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Vondellaan 15a en Hogeweide 462 - Utrecht - Telefoon (030) 693 47 47

www.unive.nl/utrecht

Bij Univé Utrecht staat u nooit buitenspel!
(advErTErTEr nTiE)
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Veteranen UVV vanaf
de stip minder zuiver
Een toernooi aan het einde of aan het begin van het 
seizoen. in utrecht is er ook de afgelopen maand 
flink wat afgebald, al dan niet in recreatieve vorm. 
Zaterdag was het unEC-toernooi bij uvv, voor uvv, voor uvv
spelers boven 35 jaar. de veteranen van de gasthe-
ren moesten de cup an be Quick laten, overigens 
pas na een serie strafschoppen. bij uvv stonden 
onder meer Martijn Melis, peter aardoom, guus 
kompier en kompier en k ari beganosvki binnen de lijnen, allemaal
voormalige eerste elftalspelers. Ook kampong 
(met oud-topscorer nico bleijerveld) en hercu-
les waren op het zonovergoten sportpark de pa-
perclip vertegenwoordigd. Een 73-jarige (!) ver-
dediger van asC werd tot speler van het toernooi
uitgeroepen. Eerder vond bij vsC het aloude Zilve-
ren dom-toernooi (weekeinde 18 en 19 augustus) en 
het Thorbecke-toernooi (11 en 12 augustus) op het 
complex van dhsC plaats. 

Zie verder pagina 19: 
Klok terugzetten kan en mag niet.

Cies bouwens met prijswinnaar danny lijffijt, de beste 
speler van het Zilveren dom-toernooi
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Verder in KNVB-beker, maar 
gestruikeld in het districtstoernooi
amateurkampioen argon en het utrechtse Elinkwijk 
maken zich op voor duels met respectievelijk heeren-
veen en de graafschap. beide zondag-hoofdklassers 
knikkerden afgelopen weekeinde twee zaterdagclubs 
uit de knvb-beker en verdienden daarmee een potje 
tegen een betaalde club in ronde twee, op 25, 26 of 
27 september. Een week voor de competitiestart 
kwam het sterk verjongde argon tot een 3-0 zege op 
noordwijk waarbij patrick lokken alle treffers voor 
zijn rekening nam. Elinkwijk bleef op zijn beurt met 
2-1 de baas over sparta nijkerk, hoewel het door een 
rode kaart voor adil Mahdadi in slotfase nog met tien 
man kwam te staan. de treffers waren van Jerraynel 
van de pol en ralf de haan.
haaks op het succes van zaterdag stonden de resul-
taten van de twee clubs in het districtsbekertoernooi. 
hoofdklasser Elinkwijk is daarin uitgeschakeld door de 
nieuwe fusieclub FC breukelen (1-2 verlies), dat zater-reukelen (1-2 verlies), dat zater-reukelen (1-2 verlies), dat zater
dag ook gvvv (1-0) versloeg. Ook argon leed eerder 
in de week een pijnlijke nederlaag, tegen spakenburg 
(0-2). Zowel anton den haan als Eelco Zeinstra kre-
gen in die wedstrijd een rode kaart. bovendien haakte 
Joeri Onderwater geblesseerd af.
Overigens waren ook de districtsbekerduels van 
geinoord, de derde ´utrechtse´ club op het hoogste 
amateurniveau ondermaats. de club van bert van sas 
verloor zaterdag van zondag-eersteklasser Chabab 
(1-4, doelpunt (1-4, doelpunt (1-4, daniël kops), nadat eerder ook al van kops), nadat eerder ook al van k
Turkyiemspor (0-2) was verloren.

Zie verder pagina 5, 6 en 7: 
Twintigers Twintigers T geinoord vallen door de mand.
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FC Utrecht tankt zelfvertrouwen 

Aan de hand 
van Sánmartean 

Door Eldert Kuiken

Het is ook met name aan 
Broerse, die eindelijk 
vastigheid lijkt te voe-

len bij Utrecht, te danken dat 
Utrecht garen spint bij de geni-
ale acties van Sánmartean. John 
van Loen: ,,Vooral Broerse, en 
later Hans Somers, knappen het 
vuile werk op. Dat is trouwens 
niet genoeg. Als Sánmartean 
zijn mannetje laat lopen - en dat 
weet je -, dan gaan we daar niet 
altijd even slim mee om. We 
zouden als ploeg nog veel meer 
van hem kunnen profiteren. 
Leroy George 
bijvoorbeeld 
door voorin 
slimmer te 
lopen; de laat-
ste linie door 
beter bij te 
sluiten. En als we durven door 
te dekken en vaker de bal ver-
overen, moeten we nog sneller 
Sánmartean zoeken. Dan had-

den we misschien wel stiekem 
met 3-2 gewonnen. Maar, met 
2-2 zijn we blij. Vergeet niet dat 
we hier twee keer achter elkaar 
met 3-0 verloren hebben.”

Niet blij was aanvoerder Greg-
oor van Dijk, die ook in het 
veld al in woord en gebaar zijn 
onvrede kenbaar had gemaakt. 
,,We hebben gewoon slecht 
gespeeld. De kwaliteit is er 
wel, dus gewoon doordekken, 
vooruit denken. Het is duidelijk 
nogal een omslag in het denken. 
Daar trainen we dan ook speci-
fiek op, maar het kost tijd.” 

FC Twente 
mocht haar 
veelgeroemde 
kwaliteiten op 
het midden-
veld etaleren. 
Zeker langs de 

rechterflank. Romano Denne-
boom, Orlando Engelaar en ook 
Luke Wilkshire profiteerden 
gretig van de ruimte die met 

name Sánmartean ze liet. De 
Roemeen maakte weliswaar de 
ruimtes iets kleiner, maar ‘een 
voorzet eruit halen’ was er niet 
bij. De ploeg van Fred Rutten 
deed weinig met de flankbal-
len: een kopbal van Engelaar 
uit een voorzet van Wilkshire, 
op vijf meter ‘gedekt’ door 
Sánmartean. Michel Vorm, na 
één wedstrijd Franck Grandel al 
terug als eerste keus onder de 
lat, dook tijdig naar de paal en 
zag de bal een metertje naast het 
doel tegen de reclameborden 
knallen.
,,Vergeet niet”, vergoelijkt Van 
Loen de defensieve luiheid van 
dé man die voor Utrecht wed-
strijden kan beslissen. De man 
ook die in belangrijke mate zal 
bepalen hoeveel tijd ‘supervisor’ 
Willem van Hanegem en zijn 
staf krijgen om de ploeg meer 
richting doel van tegenstander 
te laten denken. ,,Hij is nog 
niet op volle sterkte. Misschien 
op negentig procent. Vandaag 
heeft hij weer tachtig minuten 
gespeeld. Dat moeten er eerst 
maar eens negentig worden. 
De komende maand kijken we 
nog meer naar de stapjes die we 
maken om in een ander systeem 
te spelen. Minder naar de resul-
taten.”

FC Twente – FC utrecht 2-2 (1-1): 27. Joost broerse 

(0-1), 38. blaise n’kufo (1-1 strafschop), 47. Orlando 

Engelaar (2-1), 57. Tom Caluwé (2-2).

scheidsrechter: pieter vink 7

gele kaarten: 26. karim el ahmadi, 32. romano den-

neboom, 64. neboom, 64. neboom, niels Wellenberg (FC Twente); 35. Joost 

broerse, 38. Francis dickoh (FC utrecht).

Als Lucian Sánmartean de bal beroert, is het stil in het Arke-stadion. En 
na afloop van de puntendeling ging vooral de Roemeense dribbelkoning 
over de tong. Dat Sánmartean zonder bal alleen maar plichtmatig positie 
kiest, neemt heel FC Utrecht voor lief. Middenvelder Joost Broerse knapt 
dan graag het vuile werk op: ,,We profiteren allemaal van zijn kwaliteiten, 
ik ook.”

Uitgave:
rondom voetbal voetbal v b.v. v. v
Uitgever: rob Zomer

adres:
steynlaan 19 h, 
3701 Ea  Zeist, 
Telefoon: 06-14281531 
E-mail: redactie@rondomvoetbal.nl
www.rondomvoetbal.nl 

redactie
Hoofdredacteur: Eldert kuiken 
(06-24956142)

Medewerkers: rob van der poel, 
hans kraay sr. , rogier Fonteijne, pim 
koppel, koppel, k derk schut, Johan van der 
Zande, remco Faasen, Marieke van 
der voort, Frans van voort, Frans van v seumeren, Martin 
donker, Ferry Toth, Maarten hoevers, 
andré de vos, vos, v henny de vos, Jaap de vos, Jaap de v
boer, ruud buurman, Jeroen kemp, kemp, k
rene van der laan Quirijn Metz, 
remco neu, peter te lintel hekkert, 

robert-Jan van der horst,  alex van 
vogelpoel, en vogelpoel, en v paul van veen. veen. v
advertenties:
advertentie@rondomvoetbal.nl
voor fvoor fv oto’s, tips en berichten van uw oor foto’s, tips en berichten van uw oor f
club: mijnclub@rondomvoetbal.nl
Vormgeving: Floris algra en aldo 
Elfrink.
Druk: dijkman Offset  bv, bv, bvvliss-
ingerweg 40, 1112 aT aT a diemen. Tel.  
020-3980808 
Oplage: rondom voetbal verschijnt voetbal verschijnt v
in het komende voetbalseizoen 
10 keer in een oplage van 60.000 
exemplaren. het nummer ligt gratis 
bij meer dan 80 clubs in utrecht en 
omgeving, in bibliotheken, sporthallen, 
onderwijsinstellingen, sportzaken, 
boekhandels, tabakszaken en bij veel 
horecagelegenheden.

niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt zonder uitdrukkelijke toes-
temming van de uitgever.

colofon

‘Ik doe graag het 
vuile werk voor onze 

dribbelkoning’

blaise n’kufo arm in arm met gregoor van dijk, de aanvoerder van FC utrecht.
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het is al weer een tijdje geleden 
dat ik mijn eerste voetbalschoenen 
mocht kopen. als jeugdspeler van 
EdO. Om daarna een loopbaan te 
beginnen waaraan ik veel plezier heb 
beleefd. Maar de basis van dat alles 
ligt in die jeugdjaren waarin enkele 
amateurverenigingen een belangrijke 
rol in mijn leven speelden. na EdO 
kwam uvv in beeld. Jaren onder de 
hoede van de onvergetelijke mijnheer 
Willem haazer, destijds de ideale 
jeugdtrainer. hij bracht ons met liefde 
de voetbalbeginselen bij en was ook 
initiatiefnemer van mooie voetbal-

kampen en trips, tot in het buitenland 
toe. Onvergetelijke tijden, ook de 
juniorentijd bij Elinkwijk. het maakt 
duidelijk dat de basis van alles ligt bij 
de amateurverenigingen hoewel te-
genwoordig de schijnwerpers van de 
media soms uitsluitend gericht lijken 
te zijn op de topclubs en alles rond 
de nationale ploeg.
de kurk is de amateurvoetballerij. En 
dan niet alleen voor de actieve voet-
ballers maar ook voor de mensen die 
bij het sociale gebeuren betrokken 
zijn en daardoor een warme plek heb-
ben gevonden bij ‘hun cluppie’. Zoals 

mijn eigen vader die wekelijks gere-
geld te vinden is bij twee utrechtse 
voetbalclubs en daar waardevolle 
contacten heeft die van toegevoegde 
waarde zijn in het dagelijks leven. het 
is dan ook een uitstekende zaak dat 
de meest uiteenlopende aspecten van 
het voetbal in Midden nederland via 
dit nieuwe medium aandacht zullen 
krijgen. dat daarbij ook FC utrecht 
een belangrijke plaats krijgt, is van-
zelfsprekend. uit eigen ervaring weet 
ik hoe die club leeft in stad en regio. 
Maar ook weet ik uit mijn eigen voet-
balverleden dat amateurverenigingen 
het verdienen om volop aandacht te 
krijgen.via de nieuwe sportkrant zal 
dat gaan gebeuren en dat juich ik van 

harte toe. als bondcoach gaat niet al-
leen het topvoetbal me ter harte maar 
ook alles wat er aan de basis gebeurt. 
Zelf heb ik dat destijds in mijn jeugd-
jaren van dichtbij mogen meemaken 
bij EdO, uvv en Elinkwijk. Clubna-
men die ik nooit zal vergeten en die 
gelukkig nu nog altijd bestaansrecht 
hebben. Zoals ik ook de overtuiging 
ben toegedaan dat zo’n nieuwe krant 
in centraal utrecht en omstreken een 
niet meer weg te denken plaats zal 
kunnen krijgen bij tal van voetbalmin-
naars en ook bij mezelf.

Marco van Basten, bondscoach 
en voormalig jeugdspeler van 
eDO, UVV en elinkwijk

Krakend ijs
alleen maar krakend ijs is wat ik momenteel 
hoor. Een uur geleden zijn we van de noord-
pool ( 90 graden) vertrokken. We hebben op het 
dak van onze aardbol gestaan ,op het ijs, als enige 
nederlanders tussen duitsers , Jappaners en russen in. 
Toch blijft ook vanaf de noordpool communicatie mo-
gelijk. vanaf deze vanaf deze v russische atoomijsbreker de ´Jamal´ 
( 75.000 h.p.) kun je gewoon e-mailen met het vaste land.

de laatste weken heb ik het voetbalnieuws gemist en en-
kel met medepassagiers een beetje over ons geliefde spelletje kunnen 
filosoferen. filosoferen. filosof de russen hier vinden guus hiddink een goede coach. Zij 
zijn echter van mening dat hij nog niet die prestaties heeft neergezet die 
van hem verwacht worden. de duitsers vinden rafael van der vaart een vaart een v
onbetrouwbare vlegel, omdat hij probeert met behulp van allerlei smoes-
jes onder zijn contract bij hsv uit te komen om in zijn geliefde spanje bij 
valencia te spelen.valencia te spelen.v

voor voor v ons vertrek uit nederland, de competitie was nog niet begonnen, 
was het spelletje  ´wie wordt kampioen van nederland´ zeer intrek. hier 
volgt mijn voorspelling voor de bovenste 4 plaatsen. 1: aZ, 2: Feyenoord, 
3: ajax, 4: ajax, 4: a psv.psv.psv

ik verwacht dat ons FC utrecht een redelijk zwaar seizoen tegemoet 
gaat. Misschien dat ´de kromme´ wonderen kan verrichten. hij heeft de 
kennis in huis, maar of hij in staat is om het team optimaal te laten pres-
teren, dat moet de toekomst uitwijzen. het verlies tegen dat clubje uit 
Zweden voor een plaats in de uEFaEFaEF -competitie vond ik een blamage.

Tot slot wil ik u mededelen dat wij in verregaande onderhandeling zijn om 
de rondom voetbal voetbal v bv als 100 % dochter onder te brengen bij sport-
facilities & Media, uitgever van onder meer Trainers Magazine, soccer 
Coaching international en sportfacilities Magazine. daarmee zullen de 
huidige aandeelhouders van rondom voetbal voetbal v bv een aanzienlijk belang 
in sportfacilities verwerven, maar zal rondom voetbal zijn eigen identiteit voetbal zijn eigen identiteit v
behouden. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer wij de kennis en slag-
kracht van beide ondernemingen optimaal benutten, de nieuwe formatie 
kan uitgroeien tot een volwaardige speler, zowel landelijk als internatio-
naal. Met voor deze tijd passende sportberichtgeving.

rest mij nog om een ieder vanaf de noordpool dit seizoen veel voetbal-
plezier toe te wensen.

frans van Seumeren

Tegenvaller bij vrouwen FC Utrecht:
Petra Hogeweg ondergaat mri-scan
drie speelsters van FC utrecht waren gisteren van de partij bij de Ek-
kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wales (2-1 zege), nummer vier pe-
tra hogeweg haakte in de aanloop met een knieblessure geblesseerd af.  
Miranda verrips en  doelvrouwe  verrips en  doelvrouwe  v angela Christ bleven aan de kant,. voor voor v
de van een blessure herstelde middenveldster anouk hoogendijk was het 
de laatste test voordat donderdag de competitie van start gaat met een 
thuiswedstrijd tegen aZ (aanvang half acht). ‘‘anouk hoogendijk viel tien 
minuten voor tijd in en schoot nog een keer tegen de lat,’’ meldde train-
ster Maria van kortenhof van FC kortenhof van FC k utrecht verheugd. Zorgen maakt ze zich 
over hogeweg. ‘‘van haar knie wordt dinsdag een mri-scan gemaakt.’’ zei van haar knie wordt dinsdag een mri-scan gemaakt.’’ zei v
de trainster aan de vooravond van de start van de eredivisie. de ´prof-e ´prof-e ´prof
competitie´ telt zes clubs (heerenveen, adO den haag, Willem ii en FC 
Twente) en twintig speelronden. alle wedstrijden worden op donderdag-
avond afgewerkt, FC avond afgewerkt, FC a utrecht speelt haar wedstrijden op trainingscomplex 
Zoudenbalch. alle 20 selectiespelers krijgen alleen een reiskostenvergoe-
ding, maar trainen wel vier keer in de week. ding, maar trainen wel vier keer in de week. ding, het vrouwenteam van saes-
tum profiteert enigszins mee. speelsters die donderdags geen volledige 
wedstrijd hebben gespeeld, kunnen twee dagen later bij de Zeister club 
meespelen bij een competitieduel in de hoofdklasse.

Zie verder pagina 38: hannah blijft bij zuiderburen.

Veel succes

Zo geduldig klonk ook Rut-
ten na het tweede duel van de 
competitie. Had zijn team in de 
analyses van 
Utrecht goed 
gezien dat 
Sánmartean 
het verschil 
kon maken, 
de technische 
staf van Utrecht had bij de Tuk-
kers de vinger op de zere plek 
gelegd. ,,Hun kracht is ook hun 
zwakte: de roulerende mid-
denvelders en de vele ruimtes 
daartussen.” ,,Had met meer 
overleg gemogen”, oordeelde 
Rutten na afloop. ,,Ook na de 
2-1 speelden we op zich wel 
goed, maar als jonge honden.”

Die 2-1 mocht de complete 
Utrecht-defensie zich aanreke-
nen. Binnen twee minuten na 
rust gleed Engelaar, dé spelbe-
paler van de Enschedeërs, op 
de achterlijn langs drie Utrech-
ters en haalde hoog en hard uit. 
Bij de eerste Tukkerse treffer 
stak Francis Dickoh te laat zijn 
been uit toen Jeroen Heubach in 
het strafschopgebied naar bin-
nen kapte. De local hero, in de 
bekerfinale van 2004 zo furieus 
toen Utrecht zijn Twente de 
beker ontfutselde met ‘onspor-

Balbezit 26
vooruit 21
breed 0
terug 5

goede voortzetting 19
neutrale voortzetting 2
mislukte voortzetting 5

mannetjes gepasseerd 13
bal veroverd / onderschept 5
vrije trap mee 5
vrije trap tegen 2
doelpunten 0
assist 1

tief gedrag’, viel en kreeg zijn 
strafschop. Blaise N’Kufo liet 
Michel Vorm hard door het 

midden kans-
loos. Prompt 
leek Utrecht 
het zo cruciale 
vertrouwen 
weer even 
kwijt.

Waar zou Utrecht zijn geweest 
zonder Sánmartean? De Roe-
meen had 26 keer balbezit en 
vond daarvan 19 keer de goede 
voortzetting richting het doel 
van Sander Boschker. Dertien 
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keer passeerde de Roemeen 
daarbij achteloos een tegen-
stander, twee keer zette hij een 
Utrechter vrij voor het doel. 
,,We zullen ook zonder onze 
dribbelkoning moeten kun-
nen”, weet Broerse, die met een 
fenomenale vrije trap Utrecht 
op voorsprong had gezet in de 
27e minuut. ,,Maar hij dwong 
met een prachtige passeerbe-
weging de vrije trap af waaruit 
ik scoorde. En hij gaf de assist 
op Caluwé, die de 2-2 binnen-
schoof.” 

“Lucian is nog niet op 
volle sterkte, misschien 

op 90 procent’
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blaise n’kufo arm in arm met gregoor van dijk, de aanvoerder van FC utrecht.
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SSttaaddsshheerrbbeerrgg
KKaarreell ddee SSttoouuttee
wwee EElliinnkkwwiijj eeeenn

ssuu ssvvoollllee rrtt
vvaann ddee ccoommppeettiittiiee

PPRROOGGRRAAMMMMAA

2 SEPTEMBER:

EELLIINNKKWWIIJJKK
--

DDWWSS

16 SEPTEMBER:

EELLIINNKKWWIIJJKK
--

HHAAAAGGLLAANNDDIIAA
bij inlevering van deze 

advertentie maakt u kans 

op een wedstrijdbal 

of het boek van Elinkwijk

afficHe

WTN wenst 
vv Vianen 
veel succes 
in het 
aankomend 
seizoen

ProgrAmmA

29 AUgUSTUS
19.30 uur wedstrijd 

vianen 1 - hercules 1 

STArT ComPETITIE 

8 SEPTEmBEr 
14.00 uur wedstrijd

 vianen zaterdag 1- VVJ 1 

9 SEPTEmBEr 
14.30 uur wedstrijd

vianen zondag 1 - oranje-wit 1

Wilt u met uw bedrijf uw 
favoriete club aan meer 

publiek helpen?

Plaats ook een affiche 
in rondom Voetbal!

mail naar: 
advertentie@rondomvoetbal.nl

Hoofdsponsor fc Breukelen

zoNdAg 2 SEPTEmBEr
FC Breukelen zon 1 - Blauw-witFC Breukelen zon 1 - Blauw-witFC Breukelen zon 1 - Blauw-wit

14.00 uur

zATEzATEz rdrdrdAg 8 SEPTEmmmBEr
FC breukelen zat 1 - Eemboys FC breukelen zat 1 - Eemboys FC breukelen zat 1 - Eemboys 

14.30 uur

zoNdddAg 16 SEPTEmmmBEr
FC Breukelen zon 1 - Stormvogels Telstar FC Breukelen zon 1 - Stormvogels Telstar FC Breukelen zon 1 - Stormvogels Telstar 

14.00 uur



 augusTus 2007 • Jaargang 1 • nuMMEr 1 5

mijn ClUB
rondom Voetbal heeft  voor elke 
voetbalclub een plek. is er nieuws 
dat ook andere Utrechtse voet-
balliefhebbers aangaat? Dan kunt 
u dit bericht als clubbestuur/trai-
ner of clubvertegenwoordiger 
in onze krant publiceren. een 
vrijwilliger, een evenement, een 
vraag of een wetenswaardigheid 
uit het recente of verre club ver-
leden?  Mail uw clubbijdrage naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl

aUSTerLiTZ 205
s.v. austerlitz is volop bezig met het 
nieuwe seizoen. de club beschikt 
over een grote kern van vrijwilligers. 
Zo is in de vakantiemaanden het 
clubhuis opnieuw geschilderd, is het 
parkeerterrein opgeknapt en is er 
een fietsenstalling geplaatst. Ook zijn 
er nieuwe douches gekomen en han-
gen er roodwitte netten in de goals. 
de club is de vele vrijwilligers die 
hieraan hebben bijgedragen dan ook 
dankbaar. in september wordt er bo-
vendien een nieuw sponsorcontract 

afgesloten. van Ee Makelaarsgroep 
OZ wordt de hoofdsponsor van het 
eerste elftal. 

argOn  922
veel vuurwerk hoe-
ven de tegenstanders 
van argon dit seizoen 
aan de Mijdrechtse 
hoofdweg niet te 
verwachten. de 
knvb legde de beste 
amateurploeg van 2006-2007 na de 
finale tegen iJsselmeervogels een 

boete op wegens vuurwerk. in reactie 
heeft de club haar argon real Fana-
tics verzocht zich toch weer nadruk-
kelijk aan de richtlijnen te houden.  
voor Joeri Onderwater is het seizoen 
bij argon ongelukkig begonnen. de 
26-jarige Onderwater, net als trainer 
Marcel keizer overgekomen van het 
leidse uvs, viel in de bekerwed-
strijd tegen spakenburg ongelukkig 
op zijn schouder, na een late tackle. 
de schouder lag uit de kom en kon 
met geen mogelijkheid weer wor-
den teruggezet. dat lukte pas nadat 

Sluipschutters Montfoort werken in bekerduel aan fine-tuning

‘Cirkeltje om eerste zeven duels’
 Op het veld zit het dit seizoen wel snor bij Montfoort. De 
formatie van trainer Herman Schreurs verloor weliswaar 
het bekerduel met FC Breukelen, maar presenteerde zich 
als een groep sluipschutters die ieder foutje met dodelijke 
precisie afstraffen. Dromen van meer is voorlopig niet 
realistisch. De zaterdag eersteklasser kijkt vooral naar de 
randvoorwaarden.
 

Door Alex van Vogelpoel

In de groepsfase van de 
districtsbeker werken de 
oranjehemden aan de fine-

tuning. Het was tegen FC Breu-
kelen niet flitsend, wel hoopge-
vend. Gepruts van goalie Piet 
Persoon en Patrick de Leeuw 
werd met een droge schuiver 
afgestraft door Lodewijk Drost 
(1-0). Ook in het vervolg van de 
partij werd Montfoort gevaar-
lijk via vloeiende counters. 
Uitblinker Andy van Vliet legde 
op slag van rust de bal op een 
presenteerblaadje voor Ger-
ben Drost, maar de aanvaller 
lepelde de bal naast het doel 
van Persoon.
 
Ondertussen 
had midden-
velder Joey 
Carolina al de 
gelijkmaker 
binnenge-
schoven voor 
de Breukelse 
fusieclub. Er 
ging een ver-
dedigingsfout 
aan vooraf die 
Schreurs niet 
gewend is van 
zijn ploeg. ,,Er 
werd niet goed 
gecoacht en daar kunnen we 
dan ook nog in verbeteren. Na 
de rust werd ons spel slordiger. 
Toen ik Barend Schrijver eraf 
had gehaald, was er niemand 
meer die de bal wilde op het 
middenveld.” 
Het duel leek dan ook op een 
gelijkspel af te stevenen. Tot 
Carolina een schitterende twee-

de treffer produceerde. Nadat 
hij keeper Johan Verkerk al was 
gepasseerd, stifte hij de bal uit 
een onmogelijke hoek over de 
verdedigers op de lijn. Goed 
nieuws voor FC Breukelen, dat 
zich nu een riante uitgangspo-
sitief heeft verworven om de 
volgende ronde te bereiken. 
 
Montfoort en Scheurs konden 
er niet wakker van liggen. Die 
ploeg werkt toe naar zaterdag 
1 september, want dan moet 
het voor hen écht beginnen. 
,,Met de huidige ploeg wil ik 
één plaatsje hoger eindigen 
dan vorig seizoen. Zesde dus. 
Daarnaast kijken we stiekem 
naar een periodetitel”, zo lepelt 

de oefenmeester de doelstel-
lingen snel op. Er is dan ook al 
stiekem een cirkeltje gezet om 
de eerste zeven duels. 
,,Eigenlijk moet het gelijk aan 
het begin gebeuren. We openen 
het seizoen tegen promovendi 
HCSC en Swift en hebben 
daarna ook een relatief gunstig 
programma. Alles hangt echter 

af van die eerste twee duels. 
Normaal gesproken krijgen de 
gepromoveerde ploegen het 
zwaar, maar dat is afwachten.” 

Meer dan een stabiele eerste-
klasser zijn, is voor Montfoort 

voorlopig niet realistisch. ,,Wil 
je met Montfort nog hoger gaan 
spelen, dan moet er iemand 
met een zak geld aan komen 
lopen. De club gaat eerst aan de 
slag met randvoorwaarden.” 
Zo komt er komende zomer een 
tribune op sportpark Hofland 
en verschijnt er voor het eerst 
een presentatiegids. 

 Waar slechts een handjevol 
belangstellenden het duel met 
FC Breukelen volgde, was het 
op veld twee mudje vol. Daar 
speelde het tweede tegen de 
buren, MSV’19. Het beeld van 
een échte dorpsclub. Schreurs: 

,,Ik had ex-
pres maar één 
verse wissel, 
omdat ik weet 
hoe belangrijk 
zo’n duel is. 
Ik kan ook 
zestien spelers 
opeisen, maar 
zo’n trainer 
ben ik niet. 
Ik wil ook de 
vrouw achter 
de bar kennen 
en de mate-
riaalman. De 
jeugd speelt 

veel te laag. Daar wil ik aan 
werken.” Hij ziet dan ook liever 
spelers uit Montfoort zelf ko-
men dan van buitenaf. ,,Jongens 
van MSV’19 kiezen er alleen 
liever voor om in het volgende 
dorp te gaan spelen in plaats 
van naar ons komen. Dat zou ik 
graag anders zien.”

zelfwerkzaam 
en bourgondisch

voetbal vereniging Montfoort, 
in de volksmond vvM genoemd,  
startte op 30 juli 1946 met 
voetballen aan het grote bos-
pad. dit ‘sportpark’ bestond uit 
een speelklaar gemaakt weiland, 
twee kleedkamers en een klein 
verkooppunt, waar een eenvou-
dig hapje en drankje gekocht 
kon worden.

Op sportpark hofland, aan de 
bovenkerkweg in Montfoort, 
beschikt de club tegenwoordig 
over twee voetbalvelden, zes 
kleedkamers, een massageruim-
te, bergruimtes en een ruime 
kantine. het clubgebouw en de 
kleedkamers zijn door de leden 
zelf gebouwd en worden ook 
door vrijwilligers onderhouden. 
de vereniging telt zo’n 400 le-
den, kenmerkt zich door haar 
zelfwerkzaamheid en heeft een 
bourgondisch karakter: gezellig-
heid als het kan, maar presteren 
als het moet.

in 1974 werd in stijl afscheid ge-
nomen van de locatie het grote 
bospad: Montfoort werd kam-
pioen en promoveerde naar de 
vierde klasse. Ook op sportpark 
hofland werd een kampioen-
schap behaald en enkele jaren 
later werd op één punt na pro-
motie naar de tweede klasse 
gemist.

na drie degradaties, in de jaren 
tachtig, zakte de dorpsvereni-
ging terug tot op afdelingsni-
veau. nieuw succes diende zich 
in het seizoen 1992 - 1993 aan. 
door een promotiereeks van 
vier opeenvolgende jaren reikte 
Montfoort in 1996 tot de eerste 
klasse knvb. de oranjehemden 
handhaafden zich tot 2003, de-
gradeerden maar waren in 2005 
al weer terug in de eerste klasse 
knvb. Waar het tot op heden 
nog speelt.

Ook het tweede elftal roert zich 
sterk: afgelopen seizoen werd 
door een kampioenschap het 
hoofdklasserschap verworven.

bert aipassa danst in het witte FC breukelen-shirt om de bal met 
oud- ploeggenoot Jesse donker van vv Montfoort.
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5   piet persoon    1 

6   paul schieveen  2 

7   Thijs vermeulen  3 

6,5   stefan hoogvliet  4 

4   patrick de leeuw 5 

7,5   Joey Carolina  6 

6   bert aipassa 7

5,5   pepijn rehwinkel  8 

7   bart holleman  9 

5,5   richard beekink 10 

5,5  Mohammed Emrane 11

1 Johan verkerk 6 

2 hanjo verbaan 6 

3 rik Zwinkels 6,5 

4 Jeroen van Wegen 6,5 

5 pim koolwijk 6 

6 Jesse donker 7,5 

7 lodewijk drost 6,5

8 barend schrijver 6,5 

9 Wouter agterberg 6 

10 andy van vliet 8 

11 gerben drost 5

cijfer spElEr rugnuMMEr rugnuMMEr spElEr  cijfer 

Montfoort - FC breukelen 1-2 (1-1): 15. lodewijk drost (1-0); 20. Joey Carolina (1-1); 80. Joey Carolina (1-2). scheidsrechter: J.h. van loen.

WeDSTrijDen

fc Breukelen heeft zich schijn-
baar eenvoudig geplaatst voor 
de volgende ronde van de dis-
trictsbeker. na winst tegen 
elinkwijk en Montfoort, be-
zorgde richard Beekink zijn 
nieuwe ploeg zaterdag ook te-
gen gVVV, waar de spits vorig 
seizoen nog voetbalde, de zege.

Door jan Hoogvliet

dat was ook precies het probleem 
van de veenendalers: ze missen een 
afmaker. Tot de laatste fase hadden 
de mannen van peter visee het be-

tere spel, maar kansen waren aan 
de blauwwitten niet besteed. alleen 
bij winst had gvvv nog kans op de 
volgende ronde, terwijl ook een ge-
lijkspel voor FC breukelen genoeg 
was. dat was de eer van de nieuwe 

fusieclub te na. in de 66e minuut so-
leerde Joey Carolina, overgekomen 
van hoofddorp en dinsdag ook al 
beslissend tegen Montfoort, langs 
de veenendaalse verdediging om 
beekink op maat te bedienen. 

FC Breukelen zet ook gVVV opzij
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Onderwater verdoofd per ambulance 
naar het aMC was gebracht. artsen 
schatten de herstelperiode op drie 
weken, Onderwater zelf denkt over 
twee weken de training te kunnen 
hervatten. achter de schermen wer-
ken argonauten hard om de nieuwe 
website bij de start van de competitie 
in de lucht te hebben. de oude site 
was vorig seizoen door een fout bij 
de provider gecrasht, waardoor veel 
historie verloren ging. het adres blijft: 
www.svargon.nl .

aUrOra   231
het paviljoen van aurora wordt 
grondig gerenoveerd. direct na de 
zomervakantie wordt de buitenkant 
aangepakt, in de winterstop volgt de 
binnenkant. de technische commissie 
moet voorafgaande vooral sloopwerk 
verrichten, dit gebeurt met hulp van 
een aantal leden. als dit eenmaal 
gebeurd is kan de aannemer beginnen 
met bouwen.

BenScHOp  �13 
bij benschop hebben ze de accom-

modatie deze zomer nog verder 
opgeknapt. de wedstrijd tegen FC 
utrecht op 14 juli was een mooie 
aanleiding. vooral van het kunstgras-
veldje, met deels Europese subsidie in 
december 2006 tot stand gekomen, 
wordt flink gebruik gemaakt door de 
jeugd van het dorp. ´´Overdag kan 
iedereen erop,´´ zegt voorzitter leo 
Oudshoorn. ´´En indirect profiteren 
wij er als club ook van. Je ziet toch 
dat we vooral meer jeugd trekken.´´ 
Op een inwonertal van 3500 mensen 
heeft vv benschop dik 400 leden.  .´´ 

De BiLT  1205
Tijdens de slotdag van de zaterdagaf-
deling (in juni) waarbij in de middag 
gestreden werd om de rens kersten 
bokaal is rens een grote eer te beurt 
gevallen. bij grote verassing voor hem 
kwam districtsvoorzitter verkroost 
om 17.30 uur binnen. hij vroeg zich 
terstond af wat de wedhouder van 
Maarssen bij FC de bilt moest doen. 
niet wetend dat dit ook de voor-
zitter van de knvb was. geheel 
onverwachts werd hem het lid van 
verdienste uitgereikt. dat dit een 

Een meevaller na een 
doordeweekse afknapper

VoorAFJE 

Is het eerste elftal 
klaar voor de start?

