormd op de universi-
teit van Harvard – een van de
meest prestigieuze scholen van
de Verenigde Staten, de bakermat
van menig presidentschap. Een in-
spirerende omgeving waarin een
intellectuele groeispurt onvermij-
delijk was.
Het is ruim een week voor de
start van de playoffs tegen Zwolle
als Curry plaatsneemt in de busi-
nessruimte van de Bossche Maas-
poort. Excuses, want hij is een
half uurtje later dan gepland. Een
opspelende lies behoefde meer
massage dan gedacht. Bezorgd is
hij niet, het zijn de pijntjes van
een lang seizoen – meer niet. De
playoffs? Van hem mogen ze giste-
ren beginnen.
Innemend is zijn persoonlijkheid.
Goedlachs, praatgraag en opge-
ruimd. Op de burelen van Shoe-
ters is men dol op hem, de ideale
schoonzoon uit North Carolina.
Een killer op het veld, deson-
danks – gentleman of niet. In zijn
eerste seizoen in Den Bosch ein-
digde Curry als derde bij de uit-
verkiezing van de waardevolste

speler van Nederland (achter Lan-
ce Jeter en Worthy de Jong). Ook
een plaatsje in het sterrenteam
van de eredivsie was voor hem.
„Het belangrijkste moet nog ko-
men, maar dit seizoen had alles
waar ik op gehoopt had”, zegt Cur-
ry. „Hoe moeilijk mijn start ook
was.” Wat heet, het begin van de
basketbaljaargang in Nederland
vormde voor de spelverdeler een
inktzwarte periode. Nauwelijks
had hij afscheid genomen van fa-
milie en vrienden in Amerika of
hij kreeg in september een tele-
foontje van zijn broer: vader Cur-
ry lag in kritieke toestand in het
ziekenhuis. Diens zwakke hart,
dat al jarenlang haperde, stond op
het punt het te begeven. Junior
vloog naar huis, zo snel als hij
kon, maar kwam slechts op tijd
voor de begrafenis. „Het kwam zo
onverwacht”, zegt Curry. „Mijn
vader moest wel vaker abrupt
naar het ziekenhuis, maar ik
dacht dat het net als alle andere
keren wel weer goed zou komen.
Dit keer dus niet. Dat was de eer-
ste wake-up call in mijn leven.
Op dat moment maakte ik kennis
met de echte wereld, zo voelde
het. Mijn moeder moest na de be-
grafenis meteen weer aan het
werk, en ook ik moest snel terug
naar Nederland. Dat was de uitda-
gendste periode die ik ooit heb
meegemaakt.” Eenmaal terug in
Den Bosch kreeg Curry de fysieke
rekening van zijn reis gepresen-
teerd. Door al het zitten in vlieg-
tuigen en auto’s was zijn lies
stram geworden. Op de eerste trai-
ning ging het mis. De blessure
kostte hem een maand. Nee, soe-

pel verliepen zijn eerste stapjes
als prof dus allerminst, maar Cur-
ry – een rasoptimist – beant-
woordde zijn valse start met een
indrukwekkende inhaalrace. Zijn
geheim? Hard werken. Harder
dan iedereen. „Talent hebben alle
jongens die betaald krijgen om te
basketballen”, zegt hij, „maar al-
leen met hard werken kun je je-
zelf écht onderscheiden.” Sommi-
ge van zijn levenslessen leerde hij
van zijn favoriete schrijvers. Ja,
Curry is een boekenwurm. Graag
leest hij over zelfontwikkeling.
Zijn favoriete boek, The Slight Ed-
ge, leerde hem het belang van de-
tails. „De succesvolste mensen

doen kleine dingen om beter te
worden, zoals elke dag tien pagi-
na’s van een goed boek lezen. Zo-
iets kan je leven veranderen. Dat
is te vertalen naar basketbal: ik
doe elke dag wat extra werk, ga
voor of na de training een tijdje
in mijn eentje schieten. Iedere
dag moet ik een bepaald aantal
ballen raak gooien. Dat heeft me
enorm geholpen, mijn schotper-
centage was nog nooit zo goed.
Wist je dat ik vorig seizoen
slechts 58 procent van mijn vrije
worpen raak schoot? Nu is dat 89
procent.”
Vooral in Europa excelleerde Cur-
ry. In sommige delen van Estland,
Rusland en Duitsland kent men
zijn naam. Hij noteerde 26 pun-
ten in Ulm, was dichtbij een tri-
ple double in Saratov (dubbele cij-
fers in punten, rebounds en as-
sists) en had de winnende score
tegen Tartu Rock. Wanneer de be-
langen groeien, leeft allrounder
Curry op, waar andere rookies ver-
schrompelen. „Dat zijn de mo-
menten die er toe doen”, ver-
klaart hij. „Dan moet ik er staan.
Anders zouden al die uren trai-
ning verspilde moeite zijn ge-
weest.”
De playoffs lijken in dat opzicht
voor Curry gemaakt. Het kam-
pioenschap is de ontbrekende
kroon op zijn seizoen. Of de ko-
mende weken zijn laatste in Den
Bosch worden? Belangstelling zal
er na zijn Europese prestaties vol-
doende zijn, maar Shoeters ziet
wel degelijk kans hem te behou-
den. Curry is niet de jongen die
een goede situatie zomaar verlaat
voor een paar euro’s meer, gelooft
(en hoopt) de clubleiding. „Er
hebben tijdens het seizoen wel
wat clubs gebeld, maar concreet
werd het nooit”, zegt de linkshan-
dige zelf. „Ik bekijk na het seizoen
wat de mogelijkheden zijn, maar
ik zie het best gebeuren dat ik
blijf. Dat is een optie die ik zeer
serieus zal overwegen.”

Ik dacht dat het
net als alle andere
keren wel weer
goed zou komen
met mijn vader
Brandyn Curry

SPM Shoeters treft in de halve finale
Landstede Zwolle (best-of-seven):
� Zaterdag, 20.00 uur:

Shoeters - Zwolle
� Dinsdag, 14.00 uur:

Zwolle - Shoeters
� Donderdag, 20.00 uur:

Shoeters - Zwolle
� Zondag 10 mei, 14.00 uur:

Zwolle - Shoeters
Indien noodzakelijk:

� Dinsdag 12 mei, 20.00 uur:
Shoeters - Zwolle

� Donderdag 14 mei, 14.00 uur:
Zwolle - Shoeters

� Zondag 17 mei, 20.00 uur:
Shoeters - Zwolle

“

Brandyn Curry beantwoordde zijn
valse start bij SPM Shoeters met een
indrukwekkend seizoen.

� Jelle Maas: „Ik ben blij dat we hier
realistisch naar hebben gekeken,
ook al doet het veel pijn.”
foto Rien Hokken/het fotoburo

Boekenwurm zoekt
het in kleine dingen

HALVE FINALE PLAY-OFFS

in Rio doet Jelle Maas heel veel pijn

� Sommige van zijn levenslessen
leerde basketballer Brandyn Curry
van zijn favoriete schrijvers. „Le-
zen kan je leven veranderen.”
foto Marc Bolsius


