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Sander Geerts, middenvelder van Trekvogels. © Gerard Verschooten

Sander Geerts: goalgetter van Trekvogels, vermomd
als controleur
NIJMEGEN - Sander Geerts is de cultuurbewaker van Trekvogels. Dit seizoen valt de Nijmegenaar nadrukkelijk op. Hij
scoorde al twintig keer voor de derdeklasser. En dat als controleur op het middenveld.
Guus Daamen 12-04-19, 15:20 Bron: De Gelderlander

0 Reacties
Samen met goede vriend Koen Lensen is hij begonnen met trainen. Sander Geerts en zijn ploeggenoot van Trekvogels gaan de
Vierdaagse lopen.
Ze zijn ingeloot, dus komende zomer wandelen ze in totaal 200 kilometer. De twee vrienden zoeken vaker de uitdaging op, zo
ondernamen ze reizen naar Azië, beklommen gebergten in de Himalaya en gingen ze samen interrailen (een lange treinreis).

Kind van de club

Sander Geerts (rechts) op archiefbeeld tijdens het duel met Arnhemse Boys. © Do Visser/De Gelderlander

Zo avontuurlijk als Geerts is buiten het veld, zo honkvast is hij als voetballer. De 29-jarige Nijmegenaar speelt al sinds de jongste
jeugd bij Trekvogels, op één jaartje bij NEC na. Bij de derdeklasser uit Nijmegen is hij alweer jaren een belangrijke speler op het
middenveld. ,,De kern van onze ploeg is al heel lang hetzelfde”, zegt Geerts. ,,Daardoor zijn we een hecht team. We hebben op
vrijdagavond vaak spelletjesavond, Koen en ik organiseren soms quizzen. Het is meer dan alleen het voetballen.”
Toch valt Geerts dit seizoen niet zozeer op als quizmaster, maar juist vanwege zijn prestaties. Met twintig goals is hij topscorer van
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de ploeg en staat hij zelfs tweede op de regionale lijst van topschutters. Alleen Hazar Can (aanvaller van DVE-Trajanus,
zaterdagteam) maakte één goal meer. Het opvallende: Geerts is verdedigende middenvelder.
De helft van zijn goals maakte hij uit een strafschop (zie kader). Dan nog is hij indrukwekkend trefzeker. ,,Ik speelde eerst als
nummer 10 kort achter de spitsen, maar daar was ik minder betrokken bij het spel. Ik duik als controleur vaker op in het
strafschopgebied en krijg eerder de bal. Daardoor scoor ik juist vaker.’’

Niet zomaar een vertrek

Ik kwam in een slangenkuil terecht, de meeste jongens speelden daar
voor zichzelf
Sander Geerts, middenvelder van Trekvogels

Eigenlijk kan hij het zich niet voorstellen, maar Geerts sluit niet uit dat hij nog een keer vertrekt bij Trekvogels, om het toch eens
hogerop te proberen. ,,Als promotie met Trekvogels niet lukt, lijkt het mij toch leuk om nog een keer voor een tweedeklasser of
eersteklasser te spelen.
Bij Trekvogels kan ik altijd terugkeren. Ik wil zeker nog lang voetballen. Ploeggenoot Joost Meuleman is 38 jaar en staat nog steeds
achterin bij ons. Zoiets lijkt mij ook mooi.”

Al acht Paulaners voor Lensen
Sander Geerts (29) en Koen Lensen (29) zijn beste vrienden en voetballen al jaren bij Trekvogels. De twee hebben voor dit
seizoen een weddenschap afgesloten. Elke keer als aanvaller Lensen een penalty versiert, krijgt hij van
strafschoppenspecialist Geerts een Paulaner (Duits witbier, GD).
Middenvelder Geerts scoorde dit seizoen tien keer uit een penalty. Bij liefst acht van die tien penalty’s was Lensen
neergelegd. Geerts: ,,Koen snijdt altijd naar binnen het strafschopgebied in, voor zijn tegenstander langs. Vaak wordt hij
dan aangetikt en gaat de bal op de stip. Omdat ik strafschoppen altijd raak schiet, is het gegarandeerd een doelpunt.”
Geerts doet geen bijzondere dingen voor een strafschop, zegt hij. ,,Ik heb geen last van zenuwen. Ik vind een doel groot,
dus als een penalty misgaat vind ik dat bijzonder. Als de bal strak genoeg wordt ingeschoten, is het altijd raak.”

Toch zal hij zeker niet zomaar vertrekken. Geerts koestert vooral wat hij heeft bij de voetbalclub uit Nijmegen-Oost. Dat ene jaar
zonder zijn maten van Trekvogels ligt daarvoor als belangrijke les verankerd in zijn geheugen. Op zijn 18de werd Geerts gescout
door NEC. Bij de Nijmeegse profclub hield hij het een jaar uit in het hoogste jeugdteam.
,,Het was niks voor mij. Ik kwam in een slangenkuil terecht, de meeste jongens speelden daar voor zichzelf. In het begin ging het
goed, later kon ik andere verleidingen niet weerstaan. Ik ging wel stappen, andere spelers niet. Dat was te merken aan mijn
prestaties.”
Hij keerde terug op het oude nest en speelt alweer tien jaar in het eerste elftal. Voorlopig hoogtepunt is de promotie in 2012 naar de
tweede klasse. Drie seizoenen was de ploeg actief op dat niveau, verder is de derde klasse steeds het domein van de
Nijmegenaren. ,,Trekvogels betaalt niet. Er zijn stromingen binnen de vereniging die dat wel willen, maar ik denk dat het niet bij de
clubcultuur past. Op zondag is het druk in de kantine, er zijn veel teams bij de mannen en de vrouwen. De combinatie van presteren
en gezelligheid gaat hier goed samen.”
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