Op de website van 
Rondom Voetbal kunt 
u alle ´voorafjes´ 
lezen, een groot aantal 
bijdragen, die deels 
door de clubs zijn 
aangedragen  waarin 
de competitie in een 
eigen tekst wordt 
voorbeschouwd. Hoe 
hangt de vlag er bij uw 
club en eerste elftal bij. 
Wat is er veranderd, 
hoe liggen de kansen?
Meer dan dertig  
´Utrechtse clubs´ 
hebben de moeite 
genomen, bijna vijftig 
procent van het totaal. 
Mocht u de bijdrage 
van uw club missen, 
dan kunt u deze week 
alsnog een tekst 
mailen naar redactie@
rondomvoetbal.nl 

Of meldt u via de 
website alvast aan 
als verslaggever, zie 
pagina 39 van deze 
krant.

Op de website van Rondom Voetbal (www.rondomvoet-
bal.nl) kunt u als clubvertegenwoordiger wedstrijdver-
slagen publiceren. Jean Grooten van amateurkampioen 
Argon leverde zijn bijdrage, met foto, kort na de beker-
wedstrijd van zaterdag tegen Noordwijk. Hieronder volgt 
zijn verslag.

Door jean grooten

Niet de verliespartij (0-2) 
in de districtsbeker-
wedstrijd tegen Spaken-

burg, maar vooral de blessure 
van Joeri Onderwater en de 
rode kaarten voor Anton den 
Haan en Eelco Zeinstra hadden 
voor een midweekse afknapper 
gezorgd in Mijdrecht. Argon 
zette zaterdag echter met een 
zeer jong elftal een prima pres-
tatie neer in de eerste ronde van 

de ´grote´ KNVB-beker. Het 
versloeg zaterdag-hoofdklasser 
Noordwijk eenvoudig met 3-0. 
De Mijdrechtse amateurkampi-
oen verdiende door dit resul-
taat een thuiswedstrijd tegen 
Heerenveen, in de laatste week 
van september.

Net als vorig jaar in de eerste 
ronde tegen Harkemase Boys 
scoorde Patrick Lokken tegen 
Noordwijk driemaal. Ook in 
de Super Cup-wedstrijd tegen 

Türkiyemspor (6-2 winst) – een 
week eerder – was de aanval-
ler met het rugnummer negen 
al drie keer succesvol geweest. 
Het eerste doelpunt was een 
mooie tegendraadse kopbal 
na een vrije trap van Jeroen 
Westera. De harde uithaal voor 
de 2-0 in de blessuretijd van de 
eerste helft besliste eigenlijk de 
wedstrijd. In de tweede helft 
maakte Lokken het triootje vol 
uit een voorzet van Michael 
Kentrop. 
 
De weinige kansen die Noord-
wijk kreeg werden vakkundig 
onschadelijk gemaakt door Aä-
ron Balk, volgens de ´vakjury´ 
was de vervanger en beoogde 
opvolger van Eelco Zeinstra 
zelfs ´Man of the Match´. 

KNVB-beker eerste ronde:

Andere resultaten:
Elinkwijk – Sparta Nijkerk 2-1 
(1-0). 25. Jerraynel van de Pol 
1-0, 81. Ralf de Haan 2-0, 85. 
Raoul Henar 2-1. Rode kaart: 
Adil Mahdadi (Elinkwijk). 
Tweede ronde: Elinkwijk – De 
Graafschap.

Spakenburg – HSC´21 2-0 (1-
0). 43. Thijs Houwing 1-0, 58. 
Karim Elkaddouri 2-0. Tweede 
ronde: Spakenburg – Roda JC.

ADO´20 – IJsselmeervogels 0-3 
(0-2). 9. Christiaan Opschoor 0-
1, 37. Christiaan Opschoor 0-2, 
67. Luc Joordens 0-3. Tweede 
ronde: IJsselmeervogels – FC 
Groningen.

Hercules en VVIJ verdelen 
prijzen op All Star Tournament
Het derde Hercules All Star Tournament heeft louter prij-
zen opgeleverd voor VVIJ en de organiserende vereniging. 
Alle leeftijdsgroepen kwamen op Sportpark Voordorp de 
afgelopen twee dagen onder een stralende zon in actie. 
Met enkel wat blaren bij sommige spelers door nieuwe 
voetbalschoenen waren er louter stralende gezichten te 
zien, met een aantal spannende ontknopingen. 

de diverse sporttakken van de 
vereniging was het in de zomer-
maanden voor de voetballers 
niet altijd mogelijk om gebruik 
te maken van de velden. Na 
ruim vijfentwintig jaar ver-
scheen er daardoor weer een ei-
gen toernooi, dat met hulp van 
een grote groep vrijwilligers een 

stevige basis heeft gelegd voor 
de toekomst. 
Bij de junioren viel vooral VVIJ 
in de prijzen. De C1 en A1 won-
nen met ruim verschil. Bij de 
B-jeugd was Hercules nipt het 
sterkste. Ze wonnen op onder-
ling resultaat van het Rotter-
damse VOC.

Door Alex van Vogelpoel

Zo won Hercules F1 
slechts op doelsaldo van 
de jonge leeftijdsgenoot-

jes van VVIJ. Voor de E-pupil-
len was het plot juist andersom. 
Bij de D-pupillen werd het een 
zegetocht voor de spelers van 
Hercules. Na een gelijkspel 
tegen VVIJ werd vervolgens ge-
wonnen van Quick Den Haag, 
Concordia, Kon HFC en Robur 
et Velocitas. De clubs komen 
ieder jaar uit alle hoeken van 
het land naar Utrecht. De inzet 
van de toernooiorganisatie is 
om clubs uit te nodigen van 
minimaal honderd jaar oud. 

De Utrechtse club is zelf de 135 
jaar al gepasseerd. Be Quick uit 
Groningen komt zelfs al drie 
jaar plichtsgetrouw met een bus 
naar de Domstad.

Voor de trainers is het toer-
nooien in de voorbereiding een 
ideale manier om op één dag 
veel dingen uit te proberen. 
Naast het voetballende deel 
kan er een week voor de start 
van de competitie ook gewerkt 
worden aan de teamspirit. 

Drie jaar geleden besloten Ben 
van Bentum en Mark Maas 
een herstart te maken met een 
toernooi op Hercules. Door 

de jeugd van hercules heeft wat te vieren.
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geheel terechte uitreiking was kwam 
wel naar voren in de speech van de 
dhr verkroost, die niet eens genoeg 
tijd had om al zijn verdiensten op te 
noemen. de belangrijkste waren zijn 
inzet voor het gehandicapten voetbal 
en zijn werk binnen de voetbalvereni-
gingen binnen de gemeente de bilt. 
na afloop werd rens samen net zijn 
vrouw door de zaterdag afdeling in de 
bloemetjes gezet. 

fc BreUKeLen 787
als we het ons al niet realiseerden re-

aliseren we ons het nu eens te meer. 
niets is belangrijker voor een club als 
de vrijwilligers. Een woord dat met 
een hoofdletter geschreven moet 
worden, want zonder deze mensen 
gebeurt er gewoonweg niets! En dat 
is beslist niet overdreven, want er 
moet zo veel werk verricht worden, 
dat als dat door betaalde krachten 
uitgevoerd zou moeten worden 
onbetaalbaar is. En zo kunnen we 
stellen: vrijwilligers zijn onbetaalbaar 
voor een club als de FC breukelen. 
Even kort in de herinnering brengen. 

FC breukelen is voortgekomen uit de 
breukelse voetbalclubs v.v. nijenrodes 
(zondag) en c.s.v. vitesse (zaterdag). 
En bij zo’n fusie komt heel wat kijken, 
bijvoorbeeld het samenvoegen van de 
spelersbestanden (zowel administra-
tief als organisatorisch), herinrichting 
van de accommodatie, restyling op 
basis van de nieuwe clubkleuren, enz., 
enz. dit alles om straks lekker en suc-
cesvol te kunnen voetballen. En wie 
maken dit mogelijk? de vrijwilligers. 
al weken zijn ze actief, op en rond 
het complex, maar ook vanuit huis. 

dagelijks is het een drukte van belang 
op en rond de nieuwe fusieclub om er 
maar voor te zorgen dat alles wat no-
dig is en moet gebeuren ook werkelijk 
zijn beslag krijgt. Eén vrijwilligers-
ploeg willen we in dit stukje speciaal 
noemen, en wel die vrijwilligers die 
de accommodatie, een nieuwe, smoel 
geven. dagelijks zijn zij als nijvere mie-
ren aan de gang, hulde daarvoor. Maar 
ook hulde voor al die anderen die het 
toch maar doen. heren voetballers, 
jong en oud, realiseer je dat als je lek-
ker begint te ballen. 

Uitdaging van jewelste voor Bert van Sas

Twintigers geinoord 
vallen door de mand
Geinoord staat voor een uitdaging van jewelste. Sportpark 
Parkhout is slecht bereikbaar wegens wegwerkzaamheden, het 
hoofdveld is tot oktober onbespeelbaar en hoofdklasse voetbal 
op veld vier onverantwoord. Bert van Sas kan bovendien eigen-
lijk pas een week met een voltallige selectie werken. En dat in 
officiële wedstrijden, waarin hij slechts drie spelers mag wisse-
len. Zaterdag tegen Chabab bijvoorbeeld, voor de beker. De 4-1 
zeperd maakte de Veenendaalse trainer veel duidelijk.

Door Eldert Kuiken

Van Sas, die zijn trai-
nersloopbaan in 1994 
ook bij Geinoord was 

begonnen, heeft een selectie 
van achttien spelers. Daarvan 
ontbraken tegen Chabab twee 
mannen die het klappen van 
de zweep kennen: nieuwko-
mer Peter Straver en good-old 
Tom van Lijf. Van de twinti-
gers die wél speelden, viel een 
aantal zaterdag gênant door 
de mand. ,,Wat de keuze voor 
een basiselftal wel makkelijker 
maakt”, zag Van Sas na afloop 
de zonzijde.

Moeilijker is de keuze tussen 
alle spelers wedstrijdminuten 
gunnen en de beoogde basis-
spelers vastigheid bieden. 
Tegen de Amsterdammers, net 
als afgelopen seizoen titel-
kandidaat in de eerste klasse 
zondag van onder meer FC 

Breukelen en Hercules, stond 
Jeffrey Vink negentig minuten 
onder de lat. De doelman was 
door geklungel in de defensie 
kansloos bij de vier tegentref-
fers en viel vooral op door de 
1-1 voor te breiden. Vink kwam 
alert uit en passte ineens diep 
op Oussama Belkaraouia. De 
middenvelder, overgekomen 

van DHC maar geschoold bij 
NEC, werd omvergelopen en 
aanvaller Daniël Kops benutte 
de stiptrap. Nadat Chabab nog 
eens driemaal vrije doorgang 
had gekregen, kopte Kops nog 
op de lat. Slapjes.
Veel concurrentie heeft de 20-

jarige Kops, die vorig seizoen 
had laten zien ook bij de senio-
ren makkelijk het net te vinden, 
niet in de aanval. Buitenspelers 
heeft Geinoord niet. En voor 
de twee basisplaatsen in het 
4-4-2, heeft Van Sas verder de 
beschikking over Daniël Oost-
endorp, 22, en routinier Tom 
van Lijf, die terugkeerde van 
een jaartje Nijenrodes. Peter 
Straver, eens gevierd spits bij 
CDW, lijkt voor de laatste linie 
gehaald, zoals bij GVVV.

Van ‘elke positie dubbel bezet’ 
is geen sprake bij Geinoord, dat 
zich de afgelopen twee seizoe-
nen kampioen voelde door zich 
te handhaven in de hoofdklasse 
B. Handhaving begint met ‘de 
nul houden’, redeneert Van 
Sas, die om te beginnen acht 
verdedigers selecteerde. ,,Ik 
moest minimaal één verdedi-
ger selecteren die ook op het 
middenveld uit de voeten kan; 
en een middenvelder die ook in 
de aanval doeltreffend kan zijn. 
Feit is dat een schorsing of bles-
sure bij ons kwaliteitsverlies 
betekent.”

Daarom drukte de 48-jarige 

oefenmeester zijn spelers op 
het hart geen onnodige kaarten 
te pakken, iets waar Geinoord 
afgelopen seizoen toch al een 
naam mee opbouwde. Dus 
haalde Van Sas Daan van der 
Valk zelf naar de kant. ,,Ik 
hoorde de scheidsrechter waar-
schuwen voor een tweede gele 
kaart, na een stevige tackle. Ik 
begrijp de frustratie wel, maar 
dan grijp ik zelf in. Straks tegen 
sluwe hoofdklassers, kermend 
van de pijn na een tikkie, heb-
ben ze zo rood te pakken.”
Ook technisch en tactisch legde 
Chabab vele gebreken bloot 
bij de roodwitten, die in de 
voorbereiding toch alleen nog 
hadden verloren van Turkiyem-

Barry roestenburg
Tussen de 53 toeschouwers zaterdag stond barry roestenburg (2e van 
rechts naast Tom van lijf) te worstelen met ontwenningsverschijnselen. 
de geboren en getogen geinoorder, afgezien van drie jaartjes bennekom 
en ééntje bij dOvO, lijkt toch echt te zijn gestopt. Twee jaar geleden, toen 
geinoord promoveerde naar de hoofdklasse, keerde roestenburg terug 
op het oude nest. nu is de nieuwegeiner, succesvol als zelfstandig belas-
tingadviseur en binnen vier weken vader, 31 jaar. En voor hij het goed en 
wel in de gaten had, speler van het derde.
,,Op 31 mei wist ik dat ik bij geinoord zou blijven. vervolgens werd lang-
zaam maar zeker duidelijk dat ik niet meer elke avond van huis kan. En 
dan dringt zich al snel de conclusie op dat ik niet vaker dan één keer in 
de week kan trainen. de club ging dus op zoek naar vervangers… en 
vond die. dan val je dus opeens buiten de selectie. En ben je speler van 
het derde…” 
roestenburg traint nog wel die ene avond per week met de selectie, 
,,om toch een beetje fit te blijven en voor het groepsgevoel”. hopen dat 
trainer van sas nog eens een beroep op hem doet, wil hij niet. ,,ik denk 
graag dat ik nog goed genoeg ben. Maar het is niet reëel te denken dat ik 
fit genoeg blijf. dus als de trainer me zou vragen, gaat het niet goed met 
de ploeg.”

Bert van Sas
Eén van geinoords tegenstanders komend seizoen is het veenendaalse 
dOvO, waar van sas opgroeide. Eerst als jochie in de spits, later als aan-
vallende en vervolgens verdedigende middenvelder. ,,Toen ik inschuivende 
verdediger moest gaan spelen en ik in het doel dreigde te eindigen, ben ik 
maar gestopt.” na vier jaar geinoord, trainde van sas achtereenvolgens 
huizen, zijn eigen dOvO en de beloften van FC utrecht. Om als assistent 
van Jurrie koolhof bij agOvv te ruiken aan het betaald voetbal en via be 
Quick ’28 en bennekom deze zomer terug te keren op parkhout.
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4   Jeffrey vink    1 

4    Fabian kloof  2 

4    Wim de boer  3 

(4    Martijn ruitenburg  14)

4    Jelle bronck  4 

4    Melvin klomp 5 

4    paul roestenburg  7 

4    Eugene rademaker 6

(4     22. Efrem shiferaw  15)

4    Oussama belkaraoui  10 

4    daan van der valk  8 

(4    niels Maat  16)

4    daniël Oostendorp 12 

4   daniël kops  9 

cijfer spElEr rugnuMMEr 

spor. Soest en Hercules werden 
verslagen en tegen Odin werd 
het gelijk. Van Sas: ,,Over van-
middag was ik voor het eerst 
echt ontevreden.”

Ook daarvan ziet hij de voor-
delen. ,,Ik ben geschrokken en 
als ik de stilte in de kleedkamer 
zo hoorde, de jongens ook. 
Dat is misschien ook wel goed. 
We zijn er nog niet klaar voor. 
Maar zaterdag gaan we toch 
echt naar Kozakken Boys en 
een week later komt Spaken-
burg. Het wordt dus hard 
werken, heel hard werken. We 
zullen het met elkaar moeten 
doen en ieder voor zich zal 
beter moeten.” 

Fabian kloof toont zich sterk in duel met Chabab-spelers. Zo compenseerde de 20- 
jarige rechtsback van geinoord dat hij zich verdedigend geregeld liet verrassen.  
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Sponsor van zwaluwen Utrecht 1911zwaluwen Utrecht 1911z

Cabotolaan 3
3526 EX  Utrecht
Tel: 06-20051654

Timmer en onderhoudsbedrijf

Versteeg

wenst de jongens van kanaleneiland
veel succes het aankomend seizoen!

Sponsor van Brederodes

Sponsor van usv Hercules

wenst de spelers van Hercules een 
succesvol voetbalseizoen toe!
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MAGAZINE

www.trainerssite.nl

Vakblad voor de moderne (jeugd)trainer

8x per jaar het full-colour magazine 

Gratis toegang tot www.trainerssite.nl met:

Gratis software om zelf oefenstof te tekenen 

Gratis software TM Spelersvolgsysteem 

Meer dan 500 gratis oefenvormen 

Laatste trainersnieuws 

Discussieforum 

En nog veel meer …. 

ClubAbonnement
Wilt u al uw trainers gebruik laten maken van de
mogelijkheden van www.trainerssite.nl en hen 
bovendien 8 keer per jaar TrainersMagazine
geven tegen en wel hel aantrekkelijke prijs? 
Dan is het ClubAbonnement precies wat u zoekt! 
En dat al vanaf € 10,00 per trainer per jaar
(vraag naar de voorwaarden)

Surf naar:

www.trainerssite.nl
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Steun uw favoriete 
AmATEUrClUB 

en plaats hier uw
rEClAmEBord 

voor 225 euro. 
daarvan gaat 50 euro naar uw club.
mail naar: advertentie@rondomvoetbal.nl

Café restaurant prins
Willem van noortstraat 186
3514 gJ  utrecht
Tel.: 030 - 286 60 84

Sponsor van Sporting ‘70

wenst alle jeugdelftallen van 
Sporting ‘70 veel voetbalplezier het 

aankomend seizoen!
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mijn ClUB

Delta Sports’95 inmiddels een van de grootste clubs in de regio 

‘Het gaat echt te hard’
Leo Willems kijkt nog eens naar het sportpark van Delta 
Sports’95. Voor zich ziet hij zes voetbalvelden, waaronder 
één van kunstgras. Met 1350 leden en een eerste elftal ko-
mend seizoen in de derde klasse, heeft hij zijn ‘kindje’ van 
dichtbij zien groeien. “Het gaat echt te hard. We zijn in 1996 
begonnen in de zevende klasse. Nu hebben we een leden-
stop bij zowel de pupillen als de senioren. Het belangrijk-
ste is dat we in de toekomst genoeg vrijwilligers hebben.”

Door Johan van der Zande

Hoe is het mogelijk dat 
de Houtense club in elf 
jaar tijd zo groot is ge-

worden? Leo Willems weet hier 
wel op te antwoorden. De in-
woner van Houten richtte begin 
1996 officieel Delta Sports’95 
op, samen met Han Monrooy, 
Wilfried Hes, Peter Stolk en 
Bram Brugman. SV Houten had 
een ledenstop, waardoor de 
plaatselijke jeugd en ook de se-
nioren richting Delta Sports’95 
werden gedreven. 

,,We begonnen in de zevende 
klasse met een elftal van niks. 
De trainer van toen, Bram 
Huisman, had al hoog getraind 
en had het in het begin wel 
moeilijk. Omdat we toen nog 
niet veel leden hadden, stonden 
er spelers in het eerste die je 
langs de kant hoofdschuddend 
volgde. Langzamerhand werd 
het team steeds beter, doordat 
we steeds meer leden kregen. 
De gemeente Houten bleef 
maar groeien en één club bleek 
niet voldoende te zijn.  Dit jaar 
spelen we in de derde klasse. 
Voor mij is dit het maximale, 
het gaat mij allemaal veel te 
hard.” 

Want de 
clubman is 
gepokt en 
gemazeld bin-
nen de club. 
Willems is al 
jaren de spil van de vereniging. 
Heeft ook zowat alle functies 
binnen Delta Sports ’95 gehad. 
Penningmeester, kantine-/club-
beheerder, scheidsrechter, 

wedstrijdsecretaris en niet te 
vergeten grensrechter. Afgelo-
pen seizoen was zijn laatste als 
‘vlagger’ van het eerste elftal. 
,,Ik keer niet terug als grens-
rechter. Ik vind het genoeg 
geweest. Ook wedstrijdsecreta-
ris zal ik in het nieuwe seizoen 
niet meer zijn. Ik blijf wat kleine 
dingetjes doen binnen de club.  
Ik ga sowieso naar de thuis- en 
uitwedstrijden van het eerste.”
Willems heeft een duide-
lijke mening over waar Delta 
Sports’95 voor staat. ,,Wij staan 
voor recreatief voetbal. Oftewel 
niet specifiek op prestaties ge-
richt. Het is ontspannen bij ons, 
leuk. We staan ook bekend als 
een super gezellige en knusse 
vereniging.” 

Over verenigingen gespro-
ken, naast Delta Sports’95 is 
er natuurlijk nog een andere 
Houtense club, de SV Houten. 
In hoeverre kunnen deze clubs 
met elkaar ‘over weg’? Willems:  
,,De verhoudingen tussen beide 
clubs liggen heel goed. Op 
bestuurlijk niveau hebben we 
geregeld contact met elkaar. Er 
is dan bijvoorbeeld overleg tus-
sen beide voorzitters. Dat moet 
ook, wil je geen afstand krijgen 
tussen de clubs.”

De clubman 
pur sang 
zal eind mei 
alleen nog 
zorgen voor 
de ledenad-

ministratie. Zijn taak zit ‘erop’, 
wat hem betreft. ,,Ik laat een 
goed fundament achter. De 
club staat, het loopt gewoon 
lekker. Zeker ook op bestuur-

lijk niveau, want zo’n grote 
club leiden is nogal wat. Het is 
gewoon een bedrijf van 1350 
leden.” Het enige waar Willems 
problemen in ziet, is het aantal 
vrijwilligers. ,,Ik mis een stukje 
betrokkenheid bij de ouders. 
Ze hebben nooit tijd, zijn heel 
druk. Ik hoop maar dat we over 
tien á vijftien jaar nog genoeg 
vrijwilligers hebben om de club 
draaiende te houden.”
Nog meer eens uitkijkend 
over het complex van Delta 
Sports’95 weet Willems vol-
doende. Met 1350 leden (en ook 
dus een ledenstop), zes velden, 
een Leo Willems Plein en een 
Leo Willems Toernooi heeft hij 
een fantastische club neergezet.

leo Willems: ‘Mijn taak zit erop, de club staat, het loopt gewoon lekker.’

Het vrouwenvoetbal bij Delta Sports’95 viert ook zeker hoog-
tijdagen. Met 200 spelende leden leeft deze tak van voetbal bij 
de club als nooit tevoren. Verantwoordelijk hiervoor is evert 
Lans. ,,Met een paar mensen heb ik de lijnen zo’n acht jaar ge-
leden uitgezet. We begonnen met zo’n dertig meisjes. nu heb-
ben we er tweehonderd. De kern van dit ‘succes’ is plezier. De 
meisjes hebben er vanaf het begin tijd in gestoken en omdat ze 
er al die tijd plezier in hebben gehad, werpt dat nu z’n vruchten 
af. Ze zijn blijven trainen, iedereen ging ervoor.” 
in het nieuwe seizoen zal Lans zich niet meer inzetten voor 
de dames van de Houtense club. Hij vertrekt naar VVij. ,,ik ga 
mijn geluk elders beproeven. We hebben hier met z’n allen wat 
neergezet. er zijn genoeg talentjes en dat gaat zich uitbeta-
len”.
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Eerst 30, nu 200 meiden

‘Ik hoop maar dat we 
genoeg vrijwilligers 

houden’

BreDerODeS  9�6
Yvonne van daalen heeft afscheid 
genomen als jeugdvoorzitter van 
brederodes. Ze blijft zich nog wel 
inzetten voor verschillende activiteiten 
binnen de vereniging. Onder meer als 
voorzitter van de commissie van het 
internationaal Jeugd Toernooi, dat altijd 
aan het eind van het seizoen gehouden 
wordt. Ook in de vrijwilligerscommis-
sie neemt ze nog steeds plaats. samen 
met sjaak baars gaat ze dit proberen 
vorm te geven. de nieuwe jeugdvoor-
zitter is Wil heestermans. de club is 

nu tevreden over de bezetting van de 
jeugdcommissie en ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.

BUnniK 73  5�3
het jaarlijkse bunnik ’73-toernooi is 

dit kaar een prooi geworden voor FC 
deltasports’95. Mede door een ruime 
7-2 overwinning op het team van de 
organiserende vereniging stelde de 
ploeg de beker veilig. ploeg de beker veilig. ploeg de bek bunnik ’73-1 
heeft de eerste wedstrijd om de be-
ker gelijkgespeeld. Thuis tegen ker gelijkgespeeld. Thuis tegen k dWdWd sv
werd het uiteindelijk 3-3.

cDn  568
Cdn heeft ook buiten de lijnen goed 
gepresteerd. het dorpje Mapoch 
nodebele village, gelegen in Zuid 
afrika, heeft een partij voetbalkleding 

ontvangen van de club uit drieber-
gen. de lokale jeugd kan dankzij deze 
goede daad in echte voetbaltenues 
voetbal beoefenen, en Cdn wordt 
op deze manier intercontinentaal 
vertegenwoordigd. 

cDW  768
het zijn frustrerende tijden voor 
de pupillen van CdW. dW. d door hevige 
regenval is het nog niet toegestaan 
om gebruik te maken van de vel-
den. de nieuw aangelegde zoden 
hebben namelijk tijd nodig om te 

Steun uw favoriete 
AmATEUrClUB 

en plaats hier uw
rEClAmEBord 

voor 225 euro. 
daarvan gaat 50 euro naar uw club.
mail naar: advertentie@rondomvoetbal.nl
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Tegenstanders zullen UVV 5 na dertig jaar nog missen

‘We lijken soms wel een verzuurd echtpaar’

hechten aan de ondergrond. het heeft 
even geduurd, maar het uiteindelijke 
resultaat van een prachtig nieuw 
sportpark is reeds voor iedereen te 
zien. de velden van CdW zijn een lust dW zijn een lust d
voor het oog! Twee kunstgrasvelden, 
een pupillenveld, 3 natuurgrasvelden 
en een speciale keepershoek maken 
dat CdW de komende jaren vooruit dW de komende jaren vooruit d
kan. Een hoofdveld met kunstgras en 
“state of the art wedstrijd verlichting”, 
een natuurgrasveld met wedstrijd 
verlichting en een kunstgrasveld met 
trainingsverlichting zorgen ervoor dat 

de honderden leden week in week uit 
kunnen trainen op een perfecte on-
dergrond maar net zo belangrijk, dat 
zo goed als alle wedstrijden gespeeld 
kunnen worden. het moet wel heel 
bar worden dat de wedstrijden in 
Wijk niet doorgaan.

DaDaD LTO  223
het eerste elftal van dalto gaat het 
nieuwe seizoen in met vier nieuwe 
gezichten. sharmo galmo, Mustapha 
van veldhuijzen, Edwin Cremers en veldhuijzen, Edwin Cremers en v
Milton vaarnold zijn bij de selectie ge-vaarnold zijn bij de selectie ge-v

voegd. dalto maakt ook dit jaar weer 
gebruik van een doelpuntenfonds. 
deelnemers van dit fonds betalen 
voor ieder doelpunt een bedrag van 
50 cent.

DeLTaLTaLT  SpOrTSrTSr  1380
Zaterdag 8 september zal bij FC del-
ta sports ‘95 het speciale starttoer-
nooi plaatsvinden voor jeugdteams, 
dat hebben het Wedstrijdsecretariaat 
en de Technische Commissie Jeugd 
bekend gemaakt. bekend gemaakt. bek in deze speciale sei-
zoensopening zullen alle niet-selectie 

jeugdteams in actie gaan komen. jeugdteams in actie gaan komen. jeugdteams in actie gaan k voor voor v
de b, C, d, E en (M)F zal het toernooi 
gaan plaatsvinden in een toernooi-
vorm. afhankelijk van de grootte van 
de leeftijdscategorie zal er in één of 
twee poules gespeeld gaan worden. 
alleen de a-junioren hebben geen 
toernooivorm omdat er maar twee 
niet-selectieteams zijn. de a3 en a4 
zullen daarom een onderling oefen-
duel spelen. 

DeSTO  513
1 september t/m 6 september opent 

Het is voorbij, maar het is niet onopgemerkt gebleven. 
‘Wat zijn jullie een ongelooflijk vervelend elftal om tegen 
te spelen’, riep een boze speler van Domstad Majella 
in onze allerlaatste wedstrijd. En dat terwijl-ie met 7-0 
voorstond. Slechte winnaars heb je ook. Hoewel, helemaal 
ongelijk had-ie natuurlijk niet.

Door André de Vos

Het wordt rustig op 
zaterdagmiddag op 
de Utrechtse voetbal-

velden. Na dertig seizoenen 
is UVV 5 ermee gestopt. De 
magie is uitgewerkt. Of zoals 
topscorer Mathijs - toch nog 
25 in één belabberd seizoen - 
opmerkte: ,,We lijken soms wel 
een verzuurd echtpaar.” Maar 
dan dus met z’n elven. Plus de 
opmerking dat dertig jaar toch 
langer is dan veel huwelijken 
standhouden.

Onze tegenstanders, behalve 
dan die zeikerd van Domstad 
en waarschijnlijk zelfs hij, gaan 
ons nog missen. Hoe vaak ben 
je nu in de gelegenheid om een 
wedstrijd met 
20-0 te win-
nen? - vorig 
seizoen VVJ 
uit, en niet 
eens geflat-
teerd. Tegen wie moet nu de al-
lerminst met een fluwelen trap 
gezegende Sporting-rechtsback 
twéé keer in een wedstrijd uit 
een geplaatste vrije bal scoren. 
En welk elftal neemt na weer 
een formidabel pak slaag zo 
gemoedelijk plaats in de kan-
tine voor een meter bier, mét 
bitterballen.

Ze zeggen dat je op het hoogte-
punt moet stoppen. Ze hebben 
gelijk. Het is ons net niet gelukt. 
Hoewel we nog acht punten 
haalden in de laagste klasse 
van het zaterdagvoetbal was 
het toch het slechtste seizoen 
uit onze historie. En dan is de 
concurrentie serieus, hoor. 167 
doelpunten tegen, ruim 7,5 per 
wedstrijd. Toch nog 48 voor, 
wat interessante uitslagen geeft. 
9-6, na 8-1 achter, dat zie je niet 
vaak.

De derde helft was altijd het 
sterkste punt van UVV 5, maar 

ooit - pakweg de eerste 25 jaar 
- deden we het helemaal niet 
onaardig in die eerste twee 
helften. Maar ja, een elftal dat 
30 jaar draait, daar komt wat 
gewicht bij, daar knakt een 
enkel, wordt een knie stram-
mer, scheurt een spiertje. De 
geest ongebroken, het lichaam 
een wrak.

Vijf jaar geleden namen we 
afscheid van de twee initiatief-
nemers van het elftal: Louis en 
Henny, die in 1976 met een aan-
tal collega’s van het Utrechts 
Nieuwsblad een journalistenelf-
tal in het leven riepen. De club 
van eerste keuze was Hercules, 
maar Hercules had een ballota-
gecommissie. En dat vonden de 
vrijgevochten kinderen van de 

jaren zestig te 
ver gaan. Her-
cules rouwt 
nu nog: vele 
tienduizen-
den guldens 

en euro’s aan kantineomzet en 
contributie de deur gewezen. 
Want trouw aan de club zijn we 
altijd gebleven.

Het werd dus UVV, de club van 
Marco van Basten, die ons nog 
net heeft kunnen zien voetbal-
len, hoewel we op het oude 
sportpark Verthoren meestal 
werden verstopt op het alleraf-
gelegenste veld, nog achter het 
honkbalveld. Ver uit het zicht 
van jonge talenten. UVV zag 
het nieuwe elftal vooral als die 
jongens die op zaterdagmiddag 
het kostbare gras kapottrapten, 
maar enfin, het moest maar.

In die eerste jaren was het nog 
UVV 2. Er was geen eerste en 
ook geen derde. UVV 2 was 
helemaal geen slecht elftal. 
Er waren een paar dragende 
krachten met techniek en/of in-
zet en de meeste spelers waren 
twintigers, begin dertigers. Dat 
scheelt. Met hardlopen kun je 

veel goedmaken, zo is ons de 
laatste jaren pijnlijk duidelijk 
geworden tegen steeds jongere 
tegenstanders die er technisch 
niet zo veel van bakten.

De automatismen van het elftal 
stonden vanaf het begin. Op 
het allerlaatste moment op 
het veld verschijnen, want de 
vorige avond hard gewerkt, 
veel gezopen, of het club-
blaadje niet gelezen (‘Oooh, we 
speelden thuís’). Beginnen met 
te weinig spelers of met voor 
iedereen onbekende invallers 
die van heinde en verre waren 
aangetrokken. Een willekeurige 
afwisseling van briljante over-

winningen op de koploper met 
dramatische nederlagen tegen 
de puntloze nummer laatst. 
En vooral, geouwehoer, veel 
geouwehoer. Tegen de scheids-
rechter, tegen de tegenstander, 
tegen elkaar. Dat begon al 
vooraf in de 
kleedkamer en 
ging door tot 
ver na afloop, 
de laatste jaren 
aangevuld met 
indringende 
e-mails waar het fout ging en 
hoe het beter moest, soms met 
uitgebreide spreadsheets erbij. 
Meer dan één speler is in die 
dertig jaar uit het veld gelopen 

of definitief opgestapt vanwege 
het continue gekanker. Eigen 
spelers, wel te verstaan.

