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Speler Braalfiuizen verongelukt, drie anderen gewond

Drama in Geldrops A3 voetbalelftal
Woensdag 29 jarnnn, GELDROP - Het Geldropse A3-voetbalelftal van
SV Braat<&uizen is getroffen door een drasra. Maandagavond
verongelukte de achuienjarige aanvoerder Roger Dions na eeo training.
De bestuurder van de auto waarin Dions meereed - een medespeler - ligt
in com4 twee andere teaÍÍlgenoten hebben een hersenschudding en

handletsel.
Gisteravond zijn de overige spelers samengekomen in het clubhuis van
Braatrfiuizen aan de Winde in Geldrop. Ze hebben daar samen met hun
ouders en de ouders van Roger Dions steun gekregenvan
Slachtofferhulp. Dions wordt zatedagbegraven. De voetbalclub wil
deze week in ieder geval alle jeugdtrainingen afgelasten. Ze heeft de
KNVB toestemming gevraagd om de wedstrijden van zaterdag eveneens
te annuleren.
De bestuurder, een achttieqiarige Eindhovenaar, hgt in het MMC
Eindhoven in coma en heeft een gekneusde long. Een negentienjarige
Eindhovenaar met een hersenschudding mocht gisteren het ziekenhuis
verlaten, de ander - een achttienjarige V/aalrenaar - werd in het Elkerliek
Ziekenhuls in Helmond aan zijn vingers geope,reerd.
De teamleider van de groep hoorde maandagavond van het ongeval, toen
een van de vaders van de jongens hem belde. De man vroeg àchaf
waarom zijn zoon nog nietthuis wasi gekomen. De jongen bleek
betrolrÍ<en te asnbij het ongeval.
De medespelers zijn gistermorgen door de zwaar aangeslagen teamleider
ingelicht.
De spelersgroep is trnree jaar geleden bij Braaktruizen komen voetballen.
De meesten van hen komen uit Eindhovw. 7n speelden voorheen bij
Tongelre, Roger Dions lcvram van Rust Roest. De wiendengroep dreigde
destijds bij haar oude voetbalclub uiteen te vallen er woeg of ze bij
Braakhuizen mocht komen spelen.
Dat was geen probleem, vertelt jeugdvoorzitter Wilma Wolters. 'Het is
geven je een hand als
een keileuk team. Hele nette, beleeftle jongens.
je
jeugdteam
zich gedraagt zoals zij.'
zn
nen; ik zou wensen dat ieder
Een deel van het elftal gaat nog naar school, de anderen werken al.
Aanvoerder Dions had goede voetbalcapaciteiten. De sport was zijn lust
en zljn leven, weet Wolters. 'En bij activiteiten was hij attïd bereid te
helpen. Juist voor hem moet het team proberen dit jaar hoog te eindigen.'
Het noodlottige ongeval vqnd maandagavond plaats op de Loostraat in
Eindhoven. De bestuwder raakte door onbekende oorzaakter hoogte van
het spoor de macht over het stuur kwijt, lvaaflra de wagen een boom
raakte. Het dodelijk slachtoffer werd uit de auto geslingerd, de andere
drie moesten door de brandweer worden bewijd uit hetwrak. Roger
Dions overleed die avond om kwart voor twaalf in het ziekenhuis. De
politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgeng
haar was er in elk geval geen drank in het spel.
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