Maar was het ook leuk? Goede 
vraag. Ja, doorgaans was het 
erg leuk. Voor de wedstrijd, 

ná de wed-
strijd, in de 
kroeg, tijdens 
de uitstapjes 
naar België. 
Soms was het 
zelfs tijdens 

de wedstrijd leuk, hoewel dat 
zeldzame momenten wa-
ren. Weliswaar hadden onze 
wedstrijden een hoge amu-
sementswaarde vanwege het 

het team tijdens het 25-jarig jubileum van louis en henny. boven (v.l.n.r.): Marc veldt, Cees grimbergen, Jeroen van doornik, rob Midavaine, peter binder, coach gijs de vos, gerrit lijffijt, rene vd kerkhoven, sjaak pleiter, Ton de 
ruiter, louis Engelman, piet Wormsbecher, henny de vos, Wladimir bartels, ron kragten, bert vd hoed, harry lahey, Mario lahey,  arie vd heuvel,  andre de vos, henk vd vegt, Theo van Maanen
Onder: arvin van veenendaal, ?, sjaak Frowijn, rolf de vos, leo van doornik, hans Engelman, Mathijs van Echtelt, pim van Esschoten en hun kroost.

‘Wie naar de bal komt, 
komt de bal toe’

e-mails waar het fout ging en de wedstrijd leuk, hoewel dat 

‘Voetbal is -op dit 
niveau- toch uitsluitend 

de alcohol er een 
beetje uitlopen?’

BiereLfTaL
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Tegenstanders zullen UVV 5 na dertig jaar nog missen

‘We lijken soms wel een verzuurd echtpaar’

desto officieel zijn nieuwe paviljoen 
‘de vryheit’. Op de eerste dag is er 
een jeugdsportdag, het zomerfestijn. 
de volgende dag organiseert de club 
een seniorenbijeenkomst voor leden 
boven de vijftig jaar, die tien jaar of 
langer lid zijn van desto. in de daarop-
volgende dagen is er open huis voor 
alle geïnteresseerden. 5 september is 
de officiële opening met wethouder 
Janssen en ter afsluiting vind er 6 
september een diner plaats voor alle 
vrijwilligers.

DHSc   506

DOMSTaD MajeLLa 103
Mooie ontwikkelingen bij dom-
stad-Majella. de kleine club die het 
al een paar jaar doet zonder vlag-
genschip is verrijkt met twee teams. 
voor de zondagtak een tweede elftal 
bestaande uit voormalige spelers 
van studentenvoetbalvereniging 
Odysseus ’91. Zij komen uit in de 
5e klasse reserve en zijn daarmee 
de hoogst spelende ploeg. het is 

meteen de enige vertegenwoordiger 
op de dag des heren. de zaterdagaf-
deling heeft een vers vierde afkomstig 
van sporting ’70. “Wij zijn er heel 
blij mee”, zegt voorzitter rob Zorn 
die zijn club sinds de fusie tussen 
domstad en Majella in 1999 rap heeft 
zien krimpen. “het is er allemaal niet 
beter op geworden. alleen domstad 
had al acht teams en een partij jeugd. 
aan de andere kant: de utrechtse 
hoofdklasser Elinkwijk heeft net als 
wij ook maar vijf seniorenteams.” 
hoe hij het ledental van iets boven 

de honderd kan laten groeien is Zorn 
een raadsel. “dit was een toevalstref-
fer. Zeg mij maar hoe ik er nog meer 
moet binnenhalen? We hebben flyers 
rondgestuurd, maar dat heeft geen 
effect gehad. raar hoor. We hebben 
echt een mooie kantine en een prima 
locatie, vlak achter het stadion.” gek 
genoeg is de club niet noodlijdend. 
“sportief gezien gaat het wat minder, 
maar ons financiële plaatje ziet er 
goed uit. Met dank aan FC utrecht. 
als die thuis spelen zit het hier hele-
maal vol.”

waanzinnige scoreverloop en 
de onhoudbare terugspeelbal-
len van linksachter Hans, maar 
gek genoeg kon je daar zelf 
in het veld zelden om lachen. 
Onze vaste leider Gijs langs 
de lijn trouwens ook niet. Het 
woedende ‘Lummels!!!’ toen we 
in Nieuwegein een 5-0 voor-
sprong kort voor tijd inruilden 
voor een 6-5 nederlaag kwam 
uit het diepst van zijn hart. En 
lummels zijn we gebleven.

Maar af en toe hadden we onze 
dag. Dan werd er gecombi-
neerd, diepgegaan, gescoord. 
En zelfs wat minder gepraat. 
Maar het waren incidenten. 

het team tijdens het 25-jarig jubileum van louis en henny. boven (v.l.n.r.): Marc veldt, Cees grimbergen, Jeroen van doornik, rob Midavaine, peter binder, coach gijs de vos, gerrit lijffijt, rene vd kerkhoven, sjaak pleiter, Ton de 
ruiter, louis Engelman, piet Wormsbecher, henny de vos, Wladimir bartels, ron kragten, bert vd hoed, harry lahey, Mario lahey,  arie vd heuvel,  andre de vos, henk vd vegt, Theo van Maanen
Onder: arvin van veenendaal, ?, sjaak Frowijn, rolf de vos, leo van doornik, hans Engelman, Mathijs van Echtelt, pim van Esschoten en hun kroost.

Kampioen zijn we in al die 
jaren nooit geworden.
Aan alle mooie dingen komt 
een eind. Ook aan UVV 5. Op 
het splinternieuwe complex 
op Leidsche Rijn kunnen we 
het veld niet meer stuklopen 
- want kunstgras - maar we 
kunnen het al die voetballertjes 
die daar hun carrière begin-
nen niet aandoen: dat eeuwige 
gekanker, die buikige lichamen 
die over het veld strompelen, 
die doelpunten die bij bosjes 
(‘husjes’, zou Theo zeggen) te-
gelijk vallen. En eerlijk gezegd: 
48 voor, 167 tegen, dat moesten 
we onszelf ook maar niet meer 
aandoen.

Ballotage
in het voorjaar van 1975 valt er aan de drift in 
utrecht, waar de redactie van het utrechts nieuws-
blad is gehuisvest, een koen besluit: we gaan in com-
petitieverband voetballen! de redactie telt zeker vijf 
goede voetballers, nog eens vijf verslaggevers die wel 
eens hebben gevoetbald plus een handvol collega’s die 
graag voetbal kijken. dat is dus een elftal, inclusief re-
serves. nog twee besluiten moeten volgen: waar en 
wanneer. het waar wordt hercules en het wanneer 
de zaterdag. Want op zondag werken de sportjourna-
listen van onze krant.

hercules dus. Oudste club van utrecht, prachtig shirt, 
niet kakineus (zoals kampong) en toch niet van de 
straat. Mooie vereniging voor ons, sportieve intellec-
tuelen, niet?
Maar ach: hercules heeft een ballotagecommissie. Er-
fenis uit het verleden, toen een vereniging een com-
missie liet bepalen wie er lid mocht worden en wie 

niet. Waarbij afkomst, milieu, wel degelijk meespeelde.
 ‘Zijn ze nou helemaal’, vindt het elftal in spé, en her-
cules wordt gevraagd of dat nou echt moet: ballotage. 
de blauwwitten zeggen van wel, maar dat het een 
formaliteit is, niks voorstelt. ‘schaf het dan lekker af 
en laat ons gewoon lid worden’, zeggen wij op onze 
beurt. En dat kan dus niet, zomaar afschaffen. de strijd 
wordt nog even doorgevoerd in de krant (achteraf 
gezien is dat niet zo sportief geweest: wij hadden het 
un en het nud, zij het herculaantje, hoewel dat nog 
altijd bestaat en dat kun je van de eerste twee niet 
zeggen), maar de standpunten blijven wat ze zijn: on-
wrikbaar. Zodat we via één van ons bij uvv terecht 
komen. Ook keurig, geen ballotagecommissie.

 Een jaar later schaft hercules z’n ballotage af. het 
‘journalistenelftal’ speelt tot seizoen 2007-2008 bij 
uvv. En in die dertig jaar willen we altijd per se van 
hercules winnen. Wat helaas niet elk seizoen lukt.

het nederlands Elftal heeft zich gekwalificeerd voor 
het Wk in argentinië. Cruyff gaat niet mee, van hane-
gem idem, bondscoach Jan Zwartkruis krijgt iemand 
boven zich: Ernst happel. We moeten het gaan heb-
ben van spelers als Jan poortvliet, dick nanninga en 
Ernie brandts. Tot zover de voetbalfeiten.

vooraf aan dat Wk loopt links nederland warm voor 
de actie bloed aan de paal. het cabaretduo neerlands 
hoop - bram vermeulen en Freek de Jong - is de mo-
tor achter dit initiatief dat pleit voor een boycot van 
het Wk in argentinië. Want dat land is een dictatuur. 
Een junta onder leiding van generaal videla terrori-
seert het land. Er wordt een ‘vuile oorlog’ gevoerd 
tegen alles wat er links is of links wordt gevonden. 
studentenleiders, oppositieleden, democraten wor-
den opgepakt en zonder vorm van proces gevangen 
gehouden of verdwijnen om nooit meer terug te ke-
ren. de wrede dictatuur maakt duizenden slachtof-
fers. Tegenstanders worden ontvoerd, gemarteld, bo-
ven volle zee uit heli’s gesmeten.

bloed aan de paal roept op tot een boycot. Met ge-
ring succes. het nederlands hockeyteam speelt een 
Wk vooraf aan dat van de voetballers en alleen hans 
Jorritsma weigert mee te gaan. spelers als paul lit-

jens en andre bolhuis weigeren een hand van videla 
bij de prijsuitreiking. dat wel. de actie heeft ook het 
amateurvoetbal bereikt. Clubs, teams is gevraagd één 
wedstrijddag demonstratief te boycotten. Wij - en dat 
is dan uvv zaterdag 2 - besluiten mee te doen. bij 
wijze van gebaar.

het clubblad weigert ons stukje over de boycot. geen 
punt: in ons journalistenelftal spelen verslaggevers van 
zowel het nieuw utrechts dagblad als het utrechts 
nieuwsblad. die stukjes komen er dus toch, in gro-
tere oplagen bovendien.

het uvv-bestuur overweegt verder een schorsing. 
sport en politiek horen niet bij elkaar, luidt het oor-
deel. Er hangt ons naast een boete van de knvb (niet 
op komen dagen!) ook een straf van onze eigen club 
boven het hoofd. Tot prominent lid Flip bertram zich 
met de zaak bemoeit. hij dreigt met opstappen als het 
bestuur actie tegen ons onderneemt. En dat telt: het 
bestuur komt tot inkeer en de vereniging neemt zelfs 
de knvb-boete voor zijn rekening.

En da’s maar goed ook: anders hadden we voor het 
nieuwe seizoen allemaal overschrijving aangevraagd 
naar hercules.

1978 

arie vd heuvel temidden van haring happende voetbal-
vrouwen.

Tijdens een jaarlijks team-uitje speelt uvv tegen de 
belgische krant het belang van limburg.

door henny de vos
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Anneke Kapteyn
dé specialist in gelegenheidsbloemwerk

rondom Utrecht
Kijk voor de mooiste arrangementen op

www.annekekapteyn.com

    

      Bruidsboeketten                            Boeketten                         Rouwarrangementen              Bedrijfsabonnementen etc.

Jan van Scorelstraat 12

Utrecht

030-2510688

info@annekekapteyn.com

In onze winkel vindt u producten van:
DK Home, Catherine Hunter, Domani, Michiel
Driver, Dutz glass, Sereno glasobjecten, Zarex
Natural Lights, Dolce Villa Glass, Hakbijl glas.

Naast deze interieur accessoires verzorgen 
wij álles op het gebied van bloemwerk.

Tevens zijn wij specialisten op het gebied 
van interieurbeplanting.

Neem een kijkje op onze website en laat u 
meevoeren in onze bloemenwereld. U bent 

uiteraard ook van harte welkom in onze winkel.

www.annekekapteyn.com

Jan van Scorelstraat 12
3583 CP Utrecht

030-2510688
info@annekekapteyn.com

Anneke Kapteyn
meer dan bloemen alleen

Sportfacilities & Media is een snelgroeiende inter-
nationale sportuitgeverij. Naast het verzorgen van 
vakbladen en websites zijn wij met verschillende 
andere projecten actief in de sport. Wij zoeken ta-
lenten (m/v) voor de volgende functies:

Doeltreffende salesmanager
fulltime
door je inzicht en strategische positie in het speelveld 
ben je uitstekend in staat zelfstandig mediaruimte te 
verkopen aan bedrijven. Je hebt het talent om nieuwe 
acties te bedenken en je bent zeker niet bang om zelf de 
beslissende actie te maken. affiniteit en bekendheid met 
de breedtesport, voetbal, tennis, onderwatersport en 
sportaccommodaties is een pré. Ervaring in de verkoop 
van mediaruimte is een must! 

Technisch vaardige webdesigner
fulltime
Je houdt van sport en je bent handig met computers? 
dan is dit je kans om je technische vaardigheden verder 

te ontwikkelen door nieuwe websites te maken en 
bestaande te onderhouden. kennis van php en MysQl is 
noodzakelijk, van Flash een pré. 

Spelverdelende bureauredacteur
fulltime
Je weet wat het is om ‘gaten te dichten’. Je ondersteunt 
de hoofdredacteuren met artikelen, het onderhoud 
van de website, het binnenhalen van materialen en de 
aansturing van schrijvers. Maar bovenal zorg je ervoor dat 
de producties vlekkeloos verlopen. affiniteit met voetbal 
en breedtesport is een pré. Enige redactionele ervaring is 
noodzakelijk. 

interesse? stuur dan je brief met Cv voor 24 september naar sportfacilities & Media bv, t.a.v. Floris schmitz, 
postbus 952, 3700 aZ ZEisT. Mailen gaat sneller f.schmitz@sportfacilities.com.

aDVerTenTie
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Door Robert Jan van der Horst

Veel kleur, vooral paars/
wit. Het zijn de kleu-
ren van SV Zeist. Doet 

direct denken aan Anderlecht, 
de Belgische, sjieke landkam-
pioen. Mooie, karakteristieke 
houten tribune ook. En een fraai 
hoofdveld. Deze accommoda-
tie schreeuwt om een topclub. 
Maar hoe anders is de werke-
lijkheid. Geen voetbal, geen 
spelers deze middag.

Maar kijk, er is beweging bij 
het hek. Zou er dan toch.... Het 
blijkt een toevallige passant. 
Jaap van Weeghen is nieuws-
gierig, meer niet. ,,Ik woon net 
twee weken in Zeist. Ben met 
dit mooie weer eens een stukje 
gaan fietsen. Ik was net bij 
Patria, daar werd volop gevoet-
bald. Vreemd dat hier niets is te 
doen.”

De tocht van Van Weeghen is 
een tocht in zijn herinnering. ,,Ik 
kom oorspronkelijk uit de om-
geving van Zwolle. Als talentvol 
spelertje heb ik eens anderhalve 
week hier vlakbij op het KNVB 
Sportcentrum gezeten. Die din-
gen komen nu weer boven.”

Van Weeghen is onder de in-
druk, zet zijn fiets even langs de 
kant. ,,Zeist zal wel hoog spelen, 
denk ik. Wat? Vijfde klasse. Op 
zo’n mooi complex? Dat kan 
toch niet. Het moet een genot 
zijn om hier te voetballen. Ja, 
ik heb pas nog over de betaald 
voetbalperiode gelezen van 
Zeist. Gert Bals, ex-doelman van 
onder meer Ajax, komt hier toch 
vandaan. En de lokale held, was 
dat niet Theus van Rheenen?”

Het klopt allemaal. Dat weet 
ook Ben van Toffelaar. Onze 
ontmoeting vind enkele dagen 
later plaats. Het is donderdag. 

Hij zit met enkele getrouwen 
aan de bar van de kantine te 
kaarten. Maar hij wil zich wel 
even vrijmaken, terwijl de 
selecties van de zaterdag (vierde 
klasse) en de zondag zich in het 
zweet werken.

Ja, Van Toffelaar heeft Van 
Rheenen nog wel zien spelen. 
,,Zeist won ooit van ‘Fe-
ijenoord’, zoals de schrijfwijze 
vroeger was. Nee, ik was geen 
lid. Ik ging wel regelmatig 
kijken toen ze rond de zesti-
ger jaren van de vorige eeuw 
nog betaald voetbal speelden. 
Ik voetbalde zelf bij Patria. 
Waarom? Omdat er vrienden 
van me speelden, maar ik zou 
er nu voor geen goud geen lid 
meer willen zijn.”

Herinneringen komen eveneens 
bij de schrijver dezes boven, als 
intermezzo. Ook FC Utrecht 
heeft een band met Dijselburg. 
Reputaties werden er gemaakt 
en gebroken. Wie herinnert 
zich niet de testwedstrijd die 
Didier Martel er ooit speelde. 
Zijn eerste balcontact was direct 
raak. Een weergaloze solo werd 
bekroond met een treffer. Het 

contract lag direct klaar voor de 
Fransman. De kenners hadden 
die kille herfstavond binnen 
enkele seconden genoeg gezien. 
Voetbalicoon Tonny van der 
Linden vond er juist z’n Water-
loo. Tijdens een oefenwedstrijd 
bij Zeist werd hij als scout bruut 
afgeserveerd. Om nooit meer 
terug te keren bij FC Utrecht.

Wat ook nooit meer terugkeert 
bij Zeist zijn de goede tijden, 
denkt Van Toffelaar. ,,Je moet 
het zeggen zoals het is.” De 
leider van het eerste zondagel-
ftal, zeker dertig jaar lid van de 
club, schudt het hoofd. ,,We zijn 
tenminste schuldenvrij. Daar 
is zo’n beetje alles mee gezegd. 
Tien, twaalf jaar geleden speel-
den we nog in de tweede klasse. 
Nu komt het eerste zaterdagel-
ftal in een hogere afdeling uit 
dan wij. Dat was vroeger toch 
ondenkbaar.”

Recentere namen als Henk-Jan 
Veenendaal, Marlon Dors, Gert 
Verburg en Nordin van Schup-
pen. Ze gaven Zeist kleur. Zoals 
ook trainer Hans de Weerd. 
Maar het verval was groot 
toen het grootste deel van de 

selectie voor Quick Amersfoort 
koos. Weg tweede klasse. Weg 
geldschieters. ,,We zijn een 
nette club,” vindt Van Toffelaar. 
,,Middenstandsniveau.”

Het doet de 62-jarige Zeistenaar 
zichtbaar zeer dat de hoogtijda-
gen van zijn club voorbij zijn. 
Maar voorgoed? ,,Pfff, tenzij er 
iemand met een zak met geld 
komt binnenlopen. Zeist betaalt 
niet meer. Niet bij de profs, niet 
bij de amateurs.”

Toch zou Van Toffelaar zijn club 
niet willen missen. Voor geen 
goud. ,,Ik had vroeger thuis niks 
te vertellen. Ik moest altijd met 
mijn vrouw op zaterdag gaan 
winkelen. De zondag was voor 
mij, dan ging zij mee. Ze was 
bij Zeist gastvrouw. Maar vorig 
jaar is ze plotseling overleden. 
Nu heb ik meer tijd en ga ik ook 
zaterdag kijken. In zulke zware 
tijden merk je hoe belangrijk een 
vereniging is. Bij de begrafenis 
van mijn vrouw waren, geloof 
ik, 150 leden van Zeist aanwe-
zig. Daarin schuilt dan toch de 
kracht van de club.”

DOSc  577

DSO/ULTrajecTUM  �3�

DVSU  �20
Even een artikel 19-proceduretje 
doorlopen en het is in kannen en krui-
ken. dan kan dvsu echt beginnen aan 
de bouw van een nieuwe accommoda-
tie. de gesprekken met de gemeente 
utrecht zijn in volle gang. Over een 
goede twee jaar moet het pand er 
wel staan. Eerst de oude kantine en 
die van buurman Faja lobi platgooien. 

,,We kunnen er samen iets moois 
voor terugzetten”, mijmert voorzit-
ter henny pluk. Zijn club groeit uit 
zijn jasje. de zaterdagvereniging telt 
bijna dertig teams. Wat was dat nog 
anders toen pluk en trainer hans 
ultee twaalf jaar geleden met een 
groepje F-jes begonnen. dat en twee 
seniorenteams, meer was het niet 
bij de club in lunetten. pluk dook in 
de bestuurlijke kant, ultee pakte het 
technische deel op. Ze hebben de 
boel gezamenlijk uitgebouwd tot een 
indrukwekkende vereniging. ,,We wa-

ren het kleinste jongetje in utrecht-
Zuid. nu de grootste.” 

DWSM  272 
bij dWsM wordt er niet meer ge-
zaalvoetbald. alle zes teams besloten 
elders onderdak te zoeken, nadat het 
bestuur een straffe hanteert bij het 
nakomen van contributieverplichtin-
gen. ,,We willen af van betalingsrege-
lingen. het moet wel verantwoord 
blijven.” nieuwe aanmeldingen kan 
dsWM – nog altijd goed voor een 
kleine 200 leden - goed gebruiken. 

,,Met name de jeugdafdeling,” zegt 
voorzitter Cees Ebskamp. hij denkt 
aan een verdubbeling van de acht 
teams die aan het nieuwe seizoen 
beginnen. ,,Een kleine 400 leden kun-
nen we het op onze accommodatie 
naar de zin maken.” het was nog wel 
improviseren voor trainer hans van 
de broek in de voorbereiding. de 
gemeente Maarssen nam de velden 
onder handen, maar gaf ze pas per 13 
augustus vrij. ,,de selectie is pas kort 
bezig, ook door de late vakantie van 
veel spelers.´´

cLUBcULTUUr

‘Bij de begrafenis van mijn vrouw waren 150 leden aanwezig’

dijnselburg stil en verlaten
Stil en verlaten ligt Sportpark Dijnselburg er deze zondag-
middag bij. Geen teken van leven te, hoewel het toegangs-
hek wagenwijd open staat. Vreemd is het wel, zo’n drie 
weken voor de start van het amateurseizoen.
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Bij Univé staat
u nooit buitenspel.

Op het gebied van schade-,
zorg- en levensverzekeringen

kennen wij het spel en de spelregels.
Onze adviseurs helpen u graag.

En... Univé houdt de premies laag!

Univé Utrecht
Vondellaan 15a, 3521 GB Utrecht 
Telefoon (030) 693 47 47   utrecht@unive.nl   www.unive.nl

hoeveel kinderen niet sporten terwijl ze eigenlijk geblesseerd zijn. volgens 
roland straver van Trias Fysiotherapie & sportrevalidatie zijn het er veel, 
ook op de utrechtse voetbalvelden. veel te veel: ,,Ze weten het soms zelf 
niet. Maar als ze wel afhaken omdat ze niet mee kunnen komen, is dat na-
tuurlijk een verborgen drama.”  in samenwerking met rondom voetbal wil 
Trias de drempel om utrechtse voetballers echt klachtenvrij te krijgen, 
verlagen. Trias zal in de maandelijkse krant de aandacht op haar totaal-
aanpak (zelfde visie) vestigen en op de website een webconsult starten. 
voetballers kunnen op de web-consult ‘online’ – dus wanneer en waar ze 
maar willen - terecht om hun klachten te bespreken (chatten). Trias zal 
het antwoord geven op veel voorkomende vragen en als brug fungeren 
voor geblesseerde spelers om makkelijk contact te zoeken met één van 
de vele specialisten die aan Trias verbonden zijn. dat kan op verwijzing, 
maar ook op eigen initiatief. hiermee kan veel leed worden voorkomen en 
kun je wellicht sneller weer aan voetballen toekomen. 

Voorbeelden:
 het voorkomen van een eventuele spierscheur 

 (bij een eerdere verrekking)
 het voorkomen van chronische klachten aan de enkel of knie 

 na een kneuzing van een van beide gewrichten
 

a-Belastbaarheid
,,dat is bijzonder aan onze aanpak”, legt straver uit. ,,Een pijntje komt 
zelden alleen. bij een gezond mens is de fysieke en mentale belasting en 
belastbaarheid in balans. in het geval van blessures en klachten is dit even-
wicht verstoord: de belasting ligt te hoog en/of de belastbaarheid te laag. 
karakter, genetische achtergrond, werk- en sociale omstandigheden spe-
len daarbij een belangrijke rol. Ook tijdens het lichamelijk onderzoek en in 
onze behandeling. dat vraagt een multidisciplinaire aanpak.”

 
B -Totaaloplossing
Meer dan dertig specialisten werken daarom bij Trias, dat daarnaast een 
netwerk van nog eens tientallen zelfstandige vakmensen aan zich verbon-
den heeft. Zodat alle behandelvormen die kunnen bijdragen aan het her-
stelplan voorhanden zijn.
straver: ,,het zijn stuk voor stuk specialisten die volgens onze filosofie 
samen aan een totaaloplossing voor de cliënten werken.”

 
c - community
Juist om alle voetballers te bereiken en de kans te vergroten dat ze op-
timaal kunnen presteren, écht klachtenvrij functioneren, zocht straver de 
samenwerking met rondom voetbal. ,,Een community-website is dé ideale 
manier voor ons om voetballers tijdig te wijzen op de mogelijkheden die 
Trias biedt. We willen niet wachten tot de klacht voetballen echt on-
mogelijk maakt. het komt echt voor dat spelertjes al jong ophouden met 
voetballen omdat ze niet goed genoeg lijken te zijn. En dat komt dan door 
‘verborgen blessures’ zoals:

 beenlengteverschil met als gevolg een verstoring van 
 de balans van het lichaam
 verminderde rompbalans waardoor bijvoorbeeld 

 liesklachten ontstaan
 hypermobiliteit (te grote bewegelijkheid in gewrichten) waardoor 

 jonge spelers veel door hun enkel gaan of door hun knie gaan 

die jochies haken dan af, een illusie armer. Een drama, zeker als ze dan 
helemaal ophouden met sporten. samen met rondom voetbal denken we 
dat voetballers sneller aan de bel trekken, of voor de zekerheid eens 
informeren.”

Topsporters houden wij  
op de been !

Waarom zou U met minder 
genoegen nemen?

Blessure ? Klachtenvrij. Maar dan echt.
Official supplier van Olympisch Steunpunt 

Midden Nederland

Mississipidreef 61
3565 CE  utrecht
030-2717508 / 030-2660662
info@triastotaal.nl
www.triastotaal.nl
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Hans Hoejenbos: half leven verzorger van VV Benschop

Honkvast en tevreden met wat je hebt
Honkvast kun je Hans Hoejenbos (62) wel noemen. Meer 
dan dertig jaar werkte hij in de werkplaats van Auto De 
Rooij in De Bilt, liefst 37 jaar is hij getrouwd met Rosa en 
precies 28 jaar reed hij twee tot drie keer in de week van 
Nieuwegein naar Benschop. Tot deze zomer, want van een 
afscheid moest het een keer komen. ,,Zelf word je telkens 
een jaartje ouder, terwijl die spelersgroep zo´n beetje even 
jong blijft.´´

Door Rob van der Poel

De wedstrijd van vv Ben-
schop tegen FC Utrecht 
op 14 juli was voor 

Hans Hoejenbos de laatste. Hij 
stond er voor één keer met Her-
man Woudenberg, zijn opvol-
ger. Voorzitter Leo Oudshoorn 
greep het moment aan om de 
clubtrouwe verzorger publie-
kelijk te bedanken. Niet iets 
waarop Hoejenbos direct zat te 
wachten. ,,Maar ik begreep het 
wel. Ik heb hier een half leven 
rondgelopen, daar kun je niet 
omheen. Ik heb zoveel spelers 
op mijn tafel gehad, zelfs Leo 
zelf. En die is intussen ook al 
bijna 25 jaar voorzitter.´´

Leuk dat hij nog een keertje met 
Herman kon kennismaken, zegt 
hij. En een wedstrijd tegen FC 
Utrecht is geen slecht moment 
om afscheid 
te nemen. 
Maar toch. ,,Ik 
beweeg me het 
liefst achter 
de schermen, 
doe mijn werk 
graag op de achtergrond.´´ Zo 
heeft Hoejenbos het verzorgers-
vak bij vv Benschop bijna drie 
decennia ingevuld. Een onge-
kend lange periode, zo weet hij 
ook zelf. ,,Als je tevreden bent 
met wat je hebt, is er voor mij 
geen reden om verder te kijken. 
Zo zit ik zelf in elkaar, zo leven 
de mensen in dit dorp ook.´´

Benschop is voor Nieuwegeiner 
Hoejenbos vooral een gezel-
lige club geweest. Een met een 
groot aantal vrijwilligers die 
veel mogelijk maakten. ,,Ze 
doen hier niet moeilijk. Als ik 
materiaal nodig had, dan kon ik 
het bestellen. Twee of driehon-
derd euro per jaar, het maakte 
niet uit. Stuur de rekening maar 
naar ons. We vertrouwden el-
kaar vanaf het eerste uur.´´ Via 
zijn neef die in een lager elftal 

voetbalde, kwam hij in contact 
met Benschop. Nog voordat 
hij in oktober 1978 het officiële 
papiertje van sportmasseur en 
verzorger binnen had. ,,Dat was 
geen probleem. Ik kon begin-
nen, het zou wel loslopen.´´

Tot die tijd was Ton Vonk 
trainer én verzorger tegelijk. En 
Benschop voetbalde nog in de 
derde klasse van de onderafde-
ling, zoals Hoejenbos het zich 
herinnert. ,,Maar daarna is het 
hier professioneler geworden.´´ 
Er werd al snel een massage-
tafel aangeschaft en het eerste 
elftal vierde een aantal pro-
moties.´´ Maar vraag niet naar 
namen of jaren. ,,Daar ben ik 
nooit goed in geweest.´´

Met alle trainers kon hij het 
prima vinden, zegt Hoejenbos. 
Met Bertus de Ridder in het 

bijzonder. 
,,Zei ik dat een 
speler wel wat 
rust kon ge-
bruiken, dan 
stuurde Bertus 
zo´n jongen 

bij een training rustig weer naar 
huis. Hij vaarde blind op mijn 
mening´´   

VV Benschop is in al die jaren 
veranderd, merkt hij. ,,Vroeger 
liepen hier alleen Benschop-
pers, nu komen er een paar uit 
Nieuwegein, uit Schoonhoven 
en Lopik. Een echte dorpsclub 
is het niet meer.´´ Hoejenbos 
bewoog in zijn vakgebied mee. 
Hij liet zich bijpraten via extra 
cursussen van het NSG, het 
Nederlands Genootschap van 
Sportmassage. Vooral ook om-
dat het materiaal enorm verbe-
terde en er over een onderwerp 
als de warming-up verschillend 
werd gedacht. 
,,Neem nu een enkelbrace. Dat 
stond begin jaren tachtig nog 
in de kinderschoenen. Als je 
zo´n ding droeg, dan had je een 

andere, grotere maat schoen 
nodig. Als je er nu één draagt, 
voel je hem amper meer zitten. 
En de discussie in ons vakge-
bied over het nut van rekken en 
strekken is ook nog niet klaar.´´

Hoejenbos´ taak bij vv Ben-
schop is de laatste jaren in elk 
geval verlicht door de aanwe-
zigheid van David Janssen, die 
naast speler van het eerste elftal 
ook als fysiotherapeut optreedt. 
Sinds de verbouwing van het 
clubhuis en de accommoda-
tie is er daarnaast een eigen 
werkruimte gekomen. ,,Voor 
een moderne sportvereniging 
een goede zaak. Ik merk toch 

dat de aanloop wat groter is 
geworden. Een fysiotherapeut 
heeft net even wat meer kennis 
van zaken en het is een mooie 
service naar je leden toe.´´
De komende maanden gaat 
Hoejenbos afkicken en dat zal 
best even wennen zijn. ,,Ze 
zullen me dit najaar best nog 
wel eens op een zaterdag bij 
Benschop aan de lijn tegenko-
men,´´ weet hij. 
Maar het doet niets af aan zijn 
beslissing. Die is in zijn geval 
niet van de ene op de andere 
dag genomen. ,,Ik voel er veel 
voor om ´s winters een paar 
weken een warm land op te 
zoeken. Het commitment dat je 

met de club hebt, weerhield me 
daar altijd van. Nu ben ik vrij 
om te gaan en te staan waar ik 
wil.´´

Bovendien houdt hij in het 
voorjaar en in de zomerperiode 
een andere uitvalsbasis. Bij de 
Nieuwegein Diamonds kennen 
ze Hoejenbos namelijk ook al 
langer dan vandaag. ,,Ik ben er 
scheidsrechter honkbal en speel 
zelf nog softbal. Gelukkig staat 
mijn vrouw er helemaal achter. 
Het voetbal liet ze vaak links 
liggen, maar daar komt ze nog 
wel eens kijken.´´

voorzitter leo Oudshoorn, zelf al een kwart eeuw voorzitter van benschop, bedankt voorafgaand aan de oefenwedstrijd 
tegen FC utrecht verzorger hans hoejebos voor 28 jaar clubtrouw. 
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‘Ze doen hier niet 
moeilijk, zo zit ik zelf 

ook in elkaar’

DWSV  170
Met ingang van oktober wil de vereni-
ging een onderlinge senioren com-
petitie gaan starten. Er zal gespeeld 
worden op het kunstgrasveld volgens 
de zaalvoetbalregels. ben jij geïnteres-
seerd of heb jij vrienden/kennissen die 
ook wel een balletje willen trappen? 
neem dan contact op met:Cor Wol-
ters - Tel. 06-22916849 

eDO  128
het eerste team van EdO miste de 
nacompetitie in de vierde klasse op 

een haar na. Maar trainer een haar na. Maar trainer een haar na. ries van 
rooijen wil niet klagen. ,,We hadden 
weer meer punten dan vorig jaar 
en ik plak er nog een vijfde jaar aan 
vast.’’ vast.’’ vast. de 63-jarige Maarssenaar be-
gint aan zijn 34e seizoen en werkte 
eerder bij Jsv, sv, sv posta en dWdWd sM.  
,,Maar volgend jaar schei ik er echt 
mee uit.’’  mee uit.’’  mee uit. het is hem menens. ik ga 
in november met pensioen en hoop 
als deze winter een paar maandjes in 
spanje te verblijven.’’ 

eLinKWijK  6�3
niet de minste stratenmakers: Jan van 
Tamelen, henk veldhuizen, Charles veldhuizen, Charles v
ietswaard, karel Witteman (foto), 
hans hol, piet Meijer en hennie 
Wallenburg hebben de staantribune 
van Elinkwijk opnieuw gelegd.alle 
tegels werden eruit gehaald en het 
onkruid verwijderd. vervolgens legde vervolgens legde v
de werkploeg een onderlaag cement 
aan waardoor wildgroei van onkruid 
een stuk wordt bemoeilijkt. Zaterdag 
1 september start Elinkwijk met een 
zaterdagselectie. de ploeg, samenge-

cLUBLiefDe
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Herman van Veen volgt FC Utrecht, waar ter wereld hij ook is

‘Ik ben een ongeneeslijke voetbalfanaat’
De Utrechtse theatermaker, clown, muzikant, dichter, 
schrijver en met zijn eigen Foundation fanatiek pleitbe-
zorger van de rechten van kinderen, Herman van Veen, 
is altijd te porren voor een gesprek over zijn grote pas-
sie: voetbal.  Rondom Voetbal sprak met hem, terwijl hij 
in zijn huis in Frankrijk zijn nieuwe boek ‘Medemens’ 
afrondt.   

Door Ruud Buurman   

Hij heeft nog een balletje 
getrapt met Abe Lens-
tra én Johan Cruijff. 

Met de eerste vele jaren geleden 
in zijn Harlekijn-elftal op een 
veld in de Noordoostpolder, 
met de tweede vorig jaar in 
een benefietwedstrijd in Zuid 
Afrika. ,,De 
uitslagen weet 
ik niet meer, 
het waren 
wedstrijdjes 
voor een goed 
doel. Maar 
voetballen 
met twee 
hele grote 
jongens… niet 
gek voor een 
jochie uit de 
Kievitdwars-
straat, toch?| 
Herman-
nus Jantinus 
van Veen 
zag voor het 
eerst daglicht 
op 14 maart 
1945 in het AZU, een maand 
voor de Tweede Wereldoorlog 
eindigde. En was direct sup-
porter van DOS, de beste club 
van Nederland. Want dat was 
zijn vader, dat was nagenoeg de 
hele Kievitdwarsstraat, waar hij 
opgroeide.
,,Nou…, er zaten ook wat Elink-
wijkers, maar Elinkwijk was 
meer iets van de Kwartelstraat. 
Wij waren van De Kanaries. 
Dirk Lammers, de spits van 
DOS woonde verderop in de 
straat, Louis van den Bogert, ik 
meen de stopper-spil, tegenover 
ons. Keeper Frans de Munck, 
de Zwarte Panter, reed geregeld 
de straat in met zijn Mercedes, 
want die deed de verzekeringen 
van een aantal buren en kwam 
dan de premies innen. Frans de 

Munck z’n auto voor de deur… 
, dát was wat jongen.”

Herman groeide op met passie 
voor voetbal. En voor DOS 
in het bijzonder. ,,We gingen 
bijna elke zondag, als ze thuis 
speelden. Soms was er geen 
geld. Dan ging ik met vriendjes 
uit de buurt. En een tangetje, 

om het gaas 
kapot te knip-
pen en gratis 
naar binnen 
te glippen. Ik 
zat vorig jaar 
een keer op 
de tribune bij 
FC Utrecht, 
komt er een 
mannetje op 
me af die me 
nog kent van 
die tijd en 
die zegt: ‘Hé, 
Herman! Heb 
je je tangetje 
weer bij je?’ 
Nou ja, ik zat 
er dit keer 
wéér voor 

niks, maar keurig op uitnodi-
ging van de directie. Naast de 
grote Tonny van der Linden.”

In zijn huis in Frankrijk, legt hij 
de laatste hand aan zijn boek 
‘Medemens’, dat in december 
verschijnt ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de 
Herman van Veen Foundation. 
,,Verhalen over mijn reizen 
en ontmoetingen met mensen 
die minder keuzes hebben 
gekregen dan wij. Over 45 jaar 
ontwikkelingssamenwerking 
en de rechten van het kind, die 
nog overal met voeten worden 
getreden. Pas wanneer we kin-
deren eerlijke kansen geven en 
hun rechten worden nageleefd, 
zal het goed gaan met onze 
wereld.’’

‘Aan het hoofd van Dirk Lam-
mers kon je van tevoren zien of 
DOS ging verliezen of winnen. 
Als DOS zou gaan winnen, glom 
zijn haar, dan zat er brillantine 
in. Als DOS ging verliezen was 
het droog. Destijds vulde mijn 
vader het totoformulier in. Dan 
werd ik er op uitgestuurd om te 
kijken hoe het hoofd van Dirk 
Lammers stond.’

uit: in vogelvlucht,  ‘vogelvlucht,  ‘v kievit-
dwarsstraat 52’.
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                       herman van veen: ‘Wat er rond het voetbal gebeurt is vaak horror.’

steld uit spelers die zijn overgekomen 
van onder meer geinoord en uvv
traint sinds twee weken onder leiding 
van rick Testa la Muta, die nog in italie 
voetbalde en in utrecht bekend is 
als ‘voetballende’ spits van holland 
en ook Elinkwijk. doelstelling van de 
club, tweede op de eeuwige ranglijst 
van zondag hoofdklassers is om op 
termijn ook op zaterdag een behoor-
lijk niveau te bereiken. secretaris 
hans van barneveld: ,,We gaan eens 
kijken hoe hoog we kunnen reiken op 
zaterdag. nee, niet met de jongens 

die vorig jaar al bij ons op zaterdag 
voetbalden. dat zijn inderdaad pure 
recreanten, al waren de resultaten na 
een slecht begin best aardig. 

eMinenT BOYS  66
Een van de kleinste voetbalclubs van 
utrecht heeft een veteranenelftal. 
Eindelijk, want daar was al een tijdje 
vraag naar vanuit de groeiende groep 
oudere jongens bij Eminent boys. 
grote ontbrekende in het ‘rollator-
team’ is stoffer vlap. inmiddels eind 
veertig stond hij vorig seizoen nog in 

het eerste elftal, maar met de komst 
van een nieuwe lading jonkies is hij 
dan toch afgehaakt. de geroutineerde 
verdediger legt zich nu volledig toe 
op het assisteren van trainer Erwin 
sparendam, de voormalig prof bij 
Elinkwijk en blauw-Wit en één van 
de eerste surinamers op de ne-
derlandse velden. voetballen met de voetballen met de v
oudjes ziet hij niet zitten. ,,stoffer 
vindt zichzelf voor een veteranenelftal 
nog conditioneel te sterk”, verklapt 
voorzitter henny van veenendaal. veenendaal. v het 
feit dat een man als vlap, hoewel met 

tussenpozen, zo lang bij de selectie 
heeft gezeten zegt veel over Eminent 
boys. de amper zestig leden tel-
lende club in het noordwesten van 
de stad hanteert al jaren het motto 
dat winnen leuk is, maar goede sfeer 
belangrijker. belangrijker. belangrijk de voorzitter: ,,We kun-
nen wel heel erg de nadruk leggen op 
succes, maar weten: als je voor een 
dubbeltje geboren bent…”

fair pLaYaYa  2�
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tranen over de transfer van We-
sley Schneijder uitriep: ‘Maar 
hij had beloofd te blíjven!’ Dat 
kind begreep echt niet dat een 
volwassene het één zegt en dan 
het ándere doet. Hoe leg je dat 
als ouders aan je kind uit? Het 
breken van afspraken is kenne-
lijk norm geworden. Da’s toch 

kwalijk?
Maar je ziet 
in speel-
films steeds 
vaker dat 
de ‘bad 
guy’ overal 
mee weg 
komt en 
de held 
wordt. Van 
der Vaart 
poseert met 
een shirtje 
van Valen-
cia in een 
Spaanse 
krant, de 
HSV-fans 
fluiten 
hem in de 

eerste minuten genadeloos uit. 
Na twee mooie acties slaat dat 
om in sympathie, hij schiet een 
penalty raak en er is euforie. 
Als de wedstrijd is gewonnen 
schreeuwen de supporters om 
het aftreden van het bestuur. 
Prachtig toch?’’

Die omslag zit ook in ‘De 
Voetbalsupporter’, een van zijn 
Utrechtse types die Van Veen in 
het theater speelde. (Hé vogel! 
Steek effe een wors door het 
gaas! En doe er effe wat Cuijks 
bij!) Al die emoties, de verve-

herman van veen maakte in 1965 zijn theaterdebuut veen maakte in 1965 zijn theaterdebuut v
met het muzikaal clowneske soloprogramma harle-
kijn.van zijn hand verschenen 142 cd’s, 12 dvd’s, een van zijn hand verschenen 142 cd’s, 12 dvd’s, een v
zestigtal boeken en scenario’s voor onder meer de 
speelfilms uit elkaar, en nachtvlinder. 

de boeken over zijn beroemdste geesteskind alfred 
Jodocus kwak zijn in meer dan twintig talen vertaald. 
herman van veen was jarenlang ambassadeur voor veen was jarenlang ambassadeur voor v
unicef nederland. Zijn stichtingen als Colombine en 
de herman van veen Foundation proberen de rechten veen Foundation proberen de rechten v

van het kind handen en voeten te geven door middel 
van bescheiden projecten in ontwikkelingslanden.  
in het najaar verschijnt zijn Cd ‘nederlanders’, met 
daarop ondermeer een lied over de legendarische 
mistwedstrijd ajax-ajax-a liverpool uit 1967. Op een daarbij 
horende bonus-cd staan alle ‘utrechtse monologen’ 
uit ruim veertig jaar theater verzameld, waaronder 
zijn creatie van ‘de voetbalsupporter’. voetbalsupporter’. v

vanaf januari 2008 toert vanaf januari 2008 toert v van van v veen weer door veen weer door v neder-
land.

Herman van Veen volgt FC Utrecht, waar ter wereld hij ook is

‘Ik ben een ongeneeslijke voetbalfanaat’
Van Veen is een ‘ongenees-
lijke voetbalfanaat’. ,,Thuis in 
Soest en hier in Frankrijk zit 
ik zondagavond met het bord 
op schoot voor de tv. Ik heb 
zo’n schoteltje hè. Ik volg alle 
grote competities in Europa. Ik 
kijk naar de Premier League, 
de Bundesliga, de Primera Divi-
sion, de Serie 
A. Van de 
Nederlandse 
clubs heb ik 
een zwak voor 
Utrecht, da’s 
natuurlijk lo-
gisch. En voor 
Feijenoord. 
Niet-lullen-
maar-poetsen-
clubs. Daar 
houd ik van. 
Heel anders 
dan dat 
Amsterdamse. 
Waar ik ook 
ter wereld 
ben, ik wil 
zondagavond 
altijd de uit-
slagen weten.”

In een stadion komt hij weinig, 
door tijdgebrek en zijn lang-
durige tournees door Europa. 
,,Vind ik jammer. Ik vind het 
altijd fantastisch, met z’n 
twintigduizenden een feestje 
bouwen, samen genieten van 
dat spelletje. Wat er rond het 
voetballen gebeurt is vaak 
‘horror’. Ik heb niks met de big 
business er om heen, dat heeft 
niks met het prachtige kijkspel 
te maken. Ik zag laatst op tv een 
jongetje van twaalf dat bijna in 

ling, de Utrechtse humor, dan 
de vreugde van het doelpunt en 
de woede (Hij keurt ‘m af die 
kut!). ,,Voetbal is mooi over-
zichtelijk drama, de spiegel van 
de maatschappij. Er lopen oet-
lullen rond, die de boel willen 
verzieken en handige jongens, 
die alleen maar geld zien. Maar 
daar laat ik mijn stemming niet 
door bederven.”

Als kind was hij nooit lid van 
een voetbalvereniging. ,,Nee 
joh, daar was bij ons thuis echt 
geen geld voor. Ik heb mijn 
vriendjes op de Maria Montes-
sorischool een tijdje wijsge-
maakt dat ik bij Velox speelde. 
Maar vanaf mijn puberteit werd 
vioolspelen belangrijker. Ik heb 
jarenlang vlakbij Gouda ge-
woond en toen ben ik pas gaan 
voetballen. In het legendarische 
zevende van de FC Haastrecht, 
een jaar of tien. Elke zondag-
ochtend. En tot mijn zestigste 
trapte ik een balletje mee met 
het Harlekijnelftal. Voor goede 
doelen.” 

,,Daar heb ik inspirerende 
mensen ontmoet. Vanwege hun 
houding. De onverzettelijke 
en sociale Neeskens, en vooral 
Clarence Seedorf. Die raakt me 
echt. Een fenomenaal mens die 
zijn bekendheid en zijn geld 
inzet om veel goeds te doen, in 
Afrika en Suriname. Zo’n man 
laat zien dat winst op het veld 
niet het belangrijkste is en dat 
er ook nog zoiets is als ‘sociale 
winst’.”

‘Als Bennie bij jou in het team 
zat, won je altijd wel wat. 
Met Bennie wonnen wij Het 
Utrechtse Paastoernooi en wer-
den we tweede bij de Stichting 
vakantieontspanning. Op straat 
speelden we vaak stoeprandje 
met een tennisbal. Bennie kon 
alles met zo’n tennisbal, wipte 
hem op, hakte hem omhoog, 
legde hem stil in zijn nek…. 
Bennie was een baltovenaar.’ 

uit: Zonder Jas, ‘bennie’

Paspoort
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faja LOBi  236
Faja lobi heeft sinds afgelopen zomer 
een eigen website: www.fajalobi.nl. 
hierop is het nieuws en het wedstrijd-
programma omtrent de surinaamse 
voetbalclub te lezen. voorzitter Tom voorzitter Tom v
bainathsah neemt een groot deel van 
de redactionele taken op zich. Op 20 
augustus heeft het humphrey Mijnals 
veteranen Toernooi plaatsgevonden. veteranen Toernooi plaatsgevonden. v
Evenals voorgaande jaren was het 
toernooi een groot succes.  

fOcUS  662
de fusievereniging van Culemborg 
’67 en Fortitudo, Focus’07 is op 9 
juni van start gegaan als nieuwe voet-
balvereniging. vierenveertig teams 
zijn ingeschreven voor de competitie, 
zowel op zaterdag als zondag. Een 
club met een nieuwe identiteit wat 
onder meer tot uiting komt in een 
nieuwe naam, nieuwe huisstijl, nieuw 
logo en splinternieuwe tenues. dit 
alles in de Culemborgse kleuren 
rood en geel. de club wil vooral 
vertrouwen uitstralen. dat Focus 

’07 hiermee voorziet in een grote 
sociale en maatschappelijke behoefte 
is duidelijk. Focus ’07 wil synoniem 
zijn aan gedegenheid met klasse. Een 
vereniging waar het volste vertrou-
wen in bestaat om verbonden mee te 
willen zijn. 

fZO  150
FZO is dringend op zoek naar 
scheidsrechters. Wie o wie heeft er 
binnen de kennissenkring een capabel 
iemand die af en toe een wedstrijd 
kan/wil fluiten. We hebben bij FZO 

voor de teams 3, 4 en 5 op dit mo-
ment maar 1 vaste scheidsrechter. 
dit is echt te weinig. informeer a.u.b. 
even bij FZO en vraag naar Edwin.

geinOOrD  950
geinoord kan de eerste competitie-
wedstrijd, op zaterdag 8 september 
tegen spakenburg, niet op sportpark 
parkhout. Mogelijk zal ook het thuis-
duel op 22 september nog op veld 
vier moeten worden afgewerkt. dat 
is volgens accommodatiebeheerder 
peter verboom een fiks prverboom een fiks prv obleem 
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Aannemersbedrijf van civiel- en cultuurtechnische werken 

riolering
sloopwerk 
grondwerk 
betonbouw
wegenbouw
waterbouwkundig werk 

verhuur van grondverzetmaterieel 
aanleg en herstel van (beton) bruggen 
bodem- en tanksanering KIWA-erkend 
asbestverwijdering KOMO-gecertificeerd 
aanleg en onderhoud van 
groenvoorzieningen

Bezoekadres : Vuilcop 3 – Nieuwegein 
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VAN AFVALSTOF  
TOT BOUWSTOF
Grote voorraden bouwstoffen 
slaan wij op, voordat ze 
bij u op de afgesproken tijd 
arriveren. Dat geldt voor 
primaire bouwstoffen en 
voor bouw- en slooppuin, dat 
wij bewerken tot secundaire 
bouwstoffen. 

Primaire en secundaire bouwstoffen
• Binnenvaartschepen vervoeren de 
  primaire bouwstoffen naar onze loskade
• Opslagcapaciteit tot 50.000 ton op ons 
  depot in Utrecht 
• Transport van de bouwstoffen per truck
• Innamesoorten steenachtig bouw- en 
  slooppuin en bewerken tot secundaire   
  bouwstoffen met certificaat
Snel en efficiënt
• Trechters stort de vracht met een 
  snelheid van 35 ton per minuut
• De weegbrug registreert de vrachten 
• Automatische verwerking in onze   
  administratie

Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

www.theopouw.nl
info@theopouw.nl
Tel. 030 24 25 262

  slooppuin en bewerken tot secundaire   

• Infrastructurele werkzaamheden

• Renovatie- en Totaalsloopwerken

• Opsporen niet gesprongen explosieven

• Groenvoorzieningen

• Specialist in Asbest- en Bodemsaneringen

De activiteiten van
Oskam Aannemersbedrijf

030 - 666 66 66 www.oskam.nl030 - 666 66 66 www.oskam.nl

rondom Voetbal heeft een display waarin elke 
maand tenminste 50 gratis exemplaren worden gelegd. 

U kunt ons bereiken op info@rondomvoetbal.nl

Heeft u een plek waar veel Utrechtse 
voetballiefhebbers komen? 

laat het 
ons weten!

aDVerTenTie



 augusTus 2007 • Jaargang 1 • nuMMEr 1 19

mijn ClUB

Onlangs mocht ik een vriend-
schappelijk partijtje fluiten op 
de Thorbeckelaan in Utrecht. Ter 
gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van het toernooi dat aan 
het begin van ieder seizoen op 
deze plek wordt gespeeld. Dit 
keer was een aantal ‘oudjes’ van 
stal gehaald. Spelers die in een 
ver verleden op deze accommo-
datie hadden gevoetbald. 

Dus oud-spelers van Holland, 
DOS, Stichtse Boys en HMS 
waren van de partij. Tal van be-
kende voetbalnamen tussen wie 
ik me als scheidsrechter als een 
vis in het water voelde. Ik had 
immers de meeste jongens ooit 
aan een vraaggesprek onder-
worpen: Jan Hogervorst, Akki 
Huussen, Cees Loffeld, Kees van 
de Berg, Cor Visser, Wim Let-
tinck en noem maar op. Achteraf 
beschouwd kan je meer van 
een ‘risico-wedstrijd’ spreken 
want de een na de andere speler 
moest geblesseerd uitvallen. 

Eerst Jan Hogervorst, toen Wim 
Mulder en uiteindelijk Cees van 
de Berg die met een afgescheur-
de achillespees per ziekenwagen 
afgevoerd moest worden.

De Thorbeckelaan, daar heeft 
zich heel wat voetbalhistorie 
afgespeeld. Ton van der Linden, 
Frans de Munck en Hans Kraay 

senior hebben er getraind in de 
periode dat DOS kampioen van 
Nederland werd. Wim van Ha-
negem heeft er het eerste elftal 
van Holland gecoacht, samen 
met assistent Wim Pot. Hij had 
een sterrenteam tot zijn beschik-
king want de oranjebrigade had 
spelers als Etienne Kelders, Rick 
Testa la Muta, Pascal de Bruyn, 
Jan Godee en Gert van Hane-
gem tot zijn beschikking. Een 

technisch vaardige ploeg die het 
tot de landstitel bij de zondag-
amateurs bracht.

In een voetbalbijlage van 1965, 
dus ruim 42 jaar terug, lees ik 
ook een artikel over de Thorbec-
kelaan. Er spelen dan vier clubs 
op deze plek: het tweede team 
en de A-junioren van DOS, Hol-

land, HMS en het pas opgerichte 
DOS ’01. Op dat moment denkt 
HMS aan verhuizen naar Over-
vecht omdat daar volgens de 
toenmalige voorzitter Van der 
Ham goede perspectieven voor 
zijn club liggen. Achteraf kan je 
de vraag stellen of het een juiste 
keuze was. Bekende trainers 
waren destijds actief aan de 
Thorbeckelaan: Gerard Franken 
(Holland) en Driekus Kronen-

burg (HMS) die de plek van 
Tom van Zijl heeft ingenomen.

Zelf herinner me ook nog de 
druk bezochte jeugdwedstrijden 
van DOS op zaterdagmiddag 
aan de Thorbeckelaan, met 
jonge talenten als Leo van Veen, 
Ed van Stijn, Eddie ‘Keu’ Ach-
terberg, de helaas veel te vroeg 
overleden Ries van den Bogert 
en noem maar op. Maar ook 
Rob de Wit, Jan Wouters, Jan 
Monster en Frans Adelaar waren 
blikvangers op het Thorbecke-
toernooi toen FC Utrecht daar 
nog met het tweede elftal kwam 
en duizenden toeschouwers de 
velden omzoomden. Daar moest 
ik half augustus even aan terug-
denken toen ik mijn wedstrijdje 
floot en om me heen keek. Ik zag 
een handjevol toeschouwers en 
begreep dat je de klok niet meer 
kan en mag terugzetten....

Voetbalveld
door Hans van echtelt

Klok terugzetten kan en mag niet

Thorbeckelaan

hans van Echtelt (64) heeft 41 jaar 
sportjournalistiek bedreven in het 
utrechtse. Eerst als verslaggever van 
het Centrum en sinds 1971 in dienst 
van het utrechts nieuwsblad. in 1979 
fluit hij vooral wedstrijden, de afgelo-
pen jaren ook bij het g-voetbal. 
O ja, hans haalde ook de eerste elf-
tallen van svl en brederodes.

omdat de club ,, de veiligheid van 
spelers, het arbitrale duo, bezoekers 
en anderen niet kan garanderen. de 
zaterdag hoofdklasser overweegt de 
gemeente verantwoordelijk te stellen 
en de kosten 25.000 euro te verhalen. 
Overigens is sportpark parkhout tot 
15 september wegens werkzaamheden 
niet van beide richtingen te bereiken. 
verboom werd onlangs vijftig en mag 
wat clubvoorzitter rob de vries wel 
eens in het zonnetje gezet worden: ,, 
peter is werkelijk iedere dag op het 
complex te vinden. hij is accommoda-

tiebeheerder, en veel meer dan dat. 
peter is goud waard voor de club. 

’T gOY   388

HercULeS  1�69

HMS   293

HOOgraVen  19�

HOUTen   1078
begin augustus is de nieuwe website 
van sv houten online gegaan. Op 

de nieuwe website valt onder andere 
te lezen over de verrichtingen van 
de jeugd en de senioren en er is een 
gastenboek aangemaakt. Ook over de 
jeugdopleiding is er positief nieuws. 
sv houten heeft door FC utrecht 
de a-status voor de jeugd ontvangen. 
deze kwalificatie wordt bepaald naar 
aanleiding van het opleidingspeil van 
de trainers en de hoeveelheid talenten 
die er uit de opleiding voortkomen

ijfc  552
iJFC is nog steeds op zoek naar een 

groot aantal vrijwilligers. vooral op 
de zaterdag komt de club een hoop 
vrijwilligers te kort. Ook op trai-
ningsavonden kan de club nog wel 
wat mensen gebruiken. Op zaterdag 
mist de club op dit moment vooral 
mensen voor in de keuken. via een 
inschrijvingslijst op de vereniging in de 
kantine heeft de club geprobeerd om 
mensen te interesseren als vrijwilliger, 
maar dat heeft niets opgeleverd. Fred 
van den belt, penningmeester van 
iJFC roept de leden dan ook op om 
te reageren op zijn verzoek. dat kan 

staand, van links naar rechts: Cees v.d. berg, Joop hogervorst, ben Wintraaken (coach), adrie kok, hennie Ooft, Corrie visser,  Otwin vierra, Cees loffeld, bep remkes, berry Middelkoop (heineken/aftrap), Wout sabee, 
Willem lettinck, aart spies, riny vader, Wander brummel (geblesseerd), hennie agterberg (scheidsrechter), herman servaas (scheidsrechter), hans van Echteld (scheidsrechter), Wim pot (coach).
Zittend, van links naar rechts: Willem daalderop, Theo korssen, Wim Mulder, John doeser, berry Wind (verzorger), henk Jonkers, Jos gijsen, akkie huusen, Erwin van loenen, Ton verheem, John korssen, hans notten.
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Wim de Jongh liep op slotdag topschuttertitel Nederland mis

Spits van Elinkwijk met salaris van een chirurg
Zijn naam had het afgelopen seizoen in één adem genoemd kunnen worden met Afonso 
Alves, de topscorer van de eredivisie. Ruim een halve eeuw geleden was Wim de Jongh, 
als spits van Elinkwijk, hard op weg de bejubelde topschutter van Nederland te worden. 
Maar in de laatste speelronde ging Feyenoorder Henk Schouten hem pardoes voorbij, met 
negen goals in één wedstrijd. De arme Utrechter bleef steken op 31 treffers.

Door Hans Vos

Als ware relikwieën 
komen ze plots te voor-
schijn uit een van zijn 

met zorg behandelde plakboe-
ken. Hij vouwt ze voorzichtig 
uit, de twee ruim vijftig jaar 
oude, keurig bewaarde zijden 
doeken. En dan worden de be-
drukte voorzijdes zichtbaar van 
de voor Elinkwijk historische 
voetbalmomenten. De 79-jarige 
Wim de Jongh zegt ze zelden of 
nooit geshowd te hebben aan 
zijn bezoekers, hoe gek ze ook 
waren van het voetbalspel.  
Terugblikkend op zijn mooie 
loopbaan zegt de in Nieuwe-
gein wonende De Jongh niet 

het kampioenselftal van Elinkwijk in het seizoen 1955-1956, hoofdklasse b. van links naar rechts stand: rein kreijermaat, roel van dijk, piet kraak, Wim Onink en Jan van Capelle. 
van links naar rechts gehurkt: Jan klein, Cor van kilsdonk, Jan vonk, Jan huntink, Wim de Jongh en Eef Westers.

om deze exclusieve ‘muse-
umstukken’ met een grote 
emotionele waarde heen te 
kunnen. Vol trots toont de ooit 
gevreesde spits van Elinkwijk 
de collectors items, destijds 
exclusief gemaakt voor hem en 
zijn medespelers. Geamuseerd 
lepelt hij daarbij de ene na de 
andere anekdote op uit die 
gouden tijd van zijn vroegere 
Utrechtse club. Zoals over Wim 
Onink, die na zijn carrière naar 
Amerika emigreerde om er 
dominee te worden. ,,Maar dat 
wist ik pas na het telefoonge-
sprek dat ik in 1999 een keer 
in de nacht met hem had….
Hahaha.’’
Ook over het premiestelsel doet 

hij, met een lach, een boekje 
open. ,,De basispremie voor een 
gewonnen wedstrijd bedroeg 40 
gulden. De premie liep telkens 
10 gulden op bij een daarop-
volgende winstpartij. Na zeven 
overwinningen op rij moesten 
we uit naar Alkmaar ’54, het 
huidige AZ. Op Sinterklaasdag 
1956. Die dag konden we bij 
winst 120 gulden verdienen. De 
Telegraaf had berekend dat wij 
per uur meer uitbetaald zouden 
kunnen krijgen dan welke 
chirurg dan ook in Nederland. 
Voor de wedstrijd in Alkmaar 
begon, kregen alle spelers van 
Elinkwijk van Sinterklaas een 
kaasje aangeboden. Dat bleek 
een duur kaasje. We verlo-
ren met 2-0. In plaats dat we 
de man 120 gulden kregen, 
ontvingen we maar een tientje. 
Het gebruikelijk bedrag bij een 
nederlaag.’’
In de oorlogsjaren trad De 
Jongh, op vijftienjarige leeftijd, 
toe tot de jeugdafdeling van 
Elinkwijk. Zijn balvaardigheid 
was in zijn jongste jeugd, als 
middelste in een gezin van 
zeven kinderen, spelenderwijs 
met buurjongens ontstaan op 
straten en op pleintjes in de 
wijk Zuilen, zijn geboorte-
plek. ,,Elinkwijk was een echte 
buurtclub toen,’’ zegt De Jongh, 
een halve eeuw  terugdenkend 
in de tijd.
Hij begon en eindigde als voet-
baller tussen bekenden uit zijn 
woonbuurt, van wie velen hem 
inmiddels ontvallen zijn. En hij 
heeft als speler van Elinkwijk 
louter heuglijke momenten be-
leefd, eerst als amateur en later 
als semi-prof. Dat begon met de 
promotie naar de eerste klasse, 
in het seizoen 1950-1951, toen-
tertijd de hoogste landelijke 
afdeling in het amateurvoetbal. 
Drie jaar later kreeg De Jongh 
voor zijn doelpunten betaald. 
Op 28-jarige leeftijd behoorde 
hij in zijn stad tot de eerste 
categorie Nederlandse beroeps-
spelers. Maar van een puur 
Utrechtse selectie was geen 
sprake meer. Zo kwamen Piet 

Kraak, Jan Huntink en Wim 
Onink uit Den Haag naar 
Elinkwijk. En uit Amsterdam 
meldden zich Roel van Dijk, Eef 
Westers en Jan Klein. Het bleek 
een succesrijke mix. 
De Engelse coach van Elink-
wijk, Gilbert Richmond, kneed-
de er een kampioensformatie 
van die in 1956 mede vorm gaf 
aan het ontstaan van de eredi-
visie. Voor De Jongh werd dat 
eerste eredi-
visie-seizoen 
een buitenge-
woon produk-
tieve. Met 24 
doelpunten 
staat hij op 
de eeuwige ranglijst genoteerd 
op dezelfde hoogte als bijvoor-
beeld international Giovanni 
van Bronckhorst, die in zijn 
eerste periode bij Feyenoord en 
RKC ook tot dat aantal kwam. 
Twee illustere spelers uit het 
Utrechtse voetbal, Jan van Staa 
en Stefaan Tanghe, haalden in 
hun FC-tijd evenzeer een totaal-

score van 24 treffers, al hadden 
zij daar beiden meer dan een 
seizoen voor nodig. 
Het geeft aan dat De Jongh een 
topseizoen doormaakte bij de 
primeur van de eredivisie. Een 
jaar eerder, op de drempel van 
de eredivisie, scoorde hij zelfs 
31 treffers. In de allerlaatste 
speelronde werd hij beroofd 
van de zeker lijkende eretitel 
van topscorer. ,,Ik had het 

hele seizoen 
bovenaan 
gestaan, 
gevolgd door 
Coen Dillen 
van PSV en 
Dirk Lam-

mers van DOS. Maar op de 
laatste dag van de competitie 
won Feyenoord met 11-2 van 
De Volewijkers. Dat vergeet 
ik nooit meer. Henk Schouten 
maakte er negen van de elf en 
ging ons alledrie voorbij.’’
Dat De Jongh in de jaren daarna 
het net minder vaak liet bollen, 
had alles te maken met een ern-

Elinkwijk versus haarlem, op 11 oktober 1953. Elinkwijk-spits de Jongh ligt links 
juichend op de grond nadat hij haarlem-keeper snijders met een raak schot 
heeft gepasseerd. Op de achtergrond juicht utrechter vonk.

‘Jan Huntink werd de 
vliegende Hollander 

genoemd, zo snel’

Wim de jongh
Leeftijd: 
79
geboorteplaats: 
utrecht
Woonplaats: 
nieuwegein
clubs als voetballer: 
Elinkwijk en vitesse
clubs als trainer: 
nijenrodes, Elinkwijk, geinoord, EdO, 
OsM, Musketiers en Minerva.
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:  h
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n
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via fred@banisch.nl of ’s avonds via 
030-6884880. 

jOnaTHnaTHna an  815
voetbalvereniging Jonathan start dit voetbalvereniging Jonathan start dit v
seizoen met 53 teams in de compe-
titie. Tevens zullen er vijftig tot zestig 
minipupillen op zaterdagochtend het 
zeer populaire vier tegen vier-voet-
bal bezoeken. Op 11 juni is begon-
nen met een grote verbouwing op 
sportpark achter ‘t slot. Er zullen vier 
nieuwe ruime kleedkamers worden 
gebouwd en intern zal het clubge-

bouw een complete update onder-
gaan zoals een compleet nieuwe 
moderne keuken, nieuwe toiletten 
en een nieuwe aankleding van de 
kantine. de verbouwing is zo goed 
als gereed, de nieuwe kleedkamers 
zullen medio oktober in gebruik 
genomen worden.

jSV  1130

KaKaK MpOng  11�1

KDS 252
de damesafdeling van kds is ‘boo-
ming’! Met een aparte damescommis-
sie, drie trainers en twee elftallen in 
de tweede en vijfde klasse bouwen 
we aan een sterke damestak. We zoe-
ken actief samenwerking met andere 
damesafdelingen in het utrechtse, 
hebben een jaarlijks damestoernooi 
en willen uitgroeien tot de grootste 
damesvoetbalafdeling in het utrecht-
se. de randvoorwaarden zijn hier-
voor inmiddels aanwezig, het niveau 
neemt toe. het enige waar we nog op 

wachten, ben jij! Op maandag trainen 
beide teams (vaak gescheiden, soms 
samen) om 20.00 uur, op donderdag 
trainen we om 19.30 uur! We spelen 
de wedstrijden op zaterdag, maar 
indien hele teams zich aanmelden, is 
ook de zondag een optie. kom snel kom snel k
een keertje sfeer proeven en je eigen 
kwaliteiten aan die van ons toetsen! 
Enthousiast geworden en een keertje 
komen kijken? 
kijk op www.kdssport.nl

KiSMeT 99

OUDe MeeSTerS
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Wim de Jongh liep op slotdag topschuttertitel Nederland mis

Spits van Elinkwijk met salaris van een chirurg

het kampioenselftal van Elinkwijk in het seizoen 1955-1956, hoofdklasse b. van links naar rechts stand: rein kreijermaat, roel van dijk, piet kraak, Wim Onink en Jan van Capelle. 
van links naar rechts gehurkt: Jan klein, Cor van kilsdonk, Jan vonk, Jan huntink, Wim de Jongh en Eef Westers.

stige knieblessure die hij opliep 
in de Rotterdamse Kuip, duel-
lerend met Feyenoord. ,,Ik heb 
nog een foto dat ik daar op de 
brancard ligt,’’ zegt hij, in zijn 
plakboek bladerend naar dat fa-
tale moment. Acht maanden zat 
het gekwetste gewricht in het 
gips. Bij Elinkwijk was zijn rol 
in 1959 daardoor uitgespeeld. 
Afbouwen deed hij in Arnhem 

Kreijermaat naar Feyenoord. 
Binnen een jaar was degradatie 
uit de eredivisie een feit. 
,,Ik zat met Kreijermaat op 
de tribune, toen ze de tweede 
beslissingswedstrijd tegen De 
Volewijkers moesten spelen. 
In Amsterdam had Elinkwijk 
met klein verschil verloren. De 
thuiswedstrijd verliep abnor-
maal. Ze stonden een kwartier-
tje voor tijd met 4-1 voor. Maar 
het is nog 4-4 geworden. De 
laatste goal was dramatisch. De 
ingeschoten bal vloog via de 
voet van Humphrey Mijnals het 
eigen doel in. Keeper Joop van 
der Schilden zat er mooi naast.’’
Nog altijd is Elinkwijk een club 
naar zijn hart. Daar trof De 
Jongh eind vorig seizoen, bij de 
thuiswedstrijd tegen VUC, bij 
toeval zijn uit Den Haag meege-
reisde vroegere maatje Hunt-
ink, de linksbuiten. ,,Ik heb de 
gehele wedstrijd met hem op de 
tribune gezeten en we hebben 
lekker bijgepraat. Ja, natuurlijk 
hebben we ook nog wat van de 
wedstrijd gezien. Huntink werd 
bij Elinkwijk de vliegende Hol-
lander genoemd, zo snel dat hij 
was. Uit zijn voorzetten heb ik 
veel doelpunten gemaakt.’’
Ook bij Geinoord, de club om 
de hoek die hij ooit trainde, 
en bij FC Utrecht komt hij in 
passieve zin regelmatig aan 
zijn trekken. Actief is De Jongh 
al vele jaren op de tennisbaan, 
sinds hij op 57-jarige leeftijd na 
meer dan twee decennia zijn 
taak als voetbaltrainer in het 
amateurvoetbal neerlegde. Ook 
als tennisser gaat het hem nog 
altijd om de punten. Wat dat 
betreft is De Jongh sportman 
gebleven, een geboren winnaar.

bij Vitesse in de eerste divisie, 
drie seizoenen. ,,Ik heb er nog 
wel gescoord, maar ik kreeg 
steeds meer last van de blessure 
die ik had opgelopen.’’
Met Elinkwijk ging het na 
zijn noodgedwongen vertrek 
in prestatief opzicht stukken 
minder. Maar dat had ook te 
maken met de transfer de toon-
aangevende middenvelder Rein 

Tijdens het schetsen van zijn zelfportret noemt Wim 
de Jongh zijn neusje voor de goal als grootste kwali-
teit. ,,ik stond op de juiste plek. daar moet je feeling 
voor hebben,’’ zegt de voormalige spits van Elinkwijk. 
veel kneepjes heeft hij geleerd van de Engelse coach 
gilbert richmond, trainend in een-tegen-een-situa-
ties met doelman piet kraak. 

de Engelsman doceerde de Jongh bijvoorbeeld hoe 
hij de bal in één keer uit de lucht raak kon schieten. 
,,dan zei hij steeds: Willem, je moet de bal onder de 
doellijn doorschieten. Of te wel: schiet ‘em zo laag en 
zo diep mogelijk.’’

hij geeft toe zich nog al eens te ergeren aan de tech-
nische en tactische minpunten van veel profs, die hij 
tegenwoordig in galgenwaard aan het werk ziet. Ook 
aan spelers van FC utrecht. ,,als ik zie hoe sommigen 
een bal afgeven… Er worden zulke verkeerde keuzes 
gemaakt. dat is gewoon een gebrek aan inzicht. he-
laas, dat kun je spelers nagenoeg niet aanleren.’’
het meeste plezier beleefde hij in galgenwaard aan 
dirk kuijt. ,,in hem zag ik iets van mezelf terug,’’ be-
klemtoont de Jongh. ,,als ik dacht: daar moet je zijn 
dirk, dan was hij daar ook en schoot hij meestal raak. 
Zo’n spits, met ‘torinstinct’,  heeft FC utrecht niet 
meer.’’

Onder de doellijn…
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KOcKengen  306
de deadline van 1 september hebben 
ze bij kockengen gehaald. de kleedac-
commodatie is grondig gerenoveerd 
en uitgebreid. de bouwploeg, onder 
leiding van John berger en Jos dij-
kers, is met in totaal wel veertig man 
2,5 maand in de weer geweest. ,,nu 
staat er iets waar we trots op zijn,” 
zegt voorzitter Fons hilhorst. Wat 
is gebleven, zijn de houten wanden 
en  de opvallende gele kleur aan de 
buitenkant. ,,Onze accommodatie blijft 
daardoor goed herkenbaar.” Zaterdag 

aanstaande vindt de aftrap plaats met 
de radio polderland-penaltybokaal, 
want Willem boele (60) verzorgt 
nog steeds zijn live-uitzendingen van-
uit de schuur op het sportcomplex. 
veteranenteams van nita, bloemen-
kwartier en sportlust zijn te gast en 
nemen na elke wedstrijd van een half 
uur zeven strafschoppen. Een week 
later, op zondag 9 september, is het 
jaarlijkse niek hilhorst veteranen-
toernooi, dat naar de oud-voorzitter 
is vernoemd. ,,dat is dan alweer de 
26e keer.”

LeKVOgeLS 3��
lekvogels is in beeld voor een televi-
sieprogramma. de krO is bezig met 
een nieuw soort programma, in de 
vorm van boer Zoekt vrouw. in dit 
programma krijgt een professionele 
trainer de leiding over een elftal dat 
in de kelder van het amateurvoetbal 
acteert. de opdracht is om het team 
beter te laten voetballen. de lex-
mondse vereniging is een van de drie 
clubs die voor de omroep in aanmer-
king komt. Mocht lekvogels worden 
uitgekozen, wordt er naast hoofdtrai-

ner patrick burggraaf een bekende 
trainer neergezet. hierbij worden 
namen als John rep, piet schrijvers 
en Marc van hintum genoemd. 

LOpiK   �05
lopik zal langzaam maar zeker 
afscheid nemen van Cees boele 
als penningmeester. deze 62-jarige 
clubman is 33 jaar actief in die functie 
en vervulde daarnaast nog tal van 
andere werkzaamheden bij sv lopik. 
,,Cees is natuurlijk erelid en jaren 
terug zelfs al eens geridderd voor zijn 

Willy Carbo scoort 0-1 uit bij hsv.

Willem van hanegem met clubarts bram Querido. 

Neu’s archief

in 1980 eindigde utrecht - met namen als Joop Wildbret, hans van 
breukelen, Jan Wouters, Frans adelaar en vooral Willem van hanegem 
- op de vijfde plaats van de eredivisie. de club mocht nederland ver-
tegenwoordigen in het uEFa cup toernooi. nadat de FC in de eerste 
ronde het roemeense arges pitesti had verslagen (0-0 en 2-0), lootte 
FC utrecht in de tweede ronde het duitse Eintracht Frankfurt, de vo-
rige winnaar en dus titelverdediger van de uEFa cup. in de galgenwaard 
werd het door doelpunten van Willy Carbo en Ton de kruijk 2-1. in 
Frankfurt werd er allesbehalve rekening gehouden met een stunt. die 
leek er toch te komen: Willy Carbo onderschepte diep in de eerste helft 
een terugspeelbal van routinier neuberger, verzilverde de kans en even 
stond de wereld op zijn kop. helaas duurde de euforie niet lang. na 
rust scoorden de duitsers driemaal. de ploeg uit utrecht verliet met 
opgeheven hoofd het Waldstadion in Frankfurt. FC utrecht had naam 
gemaakt in voetballend Europa. 
Een seizoen later speelde de club weer in het uEFa cup toernooi. We-
derom lootte de FC een duitse tegenstander: hamburger sv. En weer 
zorgden de utrechters voor een stunt. in duitsland schoot spits Willy 
Carbo, na een fantastische combinatie met Jan Wouters, tot ieders ver-
bazing de bal in het duitse doel. FC utrecht won met 0-1, in een uitwed-
strijd. ‘Thuis’ op Monnikenhuizen te arnhem (de uEFa vond het nood-
stadion van de FC aan de veemarkt ongeschikt voor Europees voetbal) 
volgde een domper. de grimmige sfeer op de tribunes, met als gevolg de 
massale vechtpartijen tussen beide supportersscharen, werkte averechts 
op het spel van de utrechters. de duitsers wonnen met maar liefst 3-6.

Door remco neu
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loyaliteit,´´ zegt voorzitter henk stig-
ter.  ter.  ter boele is als boekhouder met de 
vut en zal vooral meer tijd doorbren-
gen in zijn tweede huisje in Frankrijk. 
Een vervanger is al voorhanden. 
danny Optekamp zal de komende 
maanden worden ingewerkt door 
boele, die ook binnen de gemeente 
lopik en de jumelage met sarsina 
(italië), le Zoux (Frankrijk) en gre-
benstein (duitsland) een belangrijke 
rol vervult.

MaarSSen  996
de dames van Maarssen ook weer 
begonnen. afgelopen week hebben 
de dames de eerste training van het 
nieuwe seizoen onder leiding van de 
nieuwe trainer Marcel van den iJssel 
gehad. door de slechte toestand van 
onze velden zijn de dames gaan trainen 
in de soesterduinen. de eerste beker-
wedstrijd is op zondag 2 september, 
daarna op een doordeweekse avond 
en tenslotte op zondag 9 september. 
de eerste volgende competitie wed-
strijd is op zondag 16 september.

MagreB  263
de  gedwongen verhuizing van 
Magreb van sportpark Terweide naar 
sportpark groenewoud heeft de 
vereniging goed gedaan. dat con-
cludeert clubvoorzitter Tarik ben 
boulaid. ,,We zijn erg tevreden met 
ons nieuwe onderkomen. We merken 
dat de aantrekkingskracht  is toe-
genomen. Toen we nog in Terweide 
zaten was het voor de Marokkaanse 
gemeenschap niet echt aantrekkelijk. 
Maar nu we dicht bij kanaleneiland 
zitten, merken we dat ons ledenaantal  

aantrekt.’’ Magreb kan volgend jaar zes 
jeugdelftallen op de been brengen. dat 
is in de zeventienjarige historie nooit 
eerder gelukt.

De Meern  1392

Fansite Michel Vorm gaat over de doelman, niet over zijn privéleven

‘Als hij maar niet wordt verkocht´
Ze is de laatste twee maanden even wat minder actief 
geweest. ‘Ik ben deze zomer vaak op de camping, dus 
helemaal up-to-date kan ik niet zijn’, lazen de honderd 
dagelijkse bezoekers van www.michel-vorm.tk. Kim Os-
sendorp, achttien jaar, zat met haar ouders en broertje in 
Beesd, een halfuurtje van haar woonplaats Nieuwegein. 
Tussendoor deed ze wat mogelijk was.

Door Rob van der Poel

Dat de fansite even 
minder up-to-date was, 
is niet erg. Het seizoen 

is nog maar net begonnen. Be-
langrijker is dat Michel Vorm 
– haar plaatsgenoot – weer 
onder de lat staat. Tegen Fey-
enoord loste 
hij de gebles-
seerde Franck 
Grandel in de 
rust af. Was 
hij zelf dan 
wel helemaal 
fit? ,,Jawel 
hoor,” zegt 
Kim Ossendorp. ,,Hij vertelde 
me persoonlijk na de training 
dat hij tegen Feyenoord weer 
kon spelen. Zijn blessure was 
genezen.”

Elke zaterdagochtend is Kim 
Ossendorp sowieso op Zou-
denbalch van de partij. Soms 
ook doordeweeks. ,,Als ik 
het niet te druk heb met mijn 
studie.” Ze is tweedejaars 
studente economie op het 
mhbo. ,,En de bedoeling is 
dat er nog een hbo-opleiding 
achteraan komt.” Haar positie 
bij een training van FC Utrecht 
is de hoek waar de keepers aan 
het werk zijn, vaak een beetje 
achteraf. ,,Daar zag je bijna nie-

mand. Iedereen stond vaak bij 
de spelers te kijken. Ik werd al 
vanaf het begin naar de keepers 
getrokken. Inmiddels heb ik 
meer gezelschap gekregen.”  

Vorm kreeg al snel de meeste 
sympathie, zeker toen hij ook 
een heel goede keeper bleek te 

zijn. ,,Het is 
een aardige 
jongen. En hij 
gaat geweldig 
met de fans 
om.” Het 
begon met 
een officieel 
interview 

voor haar eigen website. Nu is 
er elke week wel een praatje. 
,,Ik weet veel van hem, ook 
privé. Maar dat ga ik niet aan 
de grote klok 
hangen. De 
website gaat 
over de doel-
man Michel 
Vorm, niet 
over zijn pri-
véleven. Daar 
ga ik heel zorgvuldig mee om.”
Vorm zelf is er heel blij mee, 
weet Ossendorp. Ook de 
restyling – begin juli – had 
zijn instemming. ,,Ik heb hem 
erbij betrokken. En ook Lyanne 
van Dijk, die de fanclubsite 
van Rick Kruys doet, heeft me 

geholpen.” De fans van Vorm 
kunnen in het gastenboek 
reageren en suggesties doen. 
Verder staat er een biografie 
op, met filmpjes en veel foto´s. 
En natuurlijk nieuws, maar 
alleen als er echt nieuws is. ,,Ik 
hoop dat meer fans van Michel 
deze site gaan vinden. Mis-
schien is er dan wel een fanclub 
mogelijk.”
Want Kim Ossendorp wil best 
verder gaan. FC Utrecht – voor-
al de sfeer en het clubgevoel 
– heeft haar leven veranderd. 
Met vader John bezocht ze heel 
af en toe een thuiswedstrijd, 
maar sinds de dood van David 
di Tommaso is er een seizoens-
kaart. ,,Ik kan het moeilijk 
omschrijven. Ik was bij die her-
denkingsdienst in het stadion. 
Ik wilde de familie ondersteu-
nen, maar ook de club. Ik wilde 
erbij horen.”
Bij trainer Willem van Hane-
gem ligt ze soms helemaal 
dubbel. Aan een voorspelling 
waagt de Nieuwegeinse fan 
zich niet, ,,zoals ik de ploeg 
tegen Espanyol zag spelen, zo 
goed, heb ik ze nog niet eerder 

gezien.” In 
Michel Vorm 
heeft ze alle 
vertrouwen. 
Alleen is er 
soms die 
angst. ,,Hij is 
pas 23 jaar, 

maar wordt snel beter. Engelse 
clubs toonden in mei interesse. 
Daar bleek dan weer niets van 
waar, maar toch... Mocht hij 
vertrekken, dan gun ik hem dat 
van harte. Ik blijf hem volgen. 
Dan maar van een afstandje.´´

was het namelijk de gewoonte 
dat een leerling bij de weekaf-
sluiting iemand nadeed. Toen 
het mijn beurt was het podium 
op te gaan, durfde ik eigenlijk 
niet…

Speler
Thuis een cd-speler voor zo’n 
honderd cd’s. En ik kijk ook 
graag dvd’s. Thriller bijvoor-
beeld is geweldig als je de clip 
erbij ziet. Vroeger keek ik die 

trouwens bijna nooit tot het 
einde. Te eng; voor mijn broer-
tje. Verder heb ik vaak mijn 
iPod op, ook in de kleedkamer 
voor een wedstrijd. Als ik dan 
bijvoorbeeld TI draai, of Hit 
‘m up van 2Pac, raak ik lekker 
opgezweept. Hebben we een 
wedstrijd verloren, dan draai 
ik in de auto bijvoorbeeld een 
mix van JayZ en Linkin Park. 
Lekkere rock waardoor mijn 
chagrijn verdwijnt. 

Laatste plaat
Michael Bublé, Call me irrespon-
sible. Gekregen van mijn vrien-
din. Oh, en Sensation White heb 
ik laatst gekocht. 

Herinnering
Dat kan alleen 
maar Eye of the 
Tiger zijn. Als ik 
dat nummer hoor, 
waan ik me even in 
de Galgenwaard. 

grIJSgeDRaaiDRaaiDR D…

... DOOR MiCHel VORM

Michael Jackson, Thriller vooral 
met Billie Jean. En ook 2Pac, All 
Eyez On Me. 

Eerste plaat
Thriller, toen ik acht was. Voor 
Sinterklaas als ik het me goed 
herinner. Stond ik dansbewe-
gingen te oefenen voor de spie-
gel. Later kreeg ik BAD. Mijn 
moeder maakte een Michael 
Jackson-pakje voor me. Op de 
Beatrixschool in Nieuwegein 

‘Mocht hij vertrekken 
dan blijf ik hem volgen, 

dan maar van 
een afstandje’

ook dames FC op website 
van Kim ossendorp (18)

rOnDOM De fc

kim Ossendorp (www.kimossendorp.nl) 
richt zich behalve op FC utrecht en Michel 
vorm, ook op Jong FC vorm, ook op Jong FC v utrecht en op de 
dames van FC utrecht. ,,ik ben nieuwsgierig, 
vooral in de vrouwencompetitie. Mijn infor-
matie haal ik van andere websites. Maar ik 
ben zeker van plan om ze te bezoeken.´´

Websites over (ex-)spelers FC Websites over (ex-)spelers FC W utrecht:
Michel-vorm.tk vorm.tk v
sanderkeller-weblog.nl
Joostbroerse.nl
rickkruysfansite.nl

hanssomers.be
davidditommaso.nl
Jpdejong.tk

ga ik heel zorgvuldig mee om.” maar wordt snel beter. Engelse 

‘Bij trainer Willem van 
Hanegem lig ik soms 

helemaal dubbel’
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Ton edelbroek: 

Scoren op 
de beurs
Het leven van een beurshandelaar gaat zeker niet altijd 
over rozen. In het hoofd van Ton Edelbroek, voorheen spe-
ler van onder meer Holland en Elinkwijk, zoemen altijd 
die twee woorden rond: kopen en vérkopen. De 26-jarige 
voetballer uit Nieuwegein aan het woord over voetbal en 
werk. ,,Geregeld kwam ik thuis en plofte ik met barstende 
koppijn neer op bed.”

Door Derk Schut

Opeens heb je het, je 
wordt beurshandelaar.’ 
Zo moet het ongeveer 

zijn gegaan voor Ton Edel-
broek. Als jonge vent besloot 
hij eens om zijn spaargeld op 
het spel te zetten door ermee te 
speculeren op de beurs. ,,Ik zat 
toen op het Atheneum. Rekenen 
is altijd al een van mijn sterke 
punten geweest. Op een dag 
besloot ik de som geld die ik 
had opgespaard in te zetten 
en ik kwam erachter dat ik er 
aanleg voor had. Ik ben in staat 
om heel snel te denken en daar 
dan ook naar te acteren.”

Het staat haaks op zijn kwalitei-
ten als voetballer. Zelf roemt hij 
zijn balvastheid en dus niet zijn 
handelingssnelheid. ,,Tuurlijk 
zie je in je werk wel eens wat 
karaktertrekken terug die je 
doorgaans op het veld ook ver-
toont. Toch zijn er niet echt veel 
raakvlakken te noemen. Wat 
wel belangrijk is, zowel in het 

voetbal als op de handelsvloer, 
is overzicht.” 

De Nieuwegeiner raakt na zijn 
studie steeds meer in de ban 
van het makelaarswereldje. 
,,Gaandeweg werd het een 
soort obsessieve bezigheid. 
Die kick die je krijgt als je van 
een klein beetje geld een grote 
hoeveelheid maakt is enorm.” 
Edelbroek, 
inmiddels in 
loondienst bij 
een bedrijf, be-
sloot om alles 
op alles te zet-
ten en hij ver-
ruilde zijn zekere bestaan voor 
dat van het risicovolle beurs-
leven. ,,Het is een grote stap 
om te nemen. Je moet rekening 
houden met je prille gezinnetje 
en de gevolgen van de omslag 
van financiële zekerheid naar 
een ongewisse toekomst.”

De risicovolle stap gaat de spits 
niet in de koude kleren zitten. 
,,Het eerste jaar dat ik voor 

mezelf begon als ‘broker’ was 
verschrikkelijk moeilijk. Het 
mentale aspect telt het zwaarst 
op de beurs. Je leert terwijl je 
het doet maar dat is een proces 
waar je een prijs voor betaalt, 
letterlijk. Ik leed soms verliezen 

waarvan ik 
dacht: waar 
moet ik nu 
mijn bood-
schappen van 
kopen? Dat 
is overigens 

niet altijd aan inschattingsfou-
ten te danken. De aanslagen in 
London in 2005 zijn een goed 
voorbeeld van externe factoren. 
De hele markt zit dan in een 
dip waardoor je eigenlijk alleen 
maar bezig bent met schadebe-
perking.” 

Bijna drie jaar later heeft 
Edelbroek die periode achter 
zich gelaten. ,,Ik heb er een 

de afdeling van de dames en meis-
jes zijn op zoek naar enthousiaste 
voetbalsters. volgend seizoen start volgend seizoen start v v.v.vv. v. v
de Meern met 1MF, 2ME, 2Md, 1MC, 
1Mb en als het goed is 1Ma team 
op zaterdag, tevens is er een dames 
senioren team op zondag. deze teams 
zijn op zoek naar nog enkele meis-
jes om de teams te versterken, alle 
leeftijden van de meisjes zijn welkom 
bij vv de Meern.  de Meern wil voor 
de toekomst een goede basis leggen 
voor de meisjes/dames afdeling. hier 
is al een begin mee gemaakt door het 

aannemen van een selectie trainster . 

MOnTfOOrT rT r  3��
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niTaTaT
nieuwer Ter aa is een bescheiden 
kern in de gemeente breukelen, aan 
de oostzijde geflankeerd door de a2. 
net 1200 inwoners maar met een 
bloeiende omni-sportvereniging: nita. 
de ongeveer 165 leden van de voet-
baltak kunnen hun hart ophalen. Zij 
hebben sinds kort een fraai trainings-

veld van kunstgras. Onderdeel van een 
pilot, aangelegd met de zegen van de 
gemeente als voorbeeldveld voor an-
dere clubs. “die kunnen bij ons komen 
kijken hoe zoiets eruit ziet”, vertelt 
voorzitter Jan van sligtenhorst. het 
oude veld was niet best meer. de club 
wordt al jaren geplaagd door drei-
gende woningbouw. Moeten ze nou 
verdwijnen of niet? Op het trainings-
veld staan al tijden huizen gepland. 
“Maar dat kan nog wel weer drie jaar 
duren. het was zo slecht dat er toch 
echt wat mee moest gebeuren”, zegt 

van van v sligtenhorst. “Wij zijn blij dat het 
zo is opgelost. het was iedere keer 
een verschrikkelijke baggerbende als 
het hier regende.”

ODijK  366

ODin  79
Met ingang van 01-07-2007 is OsM 
‘75 een overeenkomst aangegaan met 
de firma Muta sport, die voor OsM 
‘75  de kledinglijn zal gaan leveren. Er 
zijn nieuwe trainingspakken, coach-
jacks, trainingstops, tassen, allemaal in 

gevoel voor ontwikkeld. Je hebt 
goede dagen en mindere dagen 
maar dat hou je altijd. Van de 
100 mensen die goed zijn  met 
cijfers zullen er misschien 20 
geschikt zijn voor dit werk. 
Slechts twee daarvan zijn top-
verdieners.”
,,In zeker opzicht lijkt het voet-
bal op de beurshandel. Het zijn 
beide mannenwereldjes. We 
gaan allemaal goed met elkaar 
om maar uiteindelijk draait 
alles om hoe je het zelf doet. De 
contrasten zijn soms groot. Ik 
kan bijvoorbeeld een goede dag 
meemaken terwijl er iemand 
twee meter verderop een berg 
geld verliest. Je kan dus niet 
uitgebreid je emoties tonen. Dat 
is denk ik het grootste verschil 
met het voetbal, waar je samen 
wint en samen verliest.”
Het beursleven heeft zeker 
effect op zijn activiteiten als 
voetballer. ,,Het is een slopend 

iedere maand beoordeelt 
rondom Voetbal het complex 
van een amateurvereniging in 
de regio aan een de hand van 
een aantal vaste criteria. Deze 
maand bezocht remco faasen 
het terrein van elinkwijk in 
Utrecht, op donderdag 16 au-
gustus toen ajax 2 op bezoek 
was.

naam - 

Officieel heeft het complex van 
u.s.v. Elinkwijk geen naam. v. Elinkwijk geen naam. v bij de 
knvb staat het geregistreerd als 
‘Elinkwijk sportpark’, de club zelf 
noemt het op de website ‘u.s.v. v. v
Elinkwijk’. Waarschijnlijk is de naam 
van het pleintje naast het complex 
bekender: Theo Thijssenplein. 

Ligging - 

sportpark Elinkwijk ligt weliswaar 
aan het Theo Thijssenplein, maar 
heeft als adres amsterdamsestraat-
weg 1015, in het uiterste puntje 
van de stad utrecht. parkeren kan 
op het Theo Thijssenplein. de bus-
lijnen 120 en 124 stoppen bij halte 
‘sportpark Elinkwijk’.

Velden -Velden -V

Er zijn vijf velden, waaronder één 
kunstgrasveld. het hoofdveld van 

Elinkwijk wordt omringd door de 
kantine met daarnaast een kleine, 
overdekte zittribune aan de lange 
zijde. achter de doelen bevinden 
zich onoverdekte staantribunes, 
een hoge aan de kant van het plein, 
voor de kantine. langs de andere 
lange zijde is een graswal, waar je 
prima op kunt zitten of staan. ververv -er-er
derop bevindt zich het hoofdveld 
van de jeugdafdeling, met een kleine 
overdekte zittribune. de kwaliteit 
van alle velden is prima: het kort-
geknipte gras nodigt uit om een bal 
te laten rollen.

Kleedkamers - 

niet van binnen gezien. als je er niet 
als voetballer bent, gaan ze herme-
tisch op slot. van een afstandje zag van een afstandje zag v
het er, door een geopende deur, 
prima uit.

Kantine - 

de kantine ligt direct bij de ingang 
van het complex, met prima uit-
zicht op het hoofdveld. de niet al te 
grote ruimte is smaakvol ingericht 
met houten meubels. voor een kop voor een kop v

Carrière
Ton edelbroek, 26 jaar

holland, 
Elinkwijk, 
holland, 
go ahead Eagles (2e), 
hercules, 
Montfoort, 
holland, 
sO soest, 
vreeswijk.

beroep. Ik heb veel last van 
mijn rug en ben vaak doodop 
als ik thuis kom. Daardoor kan 
ik ook steeds minder trainen. 
Ik heb afgesproken met mijn 
huidige club Vreeswijk dat ik 
volgend seizoen nog maar één 
keer per week train. We spelen 
in de vierde klasse dus dat 
moet wel kunnen.”

Complex Test

WerK en VOeTBaL

‘Waar moet ik nu 
mijn boodschappen 

van kopen?’
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vorig seizoen Omniworld 2 
tegen Haarlem 2 mocht flui-
ten. Het grootste verschil met 
een derdeklasser is het tempo, 
dat ligt vele malen hoger. Een 
goede fysieke gesteldheid is 
daarom vereist, daar zal ik dus 
zeker aan moeten blijven wer-
ken.” Over het fysieke aspect 
maakt de vijf jaar jongere Van 
der Kerkhof zich geen zorgen. 
,,Ik moet het juist van mijn 
conditie hebben. Door mijn 
loopvermogen ben ik in staat 
het spel op korte afstand te vol-
gen. En ik loop niet weg voor 
moeilijke beslissingen.”

Aan zelfvertrouwen geen 
gebrek bij de arbiters. Ondanks 
hun relatief jonge leeftijd, heb-
ben ze dan ook al de nodige 
ervaring opgedaan. Van der 
Kerkhof begon met fluiten bij 
zijn club Nijenrodes (nu FC 
Breukelen). De Graaf trad bij 
SCH ’44 in de voetsporen van 
zijn vader.

Van der Kerkhof kijkt met veel 
plezier terug op de wedstrijdjes 
die hij bij de jeugd leidde: ,,Het 
was prachtig om tussen al die 
enthousiaste jochies in te lopen. 
Op mijn negentiende werd het 
serieuzer en ben ik voor de 
KNVB gaan fluiten omdat ik 
me tijdens wedstrijden van mijn 
eigen voetbalteam begon te 
ergeren aan het niveau van de 

arbitrage. Dat kan ik veel beter, 
dacht ik.”

Dat bleek ook wel, samen met 
De Graaf belandde Van der 
Kerkhof in het zogeheten talen-
tentraject van het Masterplan 
Arbitrage. Scheidsrechters die 
hier deel van uitmaken, worden 
nog intensiever gevolgd door de 
rapporteurs. De ‘keurmeesters’ 
bleken dusdanig gecharmeerd 
van het tweetal dat beiden rijp 
werden geacht voor een hoger 
niveau. Ook oud-toparbiter 
Mario van der Ende ontfermde 
zich over de scheidsrechtersta-
lenten. ,,De bijeenkomsten met 
Mario waren zeer leerzaam”, 
blikt De Graaf terug. ,,Zo keken 
we samen met andere arbiters 
wedstrijden uit de eredivisie te-
rug om de verrichtingen van de 
topscheidsrechters te bekijken. 
Wat doen ze goed, wat fout; erg 
leuk om daar eens op te letten.” 
,,In Zeist zijn we door Mario 
ook flink onder handen geno-
men”, stelt Van der Kerkhof. 
,,Zo werd onder meer onze 
conditie getest en werd onze 
spelregelkennis getoetst. We 
zijn dus goed voorbereid.”

Waar de loopbaan van beide 
arbiters zal eindigen, is moeilijk 
te voorspellen. Vast staat dat ze 
op de goede weg zijn en dat ze 
over talent beschikken. Van der 
Kerkhof: ,,Natuurlijk droom 

je als scheidsrechter van het 
allerhoogste. Een belangrijke 
Europacupwedstrijd fluiten, dat 
zou prachtig zijn. Maar dat is 
allemaal nog zover weg.” 
Scheidsrechter De Graaf is al net 
zo voorzichtig in het uitspreken 
van zijn ambities. ,,Ik vind het 
moeilijk te zeggen wat mijn 
uiteindelijke doel is”, zegt hij 
stellig. ,,Ik kan wel zeggen dat 
ik ooit de Champions League-
finale wil fluiten, maar of dat 
realistisch is… Ik stap gewoon 
blanco dit avontuur in en ga er 
vooral enorm van genieten.”

de lijn van de nieuwe stijl. Ook het 
wedstrijdtenue is enigszins aangepast 
aan de wensen van de selectie. Op 
vrijdag 23 juni 2007 werd het con-
tract ondertekend, door Martijn van 
der haven van Muta sport utrecht 
en de voorzitter van de vereniging 
aad van Cappellen.

ODYSSeUS ‘91  29�
seizoensopening: Traditiegetrouw 
zal er op 1 september een spette-
rende seizoensopening zijn. deze zal 

plaatsvinden op Olympos. Een aantal 
teams speelt dan bekerwedstrijden, 
een aantal teams al competitiewed-
strijden.voor de overige teams zullen voor de overige teams zullen v
er onderlinge oefenduels georgani-
seerd worden! iedereen speelt dus 
op die dag! daarna is het tijd om bij 
te kletsen met de andere Ody-leden 
en voor de nieuwe leden een mooie 
gelegenheid om andere leden te 
leren kennen. Er zal bbq geserveerd 
worden en aansluitend is er het 
openingsfeest op Olympos. (openingsfeest op Olympos. (openingsf kosten kosten k
€ 6,50). geef je voor 26 augustus op 

voor het eten en feest via seizoens-
opening@odysseus91.nl. 

OSM ‘75  690

paTpaTpa ria  192
het opzetten van een jeugdvoetbal g
Team. Wat is een g-team; een team 
voor kinderen met een lichamelijke 
en of geestelijke beperking. Wij heb-
ben eerst gekeken of de mogelijkheid 
daar was om kinderen met een licha-
melijke en of geestelijke beperking te 
laten voetballen bij ZsC-patria. na 

een aantal keren een aantal jongens 
te hebben laten mee trainen durfden 
wij de stap te nemen om bij ZsC-
patria een jeugd g Team op te zetten. 
ben jij die sportieve jongen of meisje 
van 6 tot 16 jaar die ons team wil 
komen versterken kom dan op don-
derdagavond van 19.00 tot 20.00 een 
balletje trappen bij ZsC-patria. neem 
je trainingspak mee.(voetbalschoenen 
hebben wij in de kantine) de trai-
ningen vinden plaats op het terrein 
van ZsC-patria. Clubhuis: sportpark 
blikkenburg Filosofenlaantje 7 (achter 

koffie wordt vijftig cent gevraagd. 
Een glas amstel kost 1,25 euro, een 
vaasje 1,40 en een flesje 1,50. hele 
schappelijke prijzen dus.

Broodje bal - 

dé voetbalsnack bij uitstek kost bij 
Elinkwijk 2 euro. althans, zo staat 
het op een bord geschreven. bij het 
afrekenen vraagt de kantinemede-
werker om 1,75 euro. voordat de voordat de v
bestelling definitief is, waarschuwt 
ze al dat ,,de bal uit het vet komt”. 
geen onterechte waarschuwing zo 

blijkt al snel. als de bal na het reisje 
vriezer-magnetron-frituurpan op 
een broodje landt, lijkt hij op een 
donkerbruine tennisbal. Een hap in 
het knapperige (!) goedje levert een 
smaak op die alleen in de verte doet 
denken aan gehakt. Jammer, maar 
wel een mooie gelegenheid voor de 
volgende test: die van de... 

Toiletten - Toiletten - T

in het krappe hokje dat bij Elinkwijk 
voor de toiletruimte doorgaat, be-
vinden zich drie urinoirs en twee 

toiletten. van de zeepdispenser van de zeepdispenser v
bevindt zich alleen nog de achter-
kant bij het wastafeltje en de han-
den afdrogen moet aan een enorm 
strandlaken. strandlaken. strandlak dat doen we dus maar 
niet.

TOTaaLOOrDeeL -  

Sportpark elinkwijk ligt in een 
uithoek van Utrecht maar is 
een mooi, schoon complex 
met een mooie kantine waar 
de prijzen vriendelijk zijn. jam-
mer van het broodje bal. 

arbiters Van der Kerkhof en De graaf promoveren naar C-lijst
arBiTrair

Goede scheidsrechters, waar vind je ze nog? Volgens de 
pessimisten is het zoeken naar een speld in een hooiberg. 
Maar de verrichtingen van de jonge arbiters Martin van 
der Kerkhof (23) en Jan de Graaf (28) stemmen hoopvol. 
Deze twee groeibriljantjes uit de regio Utrecht naderen 
met rasse schreden hun ultieme droom: fluiten in het be-
taalde voetbal. 

Door Pim Koppel

Of het nu in het amateur-
voetbal is of bij de profs: 
bij de wedstrijdanalyse 

moet vaak vooral de man in het 
zwart het ontgelden. En de he-
ren voetballers zijn doorgaans 
niet mild in hun oordeel. Is de 
scheidsrechter de ene week nog 
blind, de week erop is hij weer 
veel te pietluttig. Bij arbiters 
Martin van der 
Kerkhof en 
Jan de Graaf 
valt zelden 
een onverto-
gen woord. 
Het tweetal 
behoort dan 
ook tot de 
beste scheids-
rechters uit 
de regio en 
beiden promo-
veerden afgelopen seizoen van 
groep drie naar de C-lijst.

Een bijzondere promotie, waar 
dit jaar in totaal slechts zes 
arbiters voor in aanmerking 

kwamen. Het niveauverschil 
is groot: scheidsrechters uit 
groep drie fluiten wedstrijden 
in de derde en tweede klasse 
van het amateurvoetbal, terwijl 
leidsmannen op de C-lijst actief 
zijn in het ‘voortraject’ van 
het betaald voetbal. Dat zijn 
dan bijvoorbeeld wedstrijden 
van de beloftes en de hogere 
jeugdelftallen van profclubs. 
Waar nodig zullen de arbiters 

ook worden 
ingezet als 
vierde official 
in de Jupiler-
League. 

Het is een 
flinke stap 
hogerop, 
beseffen Van 
der Kerkhof 
en De Graaf. 
Bang dat ze 

het hogere niveau niet aan kun-
nen, zijn ze zeker niet. Eerder 
kijken ze reikhalzend uit naar 
het komende seizoen. De Graaf: 
,,Ik heb al een keertje aan het 
niveau mogen ruiken toen ik Martin van der kerkhof.

reuzensprong

Ik kan wel zeggen 
dat ik ooit de 
Champions 

League-finale 
wil fluiten, maar of 
dat realistisch is…
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Ondiepers ook bij wilde beachsoccerbond derde van Nederland   

Utrechtse Boys niet meer 
welkom bij officiële bond
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                       spits stefan heil ziet vallend zijn schot hoog over het doel vliegen. het was voor de utrechtse boys de laatste kans op 2-2 in de halve finale. 

Voetballers uit Ondiep kunnen ook op strandzand uit-
stekend uit de voeten. Of dat nou bij de officiële bond is, 
waar Utrechtse Boys tweemaal op rij tot de derde plaats 
op het NK reikte. Of bij de ‘wilde’ bond, waar de ploeg 
van DHSC-topschutter Stefan Heil afgelopen zomer op De 
Dam ook derde van Nederland werd. Bij de KNVB zijn de 
Utrechters ‘na enkele incidenten’ volgens adviseur Niels 
Kokmeijer ‘niet meer welkom’. 

Door Rogier Fonteijne

In Nederland zijn er momen-
teel twee organisaties actief 
die beachsoccer promoten: 

de Nederlandse Beach Soccer 
Bond (NBSB) en de Stichting 
Holland Beach Soccer (SHBS). 
Eerstgenoemde bond, de NBSB, 
wordt officieel erkend door 
de KNVB en de FIFA. In 2000 

werd deze bond opgericht en 
ging er een eredivisie van start. 
De bond organiseert ieder jaar 
in de zomermaanden het NK 
beachsoccer, de finale vindt 
traditiegetrouw plaats in Sche-
veningen. In 2006 werd de Pro 
League zelfs uitgebreid met een 
eerste divisie. De beste spelers 
uit de Pro League worden ge-
selecteerd voor het Nederlands 

team, dat mee kan strijden 
op internationale toernooien. 
Adviseur en woordvoerder van 
de NBSB, oud-profvoetballer 
Niels Kokmeijer: ,,In feite is er 
in Nederland maar één bond, 
en dat zijn wij. De SHBS wordt 
namelijk niet erkend door de 
KNVB.”

Toch denken veel mensen daar 
anders over. Stefan Heil, spits 
en topscorer van Utrechtse 
Boys, is met zijn team overge-
stapt naar de SHBS: ,,We moes-
ten wel. We waren bij Kokme-
ijer niet meer welkom. Volgens 
hem speelden we te fysiek en 
wilden enkele ploegen niet 
meer tegen ons spelen. Bij de 
officiële bond draait het alleen 
om de eredivisie. Amateurs 

worden nauwelijks serieus 
genomen. Oud-profs worden 
voorgetrokken. Bovendien wor-
den we prima ontvangen door 
Maikel, het gaat allemaal veel 
hartelijker.” 

Maikel is Maikel Schats, oprich-
ter van de SHBS: ,,Het is geen 
toeval dat steeds meer spelers 
naar ons toe komen.” Volgens 
hem wordt zijn stichting ook 
erkend door de KNVB, alleen 
kiest de SHBS bewust niet 
voor aansluiting. ,,Want dat 
brengt ook allerlei verplichtin-
gen met zich mee. Wij kunnen 
nu bijvoorbeeld onze eigen 
sponsors aandragen, dat zou 
bij de KNVB niet mogelijk zijn. 
Wij vinden het dan ook prima 
dat er twee bonden zijn, op 

deze manier houden we elkaar 
scherp.” 

In 2002 stortte Schats zich op 
het beachsoccer, als opvolger 
van het op dat moment popu-
laire voetvolley. ,,Er heerste 
onvrede over de situatie bij de 
NBSB. De evenementen die 
wij organiseren hebben meer 
uitstraling, er heerst een gezel-
lige sfeer. We hebben ook vele 
bekende Nederlandse ex-profs 
aan ons verbonden, zoals Peter 
van Vossen en Frank de Boer. 
Bij ons maakt iedereen kans 
opgeroepen te worden voor het 
Nederlands team. Het komt 
geregeld voor dat iemand zo 
goed speelt, dat hij de week 
daarop samen met een Michel 
Kreek aan het ballen is op 

het slot) Zeist Tel: 030-6918691

pVc  ���

pVcV  639
komend seizoen bestaat pvCv 
75 jaar. in het eerste weekend van 
september staan tal van activiteiten 
op het programma, waaronder de 
receptie en feestavond op zaterdag 
1 september. voor alle leden, jong en 
oud, ouders, oud leden, sponsors etc. 
zal er dit weekend wat georganiseerd 
worden. Er zal een grote feesttent 

worden geplaatst en op de velden zal 
het vol staan met allerlei leuke acti-
viteiten zoals grote luchtkussens,een 
voetbalcircuit, aardbalspel, rodelbaan, 
buikschuifbaan, ballonnenwedstrijd, 
obstakelbaan, shoot out, doel met 
gaten, spellenstraat, korfschieten, 4 x 
4 en een mega voetbalspel. Een druk 
programma dus! Maar gelukkig is er 
bij elk onderdeel uitleg en begeleiding. 
alles in het teken van kaboutervoet-
bal. de allerkleinsten kunnen hier 
dan namelijk toernooien op spelen 
en daarbij gewoon via de boarding 

doorspelen. de belijning van het op-
vallende veld zal echter wel gewoon 
wit zijn. Op het begin van het nieuwe 
seizoen moet het veld in orde zijn, 
zodat ook de peuters hun wedstrijd-
jes kunnen spelen.

riVierWijKerS  202

rUc  306

VV SaeSTUM  730
hoog bezoek bij vv saestum! Erica 
Terpstra doet zaterdag 1 september 

Zeist aan om namens nOC/nsF het 
‘voetbalplaza’ te openen van de club. 
het nederlands Olympisch Comité 
heeft veertien proeftuinen aange-
wezen in het land die ertoe moeten 
bijdragen dat jeugd, ouderen, meisjes 
en allochtonen meer gaan sporten. 
het trainingsveld van saestum is om-
getoverd tot ‘plaza’ waarop de club 
de komende vier jaar allerlei activitei-
ten gaat ondernemen die aansluiten 
bij de doelgroep. denk aan fitness-
voetbal; fitness met voetbalelemen-
ten. het nieuwe kunstgras veld is in 
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een internationaal toernooi.” 
Volgens Schats heeft de NBSB 
regelmatig contact gezocht 
met de SHBS, en is het woord 
samenwerking enkele keren ter 
sprake gekomen. Hij denkt dat 
het voor de NBSB belangrijker 
is dan voor zijn organisatie: ,,In 
de toekomst willen wij ook een 
eredivisie opzetten.”

Niels Kokmeijer ontkent stellig 
dat zijn bond samen wil werken 
met de SHBS: ,,Daar is geen 
sprake van. Wij zijn in Neder-
land de enige erkende  bond. 
En dat blijft ook zo. Het klopt 
dat je bij ons als amateur niet 
zo snel opgeroepen wordt voor 
Oranje, maar het is ook logisch 
dat de beste spelers in de ere-
divisie spelen.” En dat er teams 
overstappen van zijn bond naar 
die van Schats? ,,Er zijn altijd 
mensen ontevreden. Onze bond 
is nog steeds groeiende. En wat 
Utrechtse Boys betreft: dit team 
was wegens enkele incidenten 

niet meer welkom bij onze 
bond.” 

Vooralsnog blijft het dus enigs-
zins verwarrend. Daar zijn alle 
partijen het in ieder geval over 
eens. Stefan Heil, die zich sinds 
kort ook international mag noe-
men, is volgend jaar met zijn 
Utrechtse Boys zeker weer van 
de partij. Via enkele voorron-
den hoopt hij zich wederom te 
kwalificeren voor de eindronde 
op De Dam. De samenstel-
ling van zijn team is enigszins 
veranderd. Er is nu ongeveer 
een groep van vijftien man 
waaruit het team kan putten. 
Ook zijn jongere broer Martin 
speelt mee, in de verdediging. 
En wat is nu precies zo mooi 
aan beachsoccer? Stefan: ,,Het 
scoren, het doelgerichte. Het 
gaat allemaal veel sneller, je 
kan veel vaker op doel schieten. 
Daar houd ik van.” 

de regels
beach soccer wordt gespeeld met 5 tegen 5 spelers (inclusief keepers) 
op een speelveld van 37 x 28 meter. Er mag onbeperkt gewisseld wor-
den en vrije trappen zijn direct. de officials hebben de beschikking over 
een gele kaart (waarschuwing) en een rode kaart (uitsluiting). voor de voor de v
pro league (Eredivisie en Eerste divisie) geldt een zuivere speeltijd van 
3 keer 12 minuten. de amateurs, die mee doen aan de nk beach soccer 
series, spelen 1 keer 12 minuten.

Milko van ee, drijvende kracht van BSC Posthouwer United

Door Rob van der Poel

Aan zijn voetbalvrienden 
op het strand beleeft de 
37-jarige Milko van Ee 

weer elke zomer veel plezier. 
BSC Posthouwer United, een 
mix van ´zandballers´ uit 
Nieuwegein en IJsselstein, 
haalde eind juli voor de tweede 
keer de kampioensbeker op 
in Scheveningen. Bij de échte 
bond dan.

,,We hebben ons twee jaar 
geleden ingeschreven,´´ zegt 
coach Van Ee, de drijvende 
kracht achter het succesvolle 
´Utrechtse´ strandploegje. Maar 
alleen omdat er een plaatsje 
vrijkwam in de eredivisie, want 
voor minder deden ze het niet. 
,,We wisten dat we al een aar-

dig potje konden ballen. Als we 
eens een weekendje meededen, 
dan wonnen we alles. Dan 
verdienden we een plekje tus-
sen de profs, maar daar werden 
we dan ook weer tweede of 
derde.´´

Van Ee was zelf actief bij JSV, 
maar is door een reumatische 
aandoening in de voetbalsport 
tot weinig meer in staat. ,,Maar 
ik houd van het strand en zo 
is het ook leuk,´´ zegt hij vanaf 
zijn vakantieplek in Turkije. 
Zijn voetbalvrienden houden 
ook graag de maanden juni en 
juli vrij. 

,,We trainen een paar keer van 
tevoren, in de bak bij Jean-Paul 
de Jong op Klein Galgenwaard. 
En we zorgen dat het gezellig 

is. Vrouwen en kinderen kun-
nen lekker mee. En ondertus-
sen proberen we die potjes te 
winnen.´´

Beachsoccer in de eredivisie 
kost echter wel geld. Iedereen 
betaalt sowieso 35 euro contri-
butie. ,,Maar bij ons moeten ze 
zelf honderd 
euro via een 
sponsor bin-
nenhalen. Op 
die manier 
heb je met z´n 
vijftienen al 
1500 euro.´´ Zoek daar nog een 
paar grote (Posthouwer Auto-
materialen en Rehau kunststof-
fabrikaten) en kleine sponsors 
bij en je komt aan een begroting 
van 3500 euro. ,,Dat heb je wel 
nodig om het allemaal te be-

kostigen en voor jezelf leuk en 
interessant te maken. ´´

Het seizoen start begin juni 
met een bekertoernooi. Daarna 
zijn er vier competitieweek-
einden en vervolgens een 
playoff, ofwel de finale. ,,Een 
leuke vorm,´´ zegt Van Ee, ,,alle 

goede voet-
ballers kun-
nen daardoor 
bijna allemaal 
meedoen.´´ En 
goede voet-
ballers heeft 

hij om zich heen lopen. Uit IJs-
selstein en vooral Nieuwegein. 

,,Het zijn allemaal spelers die in 
de hoofdklasse hebben gevoet-
bald en die in het zand prima 
uit de voeten kunnen.´´

Neem nou Arno van Diete 
(De Bilt), zijn zwager Dennis 
Groenendijk (Geinoord), John 
Linneman (JSV), oud-prof Dick 
Kooyman en Michiel van der 
Vlak (GVVV). ,,De laatste kreeg 
geen toestemming van GVVV 
om in het finaleweekeinde mee 
te doen. Maar na twee trainin-
gen in de ochtend in Veenen-
daal, had ik hem aan het einde 
van de middag toch in Scheve-
ningen nodig om Leo Koswal 
in de halve finale persoonlijke 
dekking te geven. En Michel 
heeft ons er toen doorheen 
geholpen.´´

De ´Utrechtse Boys´ mogen 
dan niet meer welkom zijn bij 
de aan de KNVB gerelateerde 
beachsoccerbond, vechtpartijen 
waren er ook dit jaar. Zelfs in 
de eindstrijd. 
,,De coach van Thermen liep 
voorop, toen iemand van ons 
een stevige overtreding maakte. 
Ach, wij willen  graag nog eens 
tegen ze spelen. Het is een 
fysiek, zwaar spel. En fanatiek 
zijn we nog allemaal als er een 
bal rolt.´´

Kampioen met vrienden

‘We trainen in de bak 
van Jean-Paul de Jong’

vier stukjes gehakt van verschillende 
afmetingen. Twee ervan hebben boar-
ding. de boel wordt gerund door een 
speciaal aangestelde manager, sander 
kloos. Op kosten van nOC/nsF mag 
hij zich hier 32 uur per week mee 
bezighouden. 

Sc eVerSTein �67
sC Everstein bestaat eind september 
50 jaar. de Everdingse vereniging 
heeft tal van activiteiten op het pro-
gramma staan, zoals de gramma staan, zoals de gramma staan, knvbvoet-voet-v
baltruuk, een reünie met oud-leden 

en een wedstrijd van oud-Everstein. 
het feest duurt de hele week en alle 
elftallen zijn eind september vrijge-
steld van competitieverplichtingen. 
de feestweek wordt zaterdag 29 
september afgesloten met een disco 
verzorgd door sound paradise. de 
feestcommissie zoekt nog mensen 
die strobalen hebben voor het 50-ja-
rig bestaan. diegenen kunnen mailen 
naar bertariaans@hotmail.com.

ScH´��  595

ScHaLKWijK  358
in de herfst zal er bij schalkwijk een 
cursus reanimatie gegeven worden. 
het bestuur roept alle trainers en 
elftalleiders op daaraan deel te ne-
men. het is noodzaak dat er in geval 
van nood altijd iemand aanwezig is 
die kan reanimeren. Connie Weldam 
stopt na 5 jaar met het in elkaar zet-
ten van het clubblad. het verzorgen 
van de website blijft nog wel tot haar 
taken behoren. taken behoren. tak natasja van der velden velden v
volgt Connie op, zij gaat het club-
blad een nieuwe impuls geven.  de 

d1 van schalkwijk is vorig seizoen na 
een spannende ontknoping kampioen 
geworden. 

SpOrTrTr ing “70  755
Ook dit jaar was het sporting kamp 
voor de E, ME en de F weer een 
groot succes. het programma werd 
dit jaar afgewerkt tussen de buien 
door (alleen de E teams kregen 
tijdens de dropping de volle laag). alle 
begeleiders worden bedankt voor 
hun bijdrage aan het kamp. verder verder v
kon het kamp natuurlijk alleen slagen 

BeacHSOccer
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Het amerikaanse ESPN 
- wereldwijd de grootste sportz-
ender - heeft Le Anne Schreiber 
als ombudsvrouw aangesteld. 
Het is haar taak de kwaliteit 
van de sportuitzendingen onder 
de loep te leggen en waar nodig 
te verbeteren. De 61-jarige Sch-
reiber - geen onnozel groentje 
in televisieland - heeft in korte 
tijd al de nodige opschudding 
teweeggebracht. Zij vindt bi-
jvoorbeeld dat te veel commen-
tatoren te veel schreeuwen!!

De reacties van de kijkers 
waren overweldigend: van 
‘halleluja’ tot ‘dank je wel, ik 
ben het er volkomen mee eens’. 
Le Anne Schreiber houdt niet 
van presentatoren die zichzelf 
belangrijker vinden dan het 
programma en louter meningen 
uiten die henzelf goed uitko-
men. Er schuilt in haar analyse 
nogal wat waarheid. Veel pre-

sentatoren, commentatoren en 
analytici doen er goed aan dit 
in hun oren te knopen.
Ook in Nederland? Ja ook in 
Nederland.

De factoren afstandelijkheid 
en objectiviteit, niet voor-
ingenomen zijn, behoren het 
onderscheidende kenmerk te 
zijn van de serieuze media. Of 
je iemand mag of niet, doet er 
niet toe. Hetgeen niet betekent 
dat kritiek in de overgevoelige 
sportwereld voorzichtig moet 
zijn in plaats van zeer duidelijk. 
Maar wel dat die kritiek uiterst 
gefundeerd zijn, zonder bijbe-
doelingen.

Ook bij ons zijn er commenta-
toren die van alles roepen om 
te scoren en zich vervolgens 
verschuilen achter ‘hun bron’. 
Een schijnheiliger afweer-
mechanisme bestaat er niet. Als 

dan ook nog misbruik wordt 
gemaakt van het recht op vrije 
meningsuiting (‘roep maar wat 
je wilt’) is het onderste laatje 
van de beroepsethiek bereikt.

Het is wellicht een goed idee 
om ook in Nederland een om-
budsman/vrouw te benoemen. 
Voor de afdeling sport van de 
publieke omroep zou Theo 
Reitsma een goede kandidaat 
zijn. De commerciëlen zoeken 
het zelf maar uit, zij betalen 
voor wat ze krijgen en bepalen 
hun eigen normen maar. Bij hen 
zijn de kijkcijfers maatgevend. 
Iets op tegen? Helemaal niet, 
maar de wijze waarop de voet-
balwedstrijden het afgelopen 
seizoen werden uitgezonden, 
was nu niet iets om juichend 
over naar huis te schrijven.

Het is overigens verbazin-
gwekkend dat steeds weer het 
wiel opnieuw moet worden 
uitgevonden. De BBC is het 
voorbeeld hoe het moet. Pre-

sentator Gary Lineker is de rust 
en afstandelijkheid zelve. En uit 
alles blijkt zijn kennis van het 
voetbal, zonder dat hij daarmee 
koketteert.
Alan Hansen - de analyticus - is 
kritisch over spel, de spelers en 
de coaches, maar zonder hen te 
kleineren of te beledigen. Het 
kan nooit kwaad te kijken naar 
mensen die goed zijn en daar-
mee je voordeel te doen.

Dan de zender RTV Utrecht en 
Omstreken. De lokale zender 
heeft met ‘Namen en Rugnum-
mers’ een rustig en afgewogen 
programma.
Onder leiding van presenta-
tor René van den Berg is het 
plezierig het Utrechtse voetbal 
langs te zien komen. Het echte 
‘Utrechts’ wordt zelfs in ere 
gehouden en gasten krijgen 
de gelegenheid hun mening te 
uiten. Wat wil je nog meer?   

PerceptiePerceptie

johan Hendrik (Hans) 
Kraay (utrecht, 14 oktober 
1936) speelde van 1953 tot en 
met 1960 bij dOs.  hij kwam 
acht maal uit voor Oranje en 
was één van de eerste ‘voet-
balanalisten’ op televisie.

Ombudsman sportpers
KrITIEK  volgens Hans Kraay senior

Het amerikaanse ESPN 
- wereldwijd de grootste sportz
ender - heeft Le Anne Schreiber 
als ombudsvrouw aangesteld. 
Het is haar taak de kwaliteit 
van de sportuitzendingen onder 
de loep te leggen en waar nodig 
te verbeteren. De 61-jarige Sch-
reiber - geen onnozel groentje 
in televisieland - heeft in korte 
tijd al de nodige opschudding 
teweeggebracht. Zij vindt bi-
jvoorbeeld dat te veel commen-

Ombudsman sportpers
KrITIEK  ITIEK  ITIEK  ITIEK  

dankzij ook de inzet van nel en kees kees k
voor wie het ongeveer hun 20e kamp 
was.

STerrenWijK  155

SVf  370

SVL  231
langbroek krijgt een WoZoCo. Een 
wat? Een woonzorgcomplex. En dat 
pand komt op een mooie locatie: 
het hoofdveld van de plaatselijke 

voetbalvereniging svl. de vraag is 
alleen: wanneer? de club kan er niet 
echt wijs uit worden. het zou eind 
van het jaar allemaal gestalte krijgen, 
maar een sterk staaltje grondpolitiek 
heeft de plannen van de gemeente in 
de war geschopt. het lokale bestuur 
had namelijk een stukje weiland op 
het oog om een deel van de voetbal-
vereniging naar te verplaatsen. daar 
is een gehaaide ontwikkelaar meteen 
op ingesprongen. die is met een nog 
grotere zak geld op de stoep van de 

boer gaan staan en heeft de graas-
wei voor de neus van de gemeente 
weggekaapt. ,,het gaat dus allemaal 
langer duren”, zegt vice-voorzitter 
Tom Oostrom. Tom Oostrom. T hij mijmert hardop: 
,,hmm, misschien krijgen we er wel 
een kunstgrasveld bij.”

SVM  387
,,We hoeven er zeker niet slechter 
van te worden.” voorzitter voorzitter v hans 
voogt van voogt van v svM reageert laconiek op 
de plannen om een schoolgebouw 

te bouwen op een van de velden in 
Maartensdijk. hij krijgt er namelijk 
een fraai kunstgrasveld voor terug. 
de definitieve beslissing hierover valt 
binnenkort. voogt ziet het wel zitten voogt ziet het wel zitten v
in ieder geval. ,,het kost minder 
ruimte, je kunt er meer op spelen.” 
als het veld er komt dan beschikt de 
club, die een flinke jeugdafdeling heeft, 
straks over twee gewone grasvelden, 
een kunstgrasveld en een half trai-
ningsveld van echt gras.

Een klassement met hulp van trainer, 
elftalleider of andere clubman
De bal is aan het rollen gebracht. En Rondom Voetbal is 
voor de tweede keer verschenen. Na ons goed ontvangen 
nulnummer op 14 mei biedt ook het tweede exemplaar een 
breed palet aan voetbalverhalen en clubbijdragen. Maar 
we willen meer. Op onze website en in de krant.

Met name de trainers 
(of hun elftalleiders) 
kunnen voor Rondom 

Voetbal een belangrijke rol 
spelen. Vanaf het allereerste 
competitieweekeinde willen we 
namelijk klassementen voeren 
en publiceren. Ranglijsten die 
mede kunnen bestaan door de 
medewerking van u als trainer 
of van een van uw clubvertegen-
woordigers. Doet u mee?

Het is de bedoeling dat u elke 
week cijfers/beoordelingen geeft 
aan uw eigen spelers. Mocht u 
daar zelf problemen mee heb-
ben, dan kunt u een clubbestuur-
der of medewerker inschakelen. 
Een en ander leidt tot unieke 
Rondom Voetbal-klassementen 
met spelers en waarderingen die 

aan het einde van het seizoen 
zullen leiden tot onder andere 
de verkiezing van beste speler, 
speelster, keeper, scheidsrechter 
en bijvoorbeeld club. De uitrei-
king van deze prijs zal plaatsvin-
den op een feestelijk gala, een 
feest zoals u dat bij de lancering 
van de krant in het Rode Hart in 
stadion Galgenwaard hebt mee 
kunnen maken.

Van groot belang is dat de 
cijfers/beoordelingen serieus 
worden gegeven. De geloof-
waardigheid daarbij is essenti-
eel, ook voor de club waarbij u 
in dienst bent. Zij bewegen mee 
op uw betrouwbaarheid.
   
Om deel te kunnen nemen 
neemt u contact met ons op. Wij 

leveren u een beoordelingslijst 
waarmee kan worden gewerkt 
en die u na elke competitiewed-
strijd kunt invullen. Met het 
cijfer dat u alle selectiespelers 
maken wij onze eerste ranglijs-
ten en klassementen op. U kunt 
tot één cijfer achter de komma 
werken. Rondom Voetbal publi-
ceert tussenscores maandelijks 
in de krant.
Ook gaan wij klassementen 
bijhouden van de topscoorders, 
minst gepasseerde keeper, de 
scheids met de meeste uitgege-
ven kaarten, het elftal met meest 
en minst gescoorde goals en 
andere klassementen.

Doet u mee? 
Laat het ons zo snel mogelijk 
weten via redactie@rondomvoet-
bal.nl of neem contact op met 
Rob Zomer op 06-14281531 of 
hoofdredacteur Eldert Kuiken, 
op 06-24956142.

U doet veel voetballiefhebbers in 
en rondom Utrecht er een groot 
plezier mee.

daniel Makkee is de eerste winnaar van een rondom voetbal-bokaal, beschikbaar 
gesteld door paul pessel sport de rechtsback van Elinkwijk was tijdens het 
Thorbecke-toernooi de meest waardevolle speler.
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Motivatie, betrouwbaarheid en de directe 
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www.ervarenjaren.nl.
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030-2459191
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Schoon voetbal bij Rivierwijkers

geen gekke 
dingen meer
Het imago van Rivierwijkers was ook Kadir Akkanat be-
kend. Gestaakte wedstrijden, rode kaarten en legio boetes 
heeft de tuchtcommissie van de KNVB de afgelopen jaren 
uitgedeeld aan de zwartwitten. Niet alleen zonde van het 
geld, weet de Turkse trainer. Een volgende keer wordt er 
nog eerder en vaker met het vingertje gewezen. ,,Ben je als 
club betrokken bij een zaak, dan blijft je dat nog een tijdje 
achtervolgen.”

Door Rob van der Poel

Als trainer van Yasam-
spor werd Kadir Akka-
nat ooit bestraft omdat 

hij een speler had opgesteld 
onder een valse naam. De wed-
strijd werd verloren verklaard 
en de promotie teruggedraaid. 
,,Terecht”, vond ook Akkanat, 
,,zoiets moet je aanpakken.” 
Maar toen de Turkse club een 
paar jaar later zelf een ‘valsspe-
ler´ aankaartte, 
bleek de voet-
balbond met 
twee maten te 
meten. ,,Ya-
samspor kreeg 
in die zaak ge-
lijk, maar toch 
kwam die betreffende wedstrijd 
weer op de agenda. Clubs we-
ten dan niet meer waar ze aan 
toe zijn.”

Akkanat houdt van rechtvaar-
digheid, van heldere afspra-
ken. Het is de reden waarom 
veel Turkse spelers met hem 
weglopen. Rivierwijkers pro-
fiteerde van zijn netwerk, toen 
het vlaggenschip aan het einde 
van het seizoen 2005/2006 zo´n 
beetje op de zeebodem was 
terechtgekomen. ,,Eén doffe 
ellende was het. Ze hadden al 
moeite elf spelers bij elkaar te 
krijgen. Er gebeurde elke week 
wel wat.” Akkanat was hard in 
zijn oordeel, wilde als nieuwe 
trainer met slechts een handvol 
spelers verder. Alleen Kamil 
Aydin, Nejat Jarovic, Tayfun 
Gök, Orkan Bekgöz en Saffet 
Alacam bleven Rivierwijker. 
En de doelman, veertiger Jan 
Lensen, mocht een paar wed-
strijden proeven. 

De discipline, de sfeer en de re-
sultaten keerden snel terug: na 
vier wedstrijden twaalf punten, 
negentien doelpunten voor, nul 
tegen. ,,Ik had een paar ervaren 
Turkse jongens zover gekregen 
me een jaartje te helpen. Via 
contact met hun vader, broers 
en ooms kwamen er van alle 
kanten nieuwe spelers. En we 
weten wat we aan elkaar heb-
ben.”

‘Gekke din-
gen´ gebeur-
den niet meer. 
,,Iets van 26 of 
28 gele kaar-
ten hebben we 
gekregen. Joh, 
het bestuur 

weet niet wat ze overkomt.” 
Dat is niet alleen omdat er veel 
gewonnen is, meent de trainer. 
,,We hebben er veel over ge-
praat. We moeten de mensen 
gewoon niet de gelegenheid 
geven ons te veroordelen. 
Zo simpel is het. Degene die 
aanleiding is van toestanden, 
die schop ik persoonlijk weg en 
vergeef ik niet.”

Bulent Cetin – 34 jaar al - is als 
aanvoerder belangrijk. ,,Hij 
is altijd positief en krijgt van 
iedereen veel respect. Op een 
natuurlijke manier.” En zo 
lopen er nog een aantal wijzere 
mannen tussen. ,,Elk elftal heeft 
wel een heetgebakerd type. 
Maar als zo´n jongen nu eens 
uit zijn slof dreigt te schieten, 
zorgt het team dat het deksel 
er weer snel opzit. Dat principe 
is heel belangrijk. Ook van mij 
hoort iedereen snel hoe het is. 
En volgende week is het niet 
anders dan vandaag.”

Zelf was Akkanat vroeger 
ook opvliegerig. ,,Ik had een 
geweldig schot en was behoor-
lijk snel. Maar ik heb mijn eigen 
voetbalcarrière verknald. Ik liep 
ooit met een grote cup als beste 
speler van het straatvoetbal een 
ereronde door een vol stadion 
Galgenwaard. Vroeg Nol de 
Ruijter of ik bij FC Utrecht 
kwam. Mijn antwoord: `Nee 
zeg, ik ben voor Ajax´.” Als trai-
ner en als vader van een zoontje 
dat bij Kampong voetbalt, werd 
Akkanat ouder en wijzer: ,,Je 
ziet dan in dat je jezelf anders 
tekort doet. Dat je soms geduld 
moet hebben of tevreden mag 
zijn met wat je hebt.”

Veel jonger, meer kwaliteit

de selectie van rivierwijkers is een stuk jonger geworden ten opzichte 
van het kampioensteam. ,,bijna alle dertigers zijn gestopt of vertrokken”, 
vertelt trainer akkanat. ,,En ik heb er een aantal prachtspelers bij.” Met 
karim sedouki (unitas) en abdul atci (Elinkwijk) heeft hij er vooral aan-
vallend twee zwaargewichten bij. ,,En ze krijgen hier geen cent hé”, be-
nadrukt de trainer. ,,ik weet dat deze jongens hier weer opfleuren, ze 
komen in een prima elftal.” daarnaast zijn topscorer ismet aydin, die aydin, die a
afgelopen jaar 38 keer scoorde, en saffet alacam gebleven. ,,ik weet dat 
zij elders 5000 euro konden pakken, maar die jongens hebben het hier 
naar de zin.” akkanat maakt zich over het aanvallende deel geen zorgen, 
de verdediging geeft hem wel hoofdbrekens. ,,vorig jaar moesten we de vorig jaar moesten we de v
eerste goal maken, dan kwam alles goed. nu zullen we er gewoon meer 
moeten scoren dan de tegenstander. dat is een ander uitgangspunt.” 

 ‘Degene die aanleiding 
is van toestanden, die 

schop ik persoonlijk weg 
en vergeef ik niet’

UTS  1�8
UVV  389

Vianen  18�

ViOD  215
Omdat zowel het hoofdveld als het 
trainingsveld een renovatiebeurt kreeg 
en het gras deze zomer niet erg hard 
groeide, moest viOd voor zijn beker-
wedstrijden uitwijken. ,,We hebben 
hier weilanden genoeg, maar nog altijd 
geen fatsoenlijk veld´´, zegt voorzit-
ter albert den Ouden.  Trainen deed 

renato dijksterhuis op een veldje bij 
de Wilgenplas en de Maarssenveense 
plassen. dWdWd sM en svM boys waren 
gastheer voor de thuisduels tegen 
kvvakvvakvv  en Olympia. de club is ook 
hard bezig een goede website van de 
grond te tillen. ,,Momenteel zijn er 
drie mensen al met viOd-websites 
actief, maar niet onder één vlag. We 
hebben in juli met elkaar om de tafel 
gezeten en gaan samen iets moois 
neerzetten. den Ouden: ,,ik zie te 
vaak clubwebsites die helemaal niet 
worden bijgehouden. Met viOd

willen we up-to-date zijn.´´ Misschien 
dat ook de nieuwe leider guido van 
den broek een rol daarin kan spelen. 
hij is dijksterhuis na de degradatie 
naar de vierde klasse komen helpen.

VOOVOOV rWrWr aarWaarW TSaarTSaar  259

VreeSWijK  632

VrienDenScHaar  66�
de aanleg van de nieuwe kunstgras-
velden is eindelijk begonnen. Er is 
op 20 augustus begonnen om het 

pupillenveld onder handen te nemen. 
de kleur van het veld is opvallend 
genoeg blauw. daarbij komt er een 
boarding langs het veld. 

VSc �53
best gek: in een klimaat waarbij 
veel clubs kopje onder gaan of zich 
ternauwernood weten te handhaven, 
blijft vsC groeien. de laatste jaren 
hebben verschillende teams zich 
bij de vereniging aan de konings-konings-k
weg aangesloten. veelal complete veelal complete v
elftallen met vrienden, vooral op 

kadir akkanat: ‘We weten wat we aan elkaar hebben bij rivierwijkers.’
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zaterdag. Ook nu is de club weer 
gegroeid onder andere met twintig 
vrouwen, afkomstig van de sjieke 
‘buur’ kampong. de zaterdagtak telt 
inmiddels tien seniorenteams, een 
g- en een vrouwenteam. de zondag 
heeft er zes. alleen de jeugd blijft 
weg. Er staan nu een F- en een E-
team. Om deze afdeling nieuw leven 
in te blazen is er een jeugdbestuur 
geformeerd en een speciaal beleids-
plan geschreven. de club wil de boel 
van onderaf opbouwen, te beginnen 
met het werven van pupillen. Zo wil 

vsC kinderen aantrekken die binding 
krijgen met de club en die op den 
duur behouden blijven om ooit door 
te stromen naar de volwassenen. 

VVij  1095
voetbal voetbal v vereniging vereniging v iJsselstein is nog 
steeds op zoek grensrechters. voor voor v
zowel het 1e als 2e elftal is de club 
op zoek naar een gemotiveerde as-
sistent scheidsrechter/grensrechters. 
geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met de begeleiders van het 
eerste elftal, te weten Joop eerste elftal, te weten Joop eerste elftal, verlinden verlinden v

of rené van de brugge. voor het voor het v
tweede elftal is de contactpersoon 
sjaak nobel. uiteraard kan er ook 
via de email contact gezocht worden: 
technischecommissie@vvij.nl.

VVj VVj VV  193

VVOO
bij vvOO kijken ze vol vertrouwen 
vooruit naar de toekomst. Enkele 
maanden geleden leek de club op 
sterven na dood, maar het positieve 
gevoel is terug. voorzitter voorzitter v richard 

Overbeek legt uit: “Een aantal leden 
heeft zich verenigd in commissies, 
die het afgelopen half jaar hebben 
gewerkt aan de toekomst van vvOO. 
dat heeft onder andere geleid tot een 
tijdloze samenwerking met Odysseus 
’91, waarbij zij leden die moeten ver-
trekken omdat ze niet meer studeren, 
adviseren contact op te nemen met 
vvOO. verder is de zaalafdeling in verder is de zaalafdeling in v
handen van vier nieuwe mensen, 
waarmee de oude verantwoordelijke 
zich op andere zaken kan richten. 
Onze nieuwe website, www.vvoo.nl, 

rené Versteeg: ‘Spelers moeten 
voetballen naar hun kwaliteiten’

TrainerSTaaL

Johan Cruijff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard en natuurlijk onze eigen Willem van Hanegem: Nederland heeft in het betaald voetbal een keur aan markante trainers voortge-
bracht. Maar hoe zit dat eigenlijk in het Utrechtse amateurvoetbal? Staan daar ook zulke kleurrijke persoonlijkheden langs de lijn te schreeuwen? In de rubriek ‘De eigenwijze 
trainer’ laten we iedere maand een trainer uitgebreid aan het woord; over zichzelf en het trainersvak. In deze eerste aflevering: Rene Versteeg (48), de nieuwe trainer van SV 
Houten.

Door Pim Koppel

In mijn actieve periode als speler van Elinkwijk en het Ne-
derlands amateur-elftal was ik gek genoeg nooit zo met het 
trainersvak bezig. Ik wilde als voetballer alles uit mijn mogelijk-

heden halen, maar dacht totaal niet na over waarom ik bepaalde 
oefeningen deed. Wel was ik in het veld een figuur die mensen op 
hun plek zette; ik ben niet voor niets jarenlang aanvoerder geweest. 
Ook was ik als verdediger veel bezig met zaken als tactiek, dus in 
die zin zat er toch al een beetje een trainer in mij opgesloten.”

,,Mijn kracht als speler zat hem 
vooral in de eenvoud waarmee 
ik speelde; ik wist heel goed 
wat ik wel maar vooral ook wat 
ik niet moest doen. Ik begin 
nu aan mijn 
twaalfde jaar 
als trainer en 
merk dat ik 
dat simplisme 
ook altijd op 
mijn spe-
lers probeer over te brengen. 
Spelers moeten voetballen naar 
hun kwaliteiten.”     

,,Met die kwaliteiten zit het bij 
SV Houten overigens wel goed, 
al moeten er niet te veel jongens 
geblesseerd raken. Ik ben hier 
nu een aantal weken bezig en 
de eerste indrukken zijn heel 
positief. Leuk is ook dat ik in 
Pascal Hoogland een gerouti-
neerde speler als assistent heb 
gevonden. En assistenten zijn er 
bij mij niet om de pionnetjes op 
de juiste plek te zetten. Nee, we 
werken op basis van gelijk-
waardigheid. Maar uiteindelijk 
neem ik de beslissingen, want 
de eindverantwoordelijkheid 
ligt bij mij.”

,,Wat de 
supporters 
van Houten 
voor volgend 
seizoen mogen 
verwachten? Ik streef er altijd 
naar om mijn team op de helft 
van de tegenstander te laten 
voetballen. In balbezit moeten 
mijn ploegen daarom verzorgd 
kunnen opbouwen, lange peren 
horen in mijn visie niet thuis. 

Het streven is dus om aanval-
lend te spelen, maar uiteindelijk 
ben je natuurlijk wel afhanke-
lijk van de kwaliteiten van je 
spelers.”

,,Voor mijn 
spelers ben 
ik denk ik 
geen moeilijk 
persoon, ik 
ben wel heel 

eerlijk. Ik zeg altijd maar zo: je 
moet als trainer wel autoriteit 
uitstralen maar niet autoritair 
doén. Voor een coach is het 
vooral belangrijk dat hij de 
groep aanvoelt. De karakters 
van de spelers moet je snel kun-
nen doorgronden en je moet 
altijd een zekere rust uitstralen; 
vooral in de periodes als het 
even wat minder loopt.”

,,Want juist in die periodes 
krijg je met kritiek en druk te 
maken. Kijk, als je een paar keer 
verliest, dan zijn er altijd sup-
porters die gaan lopen klagen. 
Maar als er slecht wordt ge-
voetbald dan hoeven ze mij dat 
echt niet uit te leggen, dat zie ik 

namelijk zelf 
ook wel. Ik 
hou van eer-
lijkheid en een 
open manier 
van communi-
ceren, dus als 

er vanuit het bestuur aanmer-
kingen zijn op mijn functione-
ren dan ben ik altijd bereid om 
te praten. Het moet echter niet 
zo zijn dat bestuursleden op de 
stoel van de trainer gaan zitten, 
want dat pik ik niet.”

,,In principe heb ik de diplo-
ma’s om als assistent in het 
betaalde voetbal aan de slag te 
gaan, maar die ambitie voel ik 
niet meer. Volgens mij beseffen 
veel mensen niet hoeveel tijd 
een trainer in zijn werkzaamhe-
den steekt en wat hij er allemaal 
voor moet doen. In mijn geval 
zou je het met gemak een part-
time baan kunnen noemen die 
ik er even bij doe. Maar je hoort 
mij niet klagen hoor, ik vind het 
geweldig om bij een ambitieuze 
club als Houten iets neer te 
zetten.” 

,,Want Houten is zeker een 

club met mogelijkheden. Kijk 
alleen al naar de jeugdelftallen, 
die spelen al jaren op een zeer  
hoog niveau. Het is alleen jam-
mer dat veel talentvolle spelers 
na hun periode als jeugdspeler 
weer uitwaaieren naar andere 
clubs. Het gevolg is dat het 
eerste team nog steeds in de 
derde klasse uitkomt. In dat 
opzicht wacht me hier dan ook 
een mooie taak. Ik wil ervoor 
zorgen dat die jonge gasten 
een sterkere band met de club 
gaan voelen waardoor ze in de 
toekomst niet eens meer naar 
een andere club willen.”

lers probeer over te brengen. eerlijk. Ik zeg altijd maar zo: je 

‘Ik houd van eerlijkheid 
en een open manier van 

communiceren’

‘Lange peren passen 
niet in mijn voetbalvisie’

rene versteeg (rechts) op de bank van houten: ‘ik begin nu aan mijn twaalfde jaar als trainer.’

de nummer 10 van houten is dit 
seizoen routinier pascal hoogland.
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Colin Williamson geeft training op ‘De Herdgang’

‘Bij PSV kijk ik mijn ogen uit’
Eigenlijk had Colin Williamson het als jeugdtrainer bij 
Hercules prima naar zijn zin. Maar toen zijn favoriete club 
PSV hem aan het einde van de zomerstop een éénjarig 
trainerscontract aanbood, twijfelde hij geen seconde. Zo-
doende traint de 24-jarige Utrechter nu de E-pupillen van 
de topclub uit Eindhoven. Williamson: ,,Hier mogen jonge 
spelers nog fouten maken.”

Door Pim Koppel

Jarenlang behoorde Colin 
Williamson tot het meubilair 
van Hercules. Wanneer je 

sportpark Voordorp betrad, 
J
sportpark Voordorp betrad, 
J
kon je er dan ook zo’n beetje 
vergif op innemen dat je in 
het paviljoen of op het trai-
ningsveld het kortgeschoren 
hoofd van de jeugdtrainer zou 
ontwaren. Tegenwoordig is hij 
nog maar mondjesmaat op Her-
cules te vinden en dan ook niet 
meer als jeugdtrainer, maar als 
speler van het eerste elftal. Zijn 
trainersloopbaan speelt zich 
tegenwoordig elders af: op de 
velden van ‘De Herdgang’, het 
prachtig in de bossen gelegen 
trainingscomplex van PSV.

Williamson ‘verdiende’ zijn 
PSV-contract afgelopen zomer 
door als trainer deel te nemen 
aan een voetbaltrainingskamp 
van Frans Hoek in de Ver-
enigde Staten. In San Francisco 
gaf Williamson samen met een 
select gezelschap collega’s vier 
weken lang trainingen aan de 
Amerikaanse voetbaljeugd. Dit 
deed hij zo goed dat hij al snel 
in de smaak viel bij verschil-
lende jeugdtrainers van PSV. 
,,Ik vond het 
leuk en leer-
zaam om met 
die gasten van 
gedachten te 
wisselen over 
het trainers-
vak”, blikt 
Williamson terug. ,,En blijkbaar 
zagen ze ook wel wat in mij, 
want toen ik terug kwam in Ne-
derland hadden ze een sollicita-
tiegesprek met Edward Sturing, 
hoofd van de jeugdopleiding, 
voor me geregeld. Dat gesprek 
verliep positief en ik werd 
aangenomen. Sindsdien loop ik 
hier op De Herdgang rond.”

En dat is geen verkeerde plek 

om dagelijks te moeten vertoe-
ven. Topspelers als Romario, 
Ruud van Nistelrooy en Mark 
van Bommel zeiden het al eens 
treffend: ,,Op de Herdgang 
heerst nog een huiselijk en ont-
spannen sfeertje.” En, het moet 
gezegd, de oud-PSV’ers hebben 
geen woord te veel gezegd. 
Wanneer we op deze zonnige 
zaterdagochtend het schitteren-
de complex betreden, bevinden 
we ons in een oase van rust.

Langs het kortgeschoren veld 
geen geschreeuw van overspan-
nen ouders. Ook geen hoofd-
schuddende of mopperende 
trainers. Nee, slechts het geluid 
van enthousiaste en uiterst 
talentvolle voetballertjes. De 
stralende lach van Colin Wil-
liamson na weer een fantastisch 
doelpunt van één van zijn 
pupillen verraadt zijn ge-
moedstoestand; hij geniet met 
volle teugen. ,,Ja, ik kijk hier 
echt mijn ogen uit”, bevestigt 
Williamson. ,,Af en toe schiet ik 
spontaan in de lach als ik weer 
zo’n geweldige goal voorbij zie 
komen.”

Mooie goals ziet Williamson 
vandaag meer dan genoeg: 
zijn team laat met een 18-3 

overwinning 
geen spaan 
heel van het 
Belgische FC 
Antwerpen. 
Maar de 
uitslag is niet 
van belang, 

zo weet hij inmiddels. Bij 
de jeugdopleiding van PSV 
wordt aan de ontwikkeling 
van individueel talent name-
lijk meer waarde gehecht dan 
aan de einduitslag van een 
wedstrijd. ,,Dat is anders dan 
ik bij Hercules gewend was”, 
bekent Williamson. ,,Maar ik 
kan mij volledig vinden in de 
visie van PSV op jeugdvoetbal. 
Zo vinden zij net als ik dat je 

de jongste jeugd niet moet over-
spoelen met allerlei tactische 
opdrachten. De controle over 
de bal staat bij de F- en E-pupil-
len duidelijk voorop, daarom 
geven we ze ook voornamelijk 
techniektrainingen. Zo leiden 
we die jochies op tot dominante 
spelers die hun tegenstander 
durven op te zoeken en uit te 
spelen.”

Een illustratief voorbeeld van 
de werkwijze van Williamson 
speelt zich af tijdens de rust. 
Terwijl de spelertjes zich in een 
halve cirkel om de trainer heen 
verzameld hebben, stelt hij de 
talentjes een vraag. ,,Jongens, 
is het erg als we een keer een 
foutje maken?” ,,Nee”, klinkt 
het volmondig. ,,En jongens”, 
zo gaat de oefenmeester verder, 
,,Wat doen we als er een keertje 
een actie mislukt?” ,,Dan pro-
beren we het nog een keertje, 
trainer”, klinkt het  vastberaden 

uit de jonge keeltjes. 

,,Het plezier moet voorop blij-
ven staan, je hebt namelijk wel 
te maken met jonge kinderen”, 
verklaart Williamson zijn werk-
wijze. ,,Daarom zul je me ook 
niet horen mopperen na een 
mislukte actie. Ik denk dat ik 
bij Hercules strenger was maar 
daar trainde ik dan ook de B-
junioren, dat is toch anders. E-
pupillen moet je niet afsnauwen 
na een verkeerde bal, dat werkt 
averechts. Hier mogen jonge 
spelers nog fouten maken.” 

Trainer porto tipt pSV
Een van de trainers die Colin Williamson in san Fransisco tegen het lijf 
liep, was techniektrainer pepijn lijnders. deze pas 24-jarige oefenmees-
ter maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van psv en verkaste 
onlangs naar de Europese topclub FC porto. Ook hij maakte zich hard 
voor de komst van Williamson naar psv.psv.psv

staat op het punt van lancering en er 
zijn nieuwe huisregels opgesteld.”141

VVU arDaDaD HanSpOr  128
bij vvua heeft de 28-jarige akin Or-
han het stokje overgenomen van inan 
aras, die de laatste 2,5 jaar trainer 
was van ardahanspor. de nieuwe man 
weet als geen ander hoe de club in el-
kaar steekt, want hij speelde zelf sinds 
de oprichting in 1996 als spits in het 
eerste elftal. Zijn 24-jarige voorganger, 
zoon van voorzitter adil aras, is voor 
een halfjaar naar birmingham vertrok-

ken om de Engelse taal beter onder 
de knie te krijgen na zijn studie aan 
de Erasmus universiteit. Zesdeklasser 
vvua denkt de prestatie van vorig 
seizoen te verbeteren. ,,dat moet 
wel´´, zegt Orhan, ,,want toen waren 
we laatste en dat kan dus echt niet.´´ 

ZeiST  277
het is rustig in de Zeister bossen. Op 
het buitengewoon fraaie complex van 
sv Zeist is weinig deining of het moe-
ten de gebruikelijke trainingen van de 
selectie zijn. Ja, en de zaterdagafde-

de spelers zijn in vakkundige handen. 
Zij heeft haar massage-, sportmas-
sage- en ehbo-diploma en begint aan 
een studie Fysiotherapie. 

ZU 1911 7�1

Bent u met uw club de volgende 
keer ook weer van de partij? 
Stuur het clubnieuws naar mijn-
club@rondomvoetbal.nl  Vanaf 
het nieuwe seizoen ligt rondom 
Voetbal maandelijks in bijna 80 
voetbalkantines.

ling heeft er een team bij gekregen 
wat het totaal brengt op drie. Even 
rommelde het. geruchten zoemden 
in het rond over een fusie. voorzit-voorzit-v
ter Evert Terpstra rekende voor de 
zomer in zijn webcolumn subiet af 
met de indianenverhalen. ,,Wij zijn 
de oudste vereniging in de gemeente 
Zeist (opgericht in 1914). Wie mocht 
denken onze vereniging zomaar aan 
de kant te kunnen schuiven, heeft het 
goed mis!” Een groot lichtpunt voor 
de selectie is de aanstelling van een 
nieuwe verzorgster: leonie de bree. 

Colin Williamson: ‘ik denk dat ik bij de b-junioren van hercules strenger was.

‘Ik schiet spontaan 
in de lach als er 

weer zo’n geweldige 
goal voorbijkomt’

FO
TO

:  piM
 kO
 kO
 k

ppEl

TrainerSTaaL



 3� augustus 2007 • Jaargang 1 • nuMMEr 1

Neem nu een abonnement of maak gratis kennis
- Wilt u voordelig en  exibel  boekhouden? 
- Met drie (of meer) mensen tegelijk de boekhouding kunnen doen? 
- Gebruik maken van een compleet en professioneel boekhoudpakket?
- Heeft u  nancieel en/of administratieve vragen?
- Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen?

Kies dan voor de dienstverlening van i-ASE in
combinatie met de online boekhoudsoftware van Asperion. 

Ga naar www.i-ase.nl om eenvoudig een
abonnement te registreren of neem
contact op met i-ASE, telefoon: 0252 - 430.291. 

Steeds meer verenigingen en ondernemers kennen het gemak van online boekhouden: Internet opstarten, inloggen en alle actuele 
 nanciële cijfers staan direct op uw beeldscherm. Altijd en overal. Op uw bedrijf, op de vereniging en bij u thuis.
Kiest u voor Asperion online boekhouden en i-ASE administratieve diensten, dan krijgt u een compleet en volledig boekhoudpakket
dat ontworpen is voor het eenvoudig verwerken van uw  nanciële administratie. 
U kunt factureren, elektronische bankafschriften inlezen en uw kas bijhouden. Daarnaast kunt u de BTW aangifte opmaken en uw
debiteuren in de gaten houden. Net zo eenvoudig maakt u balansoverzichten en een winst- en verliesrapportage.

i-ASE zet u op voorsprong
met uw financiele administratie
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Online Boekhouden

€ 37,50 per maand

Benieuwd hoe u uw club 

kunt helpen door

middel van een

abonnement op online

boekhouden?

Kijk op www.i-ase.nl

aDVerTenTie
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“De Witte Zwaan”, Haven 1
 Postbus 19
 2160 AA  Lisse
 Th e Netherlands

T: +31 (0)252 - 430 291
E: info@i-ase.nl
W: www.i-ase.nl

ZET U OP EEN
     VOORSPRONG

MET UW FINANCIËELE
     ADMINSTRATIE

Opleiding online boekhouden
Avond cursus (minimaal 6 deelnemers) €  125,00 per cursist 

Fiscaal & Juridisch advies
Consultancy diensten €  125,00 per uur

Salarisadministratie en verwerking
Loonstrook per medewerker (per verloningsperiode) €     4,50
Betaalbestand in Clieop-3 formaat (per verloningsperiode) €     8,00
Communicatie platform loonmutaties (per verloningsperiode) €   10,00
Verwerken ziek en herstelmeldingen, incl. verzuimmanagement
     voor de 1e zes weken van de verzuimperiode €   24,00
Bijzondere interventies m.b.t. ziek- en hersteld zie toelichting

Bestuurdersaansprakelijkheid
Speciale verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid risico’s voor verenigingen.
Polispremie is afhankelijk van de te verzekeren omvang. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar de weblink op www.i-ase.nl, tab verenigingen, bestuurdersaansprakelijkheid.

Inzet van in te huren (medische) specialisten voor ziekteverzuim interventies vindt plaats op basis van werkelijke 
gemaakte inzet en kosten. Alle vermelde bedragen zijn excl. BTW.

Neem nu een abonnement of  maak gratis kennis

- Wilt u voordeling en fl ex ibel  boekhouden? 

- Met  drie (of  meer) mensen tegelijk de boek-

houding kunnen doen? 

-  Gebruik maken van een compleet  en

prof ess  ioneel boekhoudpakket ?

-  Heeft  u fi nancieel en/of  administ ratieve 

vragen?

- Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen?

-  Kies  dan voor de dienstverlening van  

i-ASE in combinatie met  de online boek-

houdsoft  ware van Asperion. 

Ga naar www.i-ase.nl om eenvoudig een 

abonnement te regist reren of 

neem contact op met  i-ASE,

telefoon: 0252 - 430.291. 

OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN

iASE folder.indd   1-2 27-07-2007   15:33:19

ProgrAmmA
WEdSTrIJdEN

27-aug-07 18:30 Jong ajax - Jong FC utrecht Toekomst de sportp. - ajax beloften competitie Ere divisie

30-aug-07 19:30 FC utrecht - aZ  Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht Eredivisie vrouwen

1-sep-07 14:30 kozakken boys - geinoord n’gein 1 sportpark de Zwaaier hoofdklasse b Zaterdag
1-sep-07 14:30 hCsC 1 - Montfoort 1 dogger de sportp. - hCsC 1e klasse a Zaterdag
1-sep-07 14:30 Zandvoort 1 - argon 1 Zandvoort complex - Zandvoort 2e klasse a Zaterdag
1-sep-07 14:30 benschop 1 - Eemnes 1 benschop sportp. - benschop 2e klasse b Zaterdag
1-sep-07 14:30 desto 1 - roda 46 1 vryheit sportpark -desto 2e klasse b Zaterdag
1-sep-07 14:00 uvv 1 - CJvv 1 alendorp sportp. - uvv 2e klasse b Zaterdag
1-sep-07 14:30 altius 1 - svl 1 berenstein sportp. -altius 3e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 CsW 1 - Meern de 1 CsW sportpark - CsW 3e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 Cdn 1 - Candia ‘66 1 Woerd de sportp. - Cdn 3e klasse d Zaterdag
1-sep-07 14:30 dalto 1 (zon) - iJFC 1 Woerd de sportp. - dalto 3e klasse d Zaterdag
1-sep-07 15:00 delta sports 1 - vva 71 1 kruisboog de sportp. - delta sports 3e klasse d Zaterdag
1-sep-07 14:30 Jonathan 1 - TOv 1 achter ‘t slot sportp. - Jonathan 3e klasse d Zaterdag
1-sep-07 15:00 nieuwland 1 - dOsC 1 nieuwland 3e klasse d Zaterdag
1-sep-07 15:00 ah ‘78 1 - vianen 1 huizen sportp.-ah’78 4e klasse F Zaterdag
1-sep-07 14:30 hees 1 - kockengen 1 verl oude utrseweg sportp. - hees 4e klasse F Zaterdag
1-sep-07 14:30 lopik 1 - vOp 1 lopik sportp. - lopik 4e klasse F Zaterdag
1-sep-07 15:00 viOd 1 - posthoorn de 1 Tienhoven gem. sportp. - viOd 4e klasse F Zaterdag
1-sep-07 14:30 vvJ 1 - bloemenkwartier 1 Overvecht-n. Complex 1 sportp. - vvJ 4e klasse F Zaterdag
1-sep-07 14:30 bunnik 73 1 (zon) - vliegdorp ‘t 1 Tolhuislaan sportp. - bunnik’73 4e klasse g Zaterdag
1-sep-07 14:30 dEv doorn 1 - Jsv nieuwegein 1 Tuilland sportp. - dEv 4e klasse g Zaterdag
1-sep-07 15:00 hercules 1 - Focus 07 1 voordorp sportp. - hercules 4e klasse g Zaterdag
1-sep-07 14:30 svMM 1 - svp 1 buurtsteeg sportp. - svMM 4e klasse g Zaterdag
1-sep-07 14:30 Eminent boys 1 - EdO (u) 1 Zuilenselaan sportp. - Eminent boys 4e klasse h Zaterdag
1-sep-07 14:30 FZO 1 - vsC 1 blikkenburg Oost sportp. - FZO 4e klasse h Zaterdag
1-sep-07 14:00 hMs 1 - dhsC 1 Manitobadreef sportp. - hMs 4e klasse h Zaterdag
1-sep-07 14:30 Odin 1 - bilt de 1 Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht 4e klasse h Zaterdag
1-sep-07 14:30 Zeist sv 1 - dvsa 1 dijnselburg sportp. - Zeist 4e klasse h Zaterdag
1-sep-07 15:00 dvsu 1 - OsO 1 lunetten gem.sportp. - dvsu 5e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 Maarssen 1 - sEC 1 daalseweide sportp. - Maarssen 5e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 Musketiers 1 - dWsM 1 Elst (u) sportp. - Musketiers 5e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 ruC 1 - OsM 75 1 lunetten sportp. - ruC 5e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 sterrenwijk 1 - baarn sv 1 Zoudenbalch sportp. - sterrenwijk 5e klasse C Zaterdag
1-sep-07 15:00 voorwaarts 1 - vvOO 1 berekuil de sportp. - voorwaarts 5e klasse C Zaterdag
1-sep-07 14:30 Feyenoord a1 - FC utrecht a1 Feyenoord / sportcomplex varkenoord nikE a-junioren
1-sep-07 14:30 FC utrecht b1 - adO den haag b1 Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht landelijke b junioren Ere-divisie
1-sep-07 11:30 vvv C1 - FC utrecht C1 seacon stadion - de koel - landelijke C junioren 1e divisie b
1-sep-07 13:00 FC utrecht C2 - FC groningen C2 Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht landelijke C2 junioren
1-sep-07 16:00 saestum da1 - rkTsv da1 sportpark saestum vrouwen hoofdklasse Zaterdag landelijk
1-sep-07 11:30 CsW da2 - saestum da3 CsW sportpark - CsW vrouwen 2e klasse a Zaterdag
1-sep-07 11:00 kds da1 - sporting 70 da1 azielaan sportp. - kds vrouwen 2e klasse a Zaterdag
1-sep-07 12:15 Odysseus 91 da1 - delta sports da1 Olympus sportcentrum - Odysseus vrouwen 2e klasse a Zaterdag
1-sep-07 14:45 pancratius da1 - benschop da1 schuilhoeve sportp. - pancratius vrouwen 2e klasse a Zaterdag

2-sep-07 14:00 Elinkwijk - dWs 1 Elinkwijk sportp. - Elinkwijk Zondag hoofdklasse a
2-sep-07 14:30 Turkiyemspor - argon spieringhorn sportp. - Turkiyemspor Zondag hoofdklasse a
2-sep-07 14:00 aFC 34 1 - hercules 1 aFC’34 sportp.- aFC’34 1e klasse a Zondag
2-sep-07 14:00 breukelen fc 1 - blauw Wit amsterdam 1 broekdijk-Oost sportp. - breukelen 1e klasse a Zondag
2-sep-07 14:00 almere sv 1 - kampong 1 Marken de -svalmere 2e klasse b Zondag
2-sep-07 14:00 vviJ 1 - roda 46 1 groenvliet sportp. - vviJ 2e klasse b Zondag
2-sep-07 14:00 bilt de 1 - sdO 1 Weltevreden sportp.- de bilt 3e klasse d zondag
2-sep-07 14:00 CdW 1 - Meern de 1 Marienhove sportp. CdW 3e klasse d zondag
2-sep-07 14:00 dhsC 1 - uvv 1 Thorbeckelaan gemsportp.-dhC’04 3e klasse d zondag
2-sep-07 14:00 victoria 1 - brederodes 1 loosdrecht sportp. - victoria 3e klasse d zondag
2-sep-07 14:00 dWsv 1 - laren 99 1 loevenhoutsedijk sportp. dWsv 4e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 hertha 1 - svF 1 Molmhoek sportp. - hertha 4e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 Maarssen 1 - Jsv nieuwegein 1 daalseweide sportp. - Maarssen 4e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 OsM 75 1 - Msv 19 1 Fazantenkamp sportp. OsM’75 4e klasse g Zondag
2-sep-07 14:30 uTs 1 - vreeswijk 1 Terweide sportp. - uTs 4e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 vriendenschaar 1 - rivierwijkers 1 Terweijde sportp. - vriendenschaar 4e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 dsO ultrajectum 1 - apWC 1 vechtzoom sportp. dsO/ultrajectum 4e klasse h Zondag
2-sep-07 14:30 sMvC Fair play 1 - hvC 1 sportpark Westersingel 4e klasse h Zondag
2-sep-07 14:00 vvZa 1 - schalkwijk 1 Emiclaer sportp. - vvZa 4e klasse h Zondag
2-sep-07 14:00 Zwaluwen utrecht 11 1 - scherpenzeel 1 Welgelegen sportp. - utrecht vv 4e klasse h Zondag
2-sep-07 14:00 bFC 1 - goy ‘t 1 Meerweg gem.sportp.-bFC 5e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 batavia ‘90 1 - voorwaarts 1 de doggersbank (lelystad) 5e klasse g Zondag
2-sep-07 14:30 nederhorst 1 - sporting 70 1 vreelandseweg sportp. - nederhorst 5e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 pvC 1 - Magreb ‘90 1 Marco van basten sportp. - pvC 5e klasse g Zondag
2-sep-07 14:00 vsC 1 - kismet 1 koningsweg sportp. - vsC 5e klasse g Zondag
2-sep-07 14:30 Faja lobi 1 - Zeist sv 1 lunetten sportp. - Faja lobi 5e klasse h Zondag
2-sep-07 14:00 hooglanderveen 1 - Odijk 1 Willem Tomassen sportp. - hooglander 5e klasse h Zondag
2-sep-07 14:00 patria 1 - achterveld 1 blikkenburg sportp. - patria 5e klasse h Zondag
2-sep-07 14:00 sCh’44 1 - aurora 1 bijleveld sportp. - sCh’44 5e klasse h Zondag
2-sep-07 14:30 veenendaal 1 - saestum 1 salamander de sportp. - veenendaal 5e klasse h Zondag
2-sep-07 14:30 austerlitz 1 - Forza almere 1 austerlitz sportp. - austerlitz 6e klasse d zondag
2-sep-07 14:30 hoograven vv 1 - rap 1 liesboschpark 6e klasse d zondag
2-sep-07 14:00 Oranje-Wit 1 - ruC 1 Elst (u) sportp. -Oranje Wit 6e klasse d zondag
2-sep-07 14:30 Overamstel 1 - vianen 1 Middenmeer sportp. - Overamstel 6e klasse d zondag
2-sep-07 14:30 vvu ardahanspor 1 - hsv’69 1 lunetten sportp. - vvu ardahanspor 6e klasse d zondag

2-sep-07 11:30 goy ‘t da1 - rkhvv da1 Eng de sportp. - ‘t goy vrouwen 1e klasse Zondag landelijk
2-sep-07 13:30 saestum da2 - kolping boys da1 sportpark saestum vrouwen 1e klasse Zondag landelijk
3-sep-07 18:30 Jong FC utrecht - Jong sparta rotterdam Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht beloften competitie Ere divisie

6-sep-07 19:30 Willem ii - FC utrecht Willem ii stadion Eredivisie vrouwen

8-sep-07 14:30 geinoord n’gein 1 - spakenburg parkhout sportp. - geinoord nieuwege hoofdklasse b Zaterdag
8-sep-07 14:30 Montfoort 1 - swift 1 hofland sportp. - v.v. Montfoort 1e klasse a Zaterdag
8-sep-07 14:30 argon 1 - almere sv 1 argon sportp. - argon 2e klasse a Zaterdag
8-sep-07 14:30 Eemdijk 1 - desto 1 vinken de sportp. - Eemdijk 2e klasse b Zaterdag
8-sep-07 14:30 loosdrecht 1 - uvv 1 hallinckveld sportp. - loosdrecht 2e klasse b Zaterdag
8-sep-07 14:30 Merino’s de 1 - benschop 1 groene velden de sportp. - Merino’s 2e klasse b Zaterdag
8-sep-07 14:30 breukelen fc 1 - Eemboys 1 broekdijk-Oost sportp. - breukelen 3e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:30 svl 1 - aFC 1 Oranjehof sportp. - svl 3e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:30 Candia ‘66 1 - dalto 1 (zon) Candia sportp. - Candia’66 3e klasse d Zaterdag
8-sep-07 14:30 dOsC 1 - Cdn 1 hoevenlaan v.d. dr. - dOsC 3e klasse d Zaterdag
8-sep-07 14:45 iJFC 1 - delta sports 1 groenvliet sportp. - iJFC 3e klasse d Zaterdag
8-sep-07 14:30 svM 1 - Jonathan 1 Eck van sportp. - svM 3e klasse d Zaterdag
8-sep-07 14:30 kockengen 1 - viOd 1 Meent de sportp. - kockengen 4e klasse F Zaterdag
8-sep-07 14:30 nita 1 - lopik 1 nita voetbalterrein - nita 4e klasse F Zaterdag
8-sep-07 14:00 vianen 1 - vvJ 1 blankensteyn sportp. - vianen 4e klasse F Zaterdag
8-sep-07 15:00 Focus 07 1 - svMM 1 sprokkelenburg sportp. - Focus’07 4e klasse g Zaterdag
8-sep-07 14:30 Jsv nieuwegein 1 - hercules 1 galecopsportpark sportp. - Jsv nieuw 4e klasse g Zaterdag
8-sep-07 14:30 svp 1 - brederodes 1 salamander sportp. - svp 4e klasse g Zaterdag
8-sep-07 14:30 scherpenzeel 1 - bunnik 73 1 (zon) bree Oost de sportp. - scherpenzeel 4e klasse g Zaterdag
8-sep-07 15:00 bilt de 1 - Eminent boys 1 Weltevreden sportp.- de bilt 4e klasse h Zaterdag
8-sep-07 14:30 dvsa 1 - Odin 1 burgwal de gem.sportp. - dvsa 4e klasse h Zaterdag
8-sep-07 14:30 EdO (u) 1 - FZO 1 Overvecht noord sportp. - EdO (u) 4e klasse h Zaterdag
8-sep-07 14:30 Odysseus 91 1 - Zeist sv 1 Olympus sportcentrum - Odysseus 4e klasse h Zaterdag
8-sep-07 14:30 vsC 1 - hMs 1 koningsweg sportp. - vsC 4e klasse h Zaterdag
8-sep-07 15:00 baarn sv 1 - Maarssen 1 Ter Eem sportp. - baarn 5e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:00 dWsM 1 - voorwaarts 1 daalseweide sportp. - dWsM 5e klasse C Zaterdag
8-sep-07 15:00 OsM 75 1 - Musketiers 1 Fazantenkamp sportp. OsM’75 5e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:30 OsO 1 - sterrenwijk 1 ‘t Jagerspaadje sportp. OsO 5e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:30 sEC 1 - ruC 1 bosstraat West sportp. - sEC 5e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:30 vvOO 1 - dvsu 1 dreef de sportp. - vvOO 5e klasse C Zaterdag
8-sep-07 14:30 FC utrecht a1 - FC Omniworld a1 Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht nikE a-junioren
8-sep-07 13:00 FC utrecht C1 - rbC roosendaal C1 Zoudenbalchcomplex - Odin/FC utrecht landelijke C junioren 1e divisie b
8-sep-07 12:00 de graafschap C2 - FC utrecht C2 de bezelhorst (doetinchem) landelijke C2 junioren
8-sep-07 14:30 rvvh da1 - saestum da1 rvvh - sportpark ridderkerk vrouwen hoofdklasse Zaterdag landelijk
8-sep-07 14:30 benschop da1 - reiger boys da2 benschop sportp. - benschop vrouwen 2e klasse a Zaterdag
8-sep-07 15:00 delta sports da1 - kds da1 kruisboog de sportp. - delta sports vrouwen 2e klasse a Zaterdag
8-sep-07 13:30 saestum da3 - Odysseus 91 da1 sportpark saestum vrouwen 2e klasse a Zaterdag
8-sep-07 15:30 sporting 70 da1 - valleivogels da1 voordorp sportp. - sporting’70 vrouwen 2e klasse a Zaterdag

9-sep-07 14:30 aFC - Elinkwijk goed genoeg sportp.- aFC Zondag hoofdklasse a
9-sep-07 14:00 argon - vvsb argon sportp. - argon Zondag hoofdklasse a
9-sep-07 14:30 hercules 1 - breukelen fc 1 voordorp sportp. - hercules 1e klasse a Zondag
9-sep-07 14:30 kampong 1 - pancratius 1 Maarschalkerweerd sportp. - kampong 2e klasse b Zondag
9-sep-07 14:00 soest sO 1 - vviJ 1 bosstraat Oost sportp. - soest sO 2e klasse b Zondag
9-sep-07 14:00 brederodes 1 - bilt de 1 blankensteijn sportp.- brederodes 3e klasse d zondag
9-sep-07 14:00 houten 1 - hoogland 1 sportpark “Oud Wulven” 3e klasse d zondag
9-sep-07 14:00 Meern de 1 - dhsC 1 de Meern sportpark - de Meern 3e klasse d zondag
9-sep-07 14:00 sdO 1 - pvCv 1 kuil de sportp. - sdO 3e klasse d zondag
9-sep-07 14:00 uvv 1 - victoria 1 alendorp sportp. - uvv 3e klasse d zondag
9-sep-07 14:00 vecht de 1 - CdW 1 heul de sportp. - de vecht 3e klasse d zondag
9-sep-07 14:00 Jsv nieuwegein 1 - OsM 75 1 galecopsportpark sportp. - Jsv nieuw 4e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 laren 99 1 - uTs 1 schuilkerkpad sportp. - laren ‘99 4e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 Msv 19 1 - hertha 1 hofland sportp. - Montfoort 4e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 svF 1 - dWsv 1 nieuwe kamp de sportp. - svF 4e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 vreeswijk 1 - vriendenschaar 1 Zandveld sportcomplex - vreeswijk 4e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 apWC 1 - sMvC Fair play 1 koppel de sportp. - apWC 4e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 schalkwijk 1 - Zwaluwen utrecht 11 1 blokhoven sportp. - schalkwijk 4e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 Wasmeer 1 - dsO ultrajectum 1 anna’s hoeve sportp. - Wasmeer 4e klasse h Zondag
9-sep-07 14:30 goy ‘t 1 - vsC 1 Eng de sportp. - ‘t goy 5e klasse g Zondag
9-sep-07 14:30 kismet 1 - nederhorst 1 sportpark de Zuilenselaan 5e klasse g Zondag
9-sep-07 14:30 Magreb ‘90 1 - bFC 1 papendorp sportp - Magreb 5e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 sporting 70 1 - batavia ‘90 1 voordorp sportp. - sporting’70 5e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 voorwaarts 1 - Zebra’s de 1 berekuil de sportp. - voorwaarts 5e klasse g Zondag
9-sep-07 14:00 achterveld 1 - sCh’44 1 kerstens sportp.- achterveld 5e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 aurora 1 - Faja lobi 1 hoog Weerdenburg - aurora 5e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 hds 1 - patria 1 Engelse berg de sportp. - hds 5e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 Odijk 1 - veenendaal 1 singelpark sportp. - Odijk 5e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 Zeist sv 1 - hooglanderveen 1 dijnselburg sportp. - Zeist 5e klasse h Zondag
9-sep-07 14:00 asv ‘65 1 - austerlitz 1 ankeveense sportv.- asv’65 6e klasse d zondag
9-sep-07 14:30 Forza almere 1 - vvu ardahanspor 1 sportpark annapark - Forza 6e klasse d zondag
9-sep-07 14:30 ruC 1 - hoograven vv 1 lunetten sportp. - ruC 6e klasse d zondag
9-sep-07 14:30 vianen 1 - Oranje-Wit 1 blankensteyn sportp. - vianen 6e klasse d zondag
9-sep-07 12:30 vitesse/agOvv b1 - FC utrecht b1 nationaal sportcentrum papendal landelijke b junioren Ere-divisie
9-sep-07 14:00 kolping boys da1 - goy ‘t da1 nollen de sportp. - kolping boys vrouwen 1e klasse Zondag landelijk
9-sep-07 10:30 sJC da1 - saestum da2 sJC-terrein vrouwen 1e klasse Zondag landelijk

“De Witte Zwaan”, Haven 1
 Postbus 19
 2160 AA  Lisse
 Th e Netherlands

T: +31 (0)252 - 430 291
E: info@i-ase.nl
W: www.i-ase.nl

ZET U OP EEN
     VOORSPRONG

MET UW FINANCIËELE
     ADMINSTRATIE

Opleiding online boekhouden
Avond cursus (minimaal 6 deelnemers) €  125,00 per cursist 

Fiscaal & Juridisch advies
Consultancy diensten €  125,00 per uur

Salarisadministratie en verwerking
Loonstrook per medewerker (per verloningsperiode) €     4,50
Betaalbestand in Clieop-3 formaat (per verloningsperiode) €     8,00
Communicatie platform loonmutaties (per verloningsperiode) €   10,00
Verwerken ziek en herstelmeldingen, incl. verzuimmanagement
     voor de 1e zes weken van de verzuimperiode €   24,00
Bijzondere interventies m.b.t. ziek- en hersteld zie toelichting

Bestuurdersaansprakelijkheid
Speciale verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid risico’s voor verenigingen.
Polispremie is afhankelijk van de te verzekeren omvang. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar de weblink op www.i-ase.nl, tab verenigingen, bestuurdersaansprakelijkheid.

Inzet van in te huren (medische) specialisten voor ziekteverzuim interventies vindt plaats op basis van werkelijke 
gemaakte inzet en kosten. Alle vermelde bedragen zijn excl. BTW.

Neem nu een abonnement of  maak gratis kennis

- Wilt u voordeling en fl ex ibel  boekhouden? 

- Met  drie (of  meer) mensen tegelijk de boek-

houding kunnen doen? 

-  Gebruik maken van een compleet  en

prof ess  ioneel boekhoudpakket ?

-  Heeft  u fi nancieel en/of  administ ratieve 

vragen?

- Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen?

-  Kies  dan voor de dienstverlening van  

i-ASE in combinatie met  de online boek-

houdsoft  ware van Asperion. 

Ga naar www.i-ase.nl om eenvoudig een 

abonnement te regist reren of 

neem contact op met  i-ASE,

telefoon: 0252 - 430.291. 

OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN
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United Jeugd Cup: om van te watertanden
door rob Zomer

it’s great to be there…  was de slogan 
van bij de united Jeugdcup. En dat was 
het dat weekeinde ook, op 17 en 18 
augustus op het sportpark van Jsv in 
nieuwegein. Zestien clubs met d-pupil-
len waren er, waaronder teams uit En-
geland (bolton Wanderers), duitsland 
(FC köln), belgië (sporting lokeren en 
kv Mechelen ), liefst 11 vertegenwoor- Mechelen ), liefst 11 vertegenwoor- Mechelen ), liefst 11 vertegenwoor
digende teams van nederlandse bvo´s 
en natuurlijk een jeugdteam van gast-
heer Jsv zelf. Een deelnemersveld om 
van te watertanden.

Met 150 vrijwilligers liet de organisatie 
in ieder geval niets aan het toeval over. 

rick van Midde, de spil van het 
toernooi,w as met een team van zeven 
bijna een jaar met de voorbereiding be-
zig. Zijn doel? ́ ´Wij willen dat de zig. Zijn doel? ́ ´Wij willen dat de zig. united 
Jeugdcup binnen 5 jaar het toernooi van 
nederland is voor deze leeftijdscatego-
rie.´´ En hoe pakken ze dat aan? ´´door 
aan kwaliteit te werken, aansprekende 
teams uit te nodigen en een goede 
samenwerking te creëren met onder 
meer het rOC, met de rOC, met de r stichting klein 
galgenwaard, met alle bvo´s en natuur-algenwaard, met alle bvo´s en natuur-algenwaard, met alle bvo´s en natuur
lijk met lokale ondernemers.´´

Jean-paul de Jong en rob de Wit zijn 
ambassadeur van de united Jeugdcup. 
Edward van Cuilenborg. anchorman 
van de sportuitzendingen op sbs6, is 

daar dit jaar bijgekomen. Ook hij woont 
in nieuwegein. vertegenwoordigers van vertegenwoordigers van v
ajax, Feyenoord en ajax, Feyenoord en a psv keken bij de 
tweede editie alvast in de keuken en 
gingen tevreden huiswaarts. ´´Wellicht 
geven zij volgend jaar ook acte de pre-
sence,´´ hoopt van Midde.van Midde.v

Met echte ballenjongens, een openings-
hymne, een vip-room en een professio-
nele omroeper werd er in nieuwegein 
een professioneel gezellig sfeertje neer-
gezet. Ook Jan gezet. Ook Jan gezet. straub, hoofd scouting 
van FC utrecht en oud-trainer van 
Jsv was zeer content. ´´Wij zijn met 
FC utrecht bij dit soort evenementen 
graag van de partij, ook om het raC 
Talentontwikkeling-concept nog meer 

uit te dragen.´´
de cup werd gewonnen door de selec-
tie van het duitse FC köln. in de finale 
won de duitse selectie met 1-0 van 
rkC Waalwijk. Tot beste speler werd 
paul Mcgrath van bolton Wanderers 
uitgeroepen, Jsv had in Martijn schol-
man de beste keeper van het toernooi.

Er is nog niets gebeurd…

Er is nog niets gebeurd,
nog niet gejuicht, nog niet getreurd
van pupil tot veteraanvan pupil tot veteraanv
niemand bungelt onderaan
niemand is nog kampioen ,
het veld nog effen groen, 
aan het begin van het seizoen.

Er is nog niets gebeurd,
nog niet gejuicht, nog niet getreurd
niemand is er nog gepoort
geen wereldgoal gescoord
geen blunder is gemaakt 
geen kruising is geraakt
geen wedstrijd nog gestaakt

Er is nog niets gebeurd,
nog niet gejuicht, nog niet getreurd
geen penalty gemist
geen keeper nog gevist
niemand staat nog buitenspel
springt bij elleboog of lel
Woedend uit zijn vel

Er is nog niets gebeurd,
nog niet gejuicht, nog niet getreurd 
de stand is nog 0-0
de scheidsrechter geen hondelul
het veld nog effen groen 
aan het begin van het seizoen.

koos Meindertskoos Meindertsk

utrechter koos Meind-koos Meind-k
erts (54) maakt in 1983 
met het kinderboek Mooi 
meegenomen zijn debuut 
als schrijver. Zijn boeken 
vallen meerdere malen in 
de prijzen bij plaatselijke 
en provinciale kinderjury’s. 
voor voor v keizer keizer k en de verha-
lenvader ontvangt hij in 
2003 een vlag en Wimpel. 
in februari 2007 is de pre-
mière van de musical de 
snoepwinkel van Zevenslo-
ten, naar het gelijknamige 
kinderboek van Meinderts. 
de meeste boeken van 
koos Meinderts zijn geïlkoos Meinderts zijn geïlk -
lustreerd door zijn vrouw 
annette Fienieg. Koos

ook Japanners bij Focus    

voor het eerst verwelkomde Focus’07 ook een Japanse ploeg op haar befaamde jeugdtoernooi. voor het eerst verwelkomde Focus’07 ook een Japanse ploeg op haar befaamde jeugdtoernooi. v de 
C-lichting van nagoya grampus Eight. Waarom, vroeg rondom voetbal voetbal v sugad kambe, de Youth di-
rector van de vereniging die bekend werd toen dragan stojković en gary lineker er speelden.
Waarom dit toernooi?
,,sef vergoossen is onze clubmanager en hij zei me dat het een goed toernooi is. vergoossen is onze clubmanager en hij zei me dat het een goed toernooi is. v sportief en met veel 
goede tegenstanders. niet te groot, dus we kunnen veel wedstrijden spelen. En selectief, dus niet al 
te grote uitslagen.”
reden genoeg om twaalf uur te vliegen?
,,dit is een goede generatie en die wilden we graag meer leren. de velden in Europa zijn geweldig. in
Japan spelen alleen de J-league elftallen op goed gras. En ervaring opdoen met het voetbal in Europa 
helpt enorm. En we hebben ook een C-toernooitje in duitsland gespeeld, plus vriendschappelijk 
tegen psv, FC psv, FC psv köln en roda JC.”
Jullie wisten toch wel dat dit voor b-junioren is?
,,Ja hoor. Maar de leeftijdsindeling in Japan is net anders. bovendien: hier leren ze heel snel heel veel. 
Toen we in den bosch speelden waren ze nog wat bangig. dit weekeinde was het al veel beter. dat 
was precies de bedoeling.”
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Tonnie van Bastveen

bart grimbergen (1959) en ben Wijering (1959) zijn vanaf hun jongste jeugd 
voetballiefhebbers. bart was spelbepaler bij lEns en weet nog de opstelling 
van Feyenoord op 12 november 1969 uit zijn hoofd. ben was een betrouw-
bare kopsterke laatste man in de a1 van sv Wassenaar en zijn favoriete 
jeugdboek was ‘rood Wit wordt kampioen’ . samen schreven zij scenario’s 
voor Tv. nu werkt bart als samensteller van Man bijt hond en ben is direc-
teur van de new business school in amsterdam. 

deel 1

de geboorte 
Op de dag dat Tonnie van bastveen werd geboren, zat zijn vader op de tribune 
bij de belangrijke beslissingswedstrijd om het kampioenschap van nederland 
tussen dOs en sportclub Enschede. vlak voor het winnende doelpunt van 
dOs liet de stadionomroeper weten dat de heer van bastveen zich onmiddel-
lijk thuis moest melden want zijn vrouw stond op het punt van bevallen. de 
weeën waren al begonnen. Met enige moeite liet vader van bastveen zich door 
zijn vrienden overtuigen dat hij toch echt naar huis moest gaan. van bastveen 
was nog net op tijd thuis. de baby was nog niet geboren. de bevalling ging 
uiteindelijk zelfs zo moeilijk dat een keizersnee nodig was om de kleine op de 
wereld te zetten. gelukkig verliep deze ingreep goed en werd een gezonde 
zoon geboren. vader van bastveen was dolgelukkig. veel later zou van bastveen 
op verjaardagen, na drie jenevers, roepen dat het een ‘piet keizersnee’ was 
geweest. Omdat vader van bastveen op de radio hoorde dat zijn dOs had 
gewonnen door een doelpunt van Tonnie van der linden noemde hij zijn zoon 
‘Tonnie’. 
Toen moeder uit de narcose was bijgekomen zei vader van bastveen als eerste 
tegen haar: ,,Zeg schat, ik heb de handen van onze zoon op zijn rug gebonden 
want ik wil niet dat hij een keeper wordt.” pas na lang protesteren van moeders 
was vader bereid de handen van zijn zoon weer los te maken. Moeder van bast-
veen was ook al niet blij geweest met het feit dat vader van bastveen tijdens 
de zwangerschap zeer regelmatig een megafoon tegen de buik van zijn vrouw 
zette en dan riep: ,,kappen, draaien, kappen, draaien.” *
Zij had begrip voor de voetbalpassie van haar man en stoorde zich er maar niet 

meer aan als hij weer een mooie ronde knuffel de wieg in schoot en tegen zijn 
zoon riep: ,,kom op dan, kop dan terug!”

Zo waren dus de eerste levensdagen van Tonnie van bastveen. Een man die 
beroemd zou worden door zijn onnavolgbare passeerbewegingen, prachtige 
stiftjes, loepzuivere passes en vooral door zijn sportieve gedrag waardoor hij 
een voorbeeld zou worden voor allen.

(*) Toen Wiel Coerver later zijn voetbalschool begon voor kinderen van de 
basisschool zei van bastveen altijd tegen mensen die om zijn mening vroegen: 
,,die man begint daar veel en veels te laat mee. Je moet in de moederbuik al 
beginnen.”) 

Keepkampioen
rutger (7)

rutger Walgaard is nederlands kampioen keepen. De 
doelman van Zwaluwen Utecht 1911’s f1 won de lande-

lijke finale van de frans Hoek keepersdag met overmacht. 
alleen de eerste ronde was lastig. ,,Dat was de beste tegen-

stander”, herinnert de 7-jarige Walgaard zich 18 mei als de dag 
van gisteren. 

na het gelijkspel won Walgaard alle onderdelen. hij vond het ,,best spannend, 
met 500 mensen op de tribune en nog eens 100 achter de reclameborden.” 
Zelf had rutger alleen vader Eef mee om te supporteren. ,,Mijn broer en 
moeder zaten op de camping, dus dat ging niet.” pa kon apetrots zijn. na 
een bloedstollende halve finale kwam rutger in de finale tegen ene Jan 
uit scherpenzeel met 5-1 voor. ,,Toen kreeg ik het gevoel kampioen te 
worden. bij dat onderdeel ging het erom de andere doelman te dollen: 
passeren en scoren. pas als de doelman een hand op de bal had en 
de andere op zijn rug,mocht die proberen te scoren. dat lukte Jan 
twee keer, maar toen was de tijd om.”
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Hannah van malenstein blijft bij zuiderburen
Haar stage dwong Hannah van Malenstein 
de grens over te steken. Het afgelopen 
seizoen kwam ze daarom uit voor RSC 
Anderlecht, de prestigieuze Brusselse club. 
Toch was er twijfel. Een contractje bij 
Willem II, op vijf kwartier van haar woon-
plaats Leuven, was dit seizoen een serieuze 
optie. ,,Zo´n vrouwenprofcompetitie is toch 
een leuk initiatief, als het even kan wil je 
daarbij zijn.”

Door Rob van der Poel

Maar de 24-jarige Van 
Malenstein, tot ander-
half jaar terug spits bij 

Saestum, heeft besloten nog een 
jaar in België te blijven. Haar 
stageplek als student genees-
kunde (,,Ik heb er zes-en-een-
half jaar overgedaan”) is over-
gegaan in een onderzoek naar 
leverkanker in het ziekenhuis 
ter plaatse. ,,En ik ga voetballen 
bij Wezemaal, de kampioen van 
België,” vertelt ze, ,,dat is hier 
een paar kilometer vandaan.” 
Twee keer traint ze er per week, 
plus de wedstrijd. ,,Terwijl je 
als prof in Tilburg tenminste 

vijf keer aan de bak moet. Het 
is niet met mijn onderzoeks-
werk te combineren. Ik heb een 
keuze moeten maken.” 

Met Anderlecht eindigde ze 
als nummer twee in de eerste 
klasse, zoals de hoogste afde-
ling van België heet. Van Ma-
lenstein - vijf jaar terug al eens 
Nederlands international, maar 
daarna door een blessure terug-
geworpen - draaide een lekker 
seizoen, als spits, maar nog 
vaker als middenvelder. Tech-
nisch en tactisch sterk, noemt 
ze zichzelf, hier en daar met 
Kanu-achtige bewegingen. ,,Dat 
komt ook door mijn lengte. Ik 

ben 1.85 meter, dat maak je ook 
in België niet veel mee. Het ziet 
er wat slungelig uit.”

Anderlecht bleek een instituut, 
al viel de damesploeg onder de 
amateurtak. ,,Alles was goed 
geregeld en georganiseerd. 
Je merkt wel dat je niet het 
belangrijkste team bent van de 
vereniging. Dat was bij Saestum 
anders. Bij Anderlecht speelden 
we onze thuiswedstrijden in 
een klein stadionnetje, Klein 
Heizel heette dat. Overigens op 
een heel slecht veld. Dat was 
weer minder. En de Belgische 
competitie is in de breedte ook 
iets minder sterk.”

Met Saestum pakte ze vier 
nationale titels, in België kan er 
één met Wezemaal bijkomen. 
Al raakt de competitie ook daar 
de betere speelsters kwijt. ,,In 
totaal komen er vijf jullie kant 
op.” De profcompetitie in Ne-
derland heeft kans van slagen, 
denkt Van Malenstein. ,,Maar 
de inzet van de speelsters zal 
de doorslag geven zoals bij elk 
nieuw initiatief. Een paar goede 

resultaat helpen dan natuurlijk 
ook.”

Er zou ook wat gedaan kun-
nen worden aan de uitstraling, 
vindt Van Malenstein: ,,Dat zie 
je ook terug bij andere vrou-
welijke sporter”. Misschien 
een paar handige reclame- of 

marketingjongens erop zetten? 
Vrouwelijk voetbal kan immers 
ook sexy voetbal betekenen. ,,Er 
zijn in elk geval al speciale kle-
dinglijnen ontworpen voor het 
vrouwenvoetbal. Dat zit niet 
alleen beter dan alle oversized 
broeken en shirts, het oogt ook 
veel beter.”

Dames FC Utrecht klaargestoomd voor start profcompetitie

Hopen op 350 man langs de lijn
Een kleine vier weken zijn ze samen bezig, de meiden 
van FC Utrecht. ,,En je ziet de vorderingen die ze maken, 
vooral als team”, zegt Maria van Kortenhof. De 47-jarige 
trainster heeft met Mascha Hoogeveen de selectie van 
twintig speelsters klaargestoomd voor het eerste seizoen in 
de profcompetitie voor vrouwen. Een hele kluif. ,,Want de 
arbeid die ze nu moeten leveren is een enorm verschil met 
wat ze gewend waren.”

Door Rob van der Poel

Naast de wekelijkse com-
petitiewedstrijden op 
donderdag zal er vier 

keer per week worden getraind 
op Klein Galgenwaard. ,,Op 
dinsdag, woensdag, vrijdag om 
half zeven en elke zondagoch-
tend”, somt Kortenhof het vaste 
schema op. ,,En vergeet niet dat 
het niveau hoger is, dat er dus 
meer van ze wordt gevraagd en 

er vooral ook intensiever wordt 
gewerkt.” 
Het lichaam moet aan die 
veranderingen wennen, doceert 
Kortenhof. Niettemin komt 
er na de winterstop een vijfde 
trainingssessie bij, zo is de 
planning. En dat allemaal tegen 
een schamele reiskostenvergoe-
ding. Want dat is de afspraak 
die alle zes profclubs hebben 
gemaakt. ,,We leven als profs, 
maar we worden er nog niet 

voor betaald.” De in Montfoort 
opgegroeide Kortenhof merkt 
dat haar meiden er vooral con-
ditioneel goed voor staan. De 
trainingsschema´s deze zomer 
hebben duidelijk hun vruchten 
afgeworpen. ,,Daardoor hebben 
we ons al snel op het team kun-
nen richten, op spelpatronen en 
spelsystemen.” Vijf keer was er 
een serieuze test. Eerste tegen 
Wartburgia 
(4-0) en het 
Belgische 
Vlimmeren 
(4-1), daarna 
tegen de 
fysiek sterkere 
jongensteams van Woerden (1-
1), Schoonhoven (0-4) en SCW 
(3-1). ,,Dat zijn dan combinatie-
teams van A- en B-junioren. Dat 
is voor ons vooral fysiek een 
goede graadmeter, daar hebben 

we het altijd wat moeilijker 
mee.”
Trouwens, aan sparring-
partners geen gebrek, vertelt 
Kortenhof. ,,Nu deze competi-
tie gaat starten, wil plotseling 
iedereen een keer tegen FC 
Utrecht spelen.” Haar eigen 
selectie telt vier internationals 
(doelvrouw Angela Christ; ver-
dedigsters Miranda Verrips en 

Petra Hoge-
woning; mid-
denveldster 
Anouk Hoog-
endijk) en vier 
jeugdinterna-
tionals: Denise 

van Luyn, Roos Kwakkenbos, 
Mandy Versteegt en de pas 15-
jarige Tessa Oudejans. ,,Er staat 
een mooie mix van jong talent 
en oudere ervaren speelsters.”
Maar een elftal heeft coach 

Kortenhof - de laatste drie jaar 
verantwoordelijk voor de nati-
onale selecties tot 15 en 17 jaar 
- nog niet in haar hoofd. ,,Kan 
ook niet, we hebben er een paar 
die licht geblesseerd zijn en 
Lisanne Vermeulen is door een 
enkeloperatie zelfs tot novem-
ber uitgeschakeld.”
Kortenhof, die via de KNVB 
voor twintig uur bij FC Utrecht 
is gedetacheerd, ziet in AZ een 
kanshebber op de eerste titel. 
,,Met FC Twente hebben zij 
de meeste internationals en er 
staat een goede organisatie.” 
Zelf hoopt ze dat vooral het 
Utrechtse publiek de thuiswed-
strijden op sportpark Zouden-
balch gaat bezoeken. ,,Met elke 
week 350 man langs de lijn 
voetbal je toch heel anders. Dat 
is het aantal waar wij het eerste 
jaar heel blij mee zijn.”

hannah van Malenstein in het shirt van rsC anderlecht, haar vorige club.
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‘Na de winterstop 
komt er een vijfde 

training bij’
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Handleiding/uitleg:

Liefst 750 geregistreerde ge-
bruikers telt Rondom Voetbal 
nadat de ‘voetbalcommunity´ 
drie maanden geleden startte. 
Op maandag 14 mei ging www.
rondomvoetbal.nl online, 
tegelijk met de lancering van de 
krant. Op de feestavond in het 
Rode Hart in stadion Galgen-
waard toonden meer dan 300 
genodigden zich al direct onder 
indruk. Op een groot scherm 
werden de mogelijkheden van 
de website gedemonstreerd.

Inmiddels trekt www.rondom-
voetbal.nl dagelijks meer dan 
duizend unieke bezoekers. En 
dan te bedenken dat we een 
‘stille periode´ achter de rug 
hebben. Nu de bal weer is gaan 
rollen, aan de vooravond van de 
competitiestart, zal de aandacht 
snel toenemen. Immers, alle 
clubnieuws en wedstrijdver-
slagen (inclusief foto´s) kunt 
u op deze lokale/regionale 
voetbalsite kwijt. Plus dat u snel 
en gemakkelijk in contact kan 
treden met uw eigen gekozen 
voetbalvrienden. Via uw eigen 
emailaccount ziet u of er ‘be-
richten´ voor u klaar staan.

Wat zijn de stappen 
om aan Rondom Voetbal 
deel te nemen?

1) U begint met een registra-
tie. In de linkerkolom van de 
homepage vindt u de button. 
Vervolgens verschijnt er een 

profiel dat u moet invullen. Uw 
naam, van welke club bent u 
en/of vanuit welke hoedanig-
heid meldt u zich aan? U kiest 
uw eigen wachtwoord en u 
kunt vervolgens al berichten 
versturen en reageren op artike-
len. Als geregistreerd bezoeker 
– denk aan uw foto - kunt u ook 
voetbalvrienden maken. Op een 
persoonsgerichte uitnodiging 
(rechterkolom) kan de ander 
instemmen en het contact is 
gelegd.

2) Vervolgens kunt u ook een 
verzoek doen voor verslag-
geverrechten. Daarmee kunt u 
artikelen op de website plaat-
sen. De redactie van Rondom 
Voetbal verleent daarvoor 
toestemming. Dat kan enkele 
dagen duren. Hoe werkt dat? U 
klikt als geregistreerd gebruiker 
op administratie (linkerkolom). 
Dan klikt u op schrijf een artikel 
(rechterkolom) en vervolgens 
kunt u het verzoek indienen. 

De meeste ‘gebruikers´ zul-
len als in eerste instantie als 
clubverslaggever functioneren. 
Alle clubnieuwtjes en berichten 
verschijnen op de clubpagina. 
Maar het is ook mogelijk om 
een verzoek te doen tot re-
gioverslaggever. In dat geval 

kunt u alle berichten/artikelen 
ook op de homepage plaatsen. 
Daarmee zijn ze direct leesbaar 
voor alle bezoekers van www.
rondomvoetbal.nl. Foto´s bij een 
geschreven artikel zijn een-
voudig te uploaden. Ze mogen 
echter niet meer dan 3 MB zijn. 
Een beeldverslag is dus ook 
mogelijk.

Zijn er toch nog problemen? 
Vragen kunt u altijd mailen 
naar redactie@rondomvoetbal.
nl. En binnenkort kunt u ook 
een eenvoudige videohandlei-
ding vinden op de website. 

Tot slot! Wat zijn 
nu die Dommetjes? 

Elke geregistreerde deelnemer 
aan de voetbalcommunity 
Rondom Voetbal kan een waar-
dering krijgen. Daarvoor zijn 
onze Dommetjes. Vindt u dat 
iemand bij uw club of iemand 
anders binnen het Utrechtse 
voetbal iets heeft gepresteerd 
of gedaan dat extra waardering 
verdient, dan kunt u hem/haar 
met een hoeveelheid Dommetjes 
belonen (maximaal tien). Hoe 
langer u als gebruiker bent aan-
gemeld op de website, hoe meer 
Dommetjes/waarderingspunten 
er door u te verdelen zijn. Het 

klassement van de mensen met 
het meeste aantal Dommetjes 
vindt u rechts op de pagina.

Een geschreven artikel kunt u 
als geregistreerd bezoeker ook 
waarderen, maar dat gebeurt 
met sterren. Het gemiddelde 
maakt duidelijk in hoeverre de 
‘community´ blij is met de bij-
drage van deze auteur. U kunt 
variëren van één tot vijf sterren.

Ranglijst:

Na drie maanden is DHSC de 
club met de meest geregistreer-
de leden op Rondom Voetbal, 

namelijk 46. VVJ (23), PVCV en 
Zwaluwen Utrecht 1911 (21), 
Elinkwijk en CDW (20) en De 
Meern (19) scoren ook hoog. 

Met het aantal nieuwsberichten 
is FC Utrecht topscorer met 
meer dan 100 berichten, Over 
amateurkampioen Argon is er al 
42 keer geschreven. Delta Sports 
(31), DHSC (28), UVV (23) en 
PVC (22) tellen ook al aardig 
mee. Aad van den Bergs Kam-
pong was twaalf keer te vinden 
met een artikel. De cijfers zijn 
tot maandag 20 augustus.

Hij is een gebruiker van het eerste uur. De website van 
Rondom Voetbal is volgens Aad van den Berg namelijk 
een ideale manier om je club op de kaart te zetten, om je 
voetbalvrienden snel en makkelijk te bereiken en om op 
de hoogte te blijven van de Utrechtse voetbalnieuwtjes. 
,,Ik vind het een schitterend medium én ook om me heen 
is iedereen enthousiast.”

Door Rob van der Poel

De 35-jarige Van den Berg 
is trainer bij Kampong, 
voor het eerste jaar. 

,,Daarvoor zat ik bij VRC en 
bij Roda, twee clubs waar het 
voetbal écht leeft.” Kampong is 
meer dan een voetbalverenig-
ing, maar het eerste zondag-
team heeft het inmiddels 
wel tot aan de tweede klasse 
geschopt. ,,En daar hoort een 
bepaalde uitstraling bij”, vindt 
Van den Berg, ,,maar daar moet 
je met z´n allen aan werken. 
Deze website kan daarin een 
grote rol spelen.”

Vanaf 14 mei, toen het eerste 
nummer van Rondom Voetbal 
verscheen en ook de website in 
de lucht was, meldde Aad van 
den Berg zich als ‘gebruiker´ 
aan. ,,Ik had de krant nog niet 
gezien, maar ik zag direct de 
voordelen.” Nadat hij zichzelf 
had geregistreerd en zijn profiel 
(inclusief carrière en foto) als 
inwoner van Maarsbergen en 
ex-speler van SVMM en Scher-

penzeel had ingevuld, kreeg hij 
toestemming clubnieuws of an-
dere artikelen op de homepage 
te plaatsen. ,,Dat ging betrek-
kelijk eenvoudig. En ik merkte 
dat er al snel response kwam.”

Want Van den Berg had bij 
Kampong direct wat omstand-
ers warm gemaakt om zich ook 
bij deze nieuwe ‘voetbalcom-
munity´ aan te melden. Top-
scorer Daan Groot Zwaaftink 
is als schrijver het meest actief, 
maar ook zijn assistenten André 
Sleurink en Marcel Mentink 
en elftalleider Etienne Kruft 
werden ‘voetbalvrienden´. ,,Je 
kunt elkaar via een berichtje 
of een reactie heel makkelijk 
bereiken. De mensen en de 
clubs staan veel dichterbij.”

Neem David Vecht, collega-
trainer van het Amsterdamse 
DCG. ,,Met hem wissel ik 
via Rondom Voetbal al wat 
informatie uit. Of we prikkelen 
elkaar met wat uitspraken. 
Mooi is ook dat je de berichten 
privé kan houden. Dan zet je 

gewoon een vinkje en blijft 
het onder vier ogen.” Ook met 
Utrechter Ronald Cornet is 
al veelvuldig voetbalverkeer 
ontstaan. ,,Wij kennen elkaar 
vanuit Leusden. Ook dit jaar 
zitten we weer met Roda in 
dezelfde poule.”
Van den Berg is elke dag wel 

op de website te vinden, stelt 
hij vast. Hij is één van de bijna 
duizend unieke bezoekers 
die dagelijks www.rondom-
voetbal.nl aanklikken. ´´Het 
is leuk en het wordt allemaal 
nog leuker. Want als alle clubs 
in en rondom Utrecht de weg 
naar Rondom Voetbal hebben 

gevonden, dan kun je op één 
webadres alles vinden dat met 
het Utrechtse voetbal te maken 
heeft. Wedstrijdverslagen, 
voorbeschouwingen, verzoekjes 
of andere nieuwtjes. Nogmaals, 
ik vind het een schitterend 
initiatief.´´

aad van den Berg: ´Deze website is leuk en wordt alleen nog maar leuker´

gebruiker van het eerste uur

rOnDOMVOeTBaL.nL

aad van den berg: ‘ik vind het een schitterend initiatief.’
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Een perfecte trouwdag is niet compleet zonder een sfeervolle receptie, een heerlijk
diner en een gezellig swingfeest. Daarvoor bent u bij Het Rode Hart aan het juiste adres. 

Wij denken graag met u mee om van uw bruiloft 
een onvergetelijke dag te maken!

Het Rode Hart is een 
     officiële trouwlocatie en 
         beschikt over ruime 
             parkeergelegenheid.

Dè ideale feestlocatie!

Het Rode Hart
Bevindt zich in Stadion Galgenwaard aan 
de rand van Utrecht en beschikt over twee zalen:

De Ballroom
Door de luxe houten vloer, statige pilaren 
en marmerlook beschilderingen heeft deze 
zaal een elegante uitstraling.

De Amstellounge
De zaal is ingericht met authentieke 
houten interieurdelen uit Engeland , Ierland 
en Wales.  Hierdoor heeft het een warme en 
informele uitstraling. 

Het Rode Hart
Herculesplein 281-283
3584 AA Utrecht
Stadion Galgenwaard

Tel: 030-2519008
info@hetrodehart.nl
www.hetrodehart.nl

        Bruiloft
     Receptie
   Diner
 Feestavond
Borrel
Entertainment
 Band
   DJ

        En al uw 
             andere wensen.




