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Zes stellingen voor goalgetters Donny de Groot en Derk Schut

‘Discussie Ten Cate – Huntelaar onbegrijpelijk’
Voormalig FC Utrecht-spits Donny de Groot is dé verrassing in de ere-
divisie. Zijn net gepromoveerde club De Graafschap doet het fantastisch 
en doelpuntenmachine ‘Maradonny’ is op stoom. Eind september knik-
kerden de Superboeren de Zuilense hoofdklasser Elinkwijk uit de beker 
(1-5). Ook bij Elinkwijk loopt een echte goalgetter: ras-Utrechter Derk 
Schut, helaas toen geblesseerd. Verslaggever Marieke van der Voort greep 
de gelegenheid wél aan om beide spitsen te onderwerpen aan een paar 
pittige stellingen… 

Door Marieke van der Voort

 Bij mijn eerste eredivisie-
club heb ik geen eerlijke kans 
gekregen…

De	groot: ,,Da’s een moeilij-
ke. Ik heb mezelf bij FC Utrecht 
nooit veel wedstrijden kunnen 
bewijzen op mijn vertrouwde 
positie. Trainer Foeke Booy liet 
me toch meestal vanaf de rech-
terkant spelen. Kwalijk neem 
ik hem dat niet. Toen ik van 
Emmen overkwam, had de club 
met Hans van de Haar een goed 
aanspeelpunt. Utrecht blijft 
mijn grote eredivisieliefde.”

Schut: ,,Trainer Gert Kruijs 
gaf me in de eerste divisie bij 
Den Bosch wel in een aantal 
wedstrijden speelminuten. Dit 
in tegenstelling tot Henk Wis-
man, die hem na onze promotie 
opvolgde. Vanaf het allereerste 
moment zag Wisman het niet 

in me zitten. Zelfs op trainings-
partijtjes werd ik enkel gebruikt 
om onbezette posities op te 
vullen. Gedesillusioneerd heb 
ik mijn contract laten ontbin-
den. Goed 
genoeg voor 
de eredivisie 
was ik volgens 
mij niet. Maar 
als de spitsen 
die een trainer 
haalt falen, verdien je toch ook 
wel eens de kans.” 

 Vertrouwen krijgen is 
essentieel voor mijn succes…

Schut: ,,Zolang de trainer 
me speelminuten geeft, niet. Ik 
ben overtuigd van mijn eigen 
kunnen.”

De	groot: ,,Bij mij is dit ook 
zo. Natuurlijk speelt het lek-
kerder als je vertrouwen krijgt. 
Maar je moet in de eerste plaats 
altijd in jezelf blijven geloven. 
Fluitconcerten of nare opmer-
kingen doen me weinig. Ik weet 
wat ik kan.”

 Een spits moet meer dan 
scoren alleen… 

Schut: ,,Ik begreep vorig 

seizoen niets van de discussie 
Huntelaar – Ten Cate bij Ajax. 
De coach wilde dat zijn spits 
zich meer zou bemoeien met 
het veldspel. Maar dat gaat 
automatisch ten koste van het 
scorend vermogen. En uitein-
delijk word je op het aantal 
doelpunten afgerekend.”

De	groot: ,,Goals maken 
is inderdaad de voornaamste 
taak van een spits. Maar ik 
kan de discussie dat een speler 
meer moet doen dan scoren 
alleen wel begrijpen. Het is 

in sommige 
wedstrijden 
nu eenmaal 
ook belangrijk 
om je verde-
digende taken 
te doen. Wel 

is het zo dat er in Nederland - 
vergeleken met landen als Italië 
en Spanje - erg veel van een 
spits wordt verlangd.”

 Een goede spits scoort 
overal…

Schut: ,,Vaak is dat zo, maar 
er blijven altijd uitzonderingen. 
Neem bijvoorbeeld Sjevtsjenko, 
een geweldenaar. Terwijl hij in 
de Italiaanse competitie haast 
wekelijks verrot werd getrapt, 
bleef hij de ballen er voor Milan 
in knallen. Maar bij Chelsea wil 
het niet lukken.”

De	groot: ,,Als het ver-
trouwen ontbreekt en je jezelf 
ergens niet meer thuis voelt, 
kan het soms heel lastig zijn 
om je niveau te halen. Bij RBC 
heb ik zelf op het eind ook een 
moeilijke situatie meegemaakt. 
De trainer haalde twee nieuwe 
spitsen en ik voelde me door 
gebrek aan krediet niet meer op 
mijn plek. Hoewel je alles geeft, 
werk zoiets toch door.”

 Dit seizoen maak ik 
15 goals…

De	groot: ,,Vijftien goals? 
Dat durf ik niet zo te zeggen. In 
de eerste zes competitieduels 
heb ik vijfmaal gescoord. Dat 
is veel, zeker omdat je bij De 
Graafschap niet zomaar een 
handvol opgelegde kansen per 
wedstrijd krijgt. Momenteel 
gaat het zowel met het team als 
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Martin donker (1955) is 
oud-sportjournalist van het 
Utrechts Nieuwsblad. hij 
schrijft nu voor VoetsPoor 
– boek op maat -, de uitgeverij 
die dit jaar de Utrechtse Voet-
balbibliotheek introduceert 
met een carrièreboek over 
Jean-Paul de Jong en een boek 
plus unieke dvd over ton van 
der Linden. 

Clubliefde door Martin	Donker

Je lijf toetakelen met inkt of metaal 
neemt een hoge vlucht. Persoonlijk 
vind ik de piercing nog nét iets on-
smakelijker dan de tattoo, maar het 
valt niet langer te ontkennen: ik ben 
hopeloos ouderwets.

in Nederland, met name op en rond 
het voetbalveld, tel je zonder inktver-
siering niet eens meer mee. Zelfs Jaap 
stam, in babyvet geboren en braaf 
getogen in het christelijke kampen, 
loopt er tegenwoordig bij als een 
levende reclamezuil van henk schiff-
macher. dat heeft hem bijnamen op-
geleverd als dutch destroyer en bold 
slayer, want tattoos geven de drager 
onmiskenbaar iets intimiderends.
toch zijn tatoeages zo oud als de weg 
naar rome. sterker: zelfs Ötzi, de ijs-
mummie uit de Alpen die 5300 jaar 
geleden moet hebben geleefd, had 57 
tatoeages. sommige mensen vinden 
een tattoo gewoon mooi of stoer, an-
deren zien ‘m als statement. Zo kun 
je met een tatoeage getuigen dat je 
zielsveel, onvoorwaardelijk en dus 
‘eeuwig’ houdt van je club of idool.
beroemd is de man die ooit de stoe-
re kop van John de Wolf op z’n rug 
liet zetten. op ware grootte. Wie de 

Wolf ook weer was? een voetballer 
van Feyenoord. hij viel van zijn sokkel 
toen clubmaten hem aan de kaartta-
fel betrapten op vals spel.
in Pernis loopt een volwassen vent 
rond met het kale hoofd van Jorien 
van den herik op z’n dijbeen. ook de 
oud-voorzitter van Feyenoord is ‘uit’, 
en de drager heeft dus een probleem. 
een laserbehandeling kan de pigment-
bolletjes breken, maar dat zijn dure 
en pijnlijke sessies.

clubliefde zit diep.
Uit brits onderzoek blijkt dat man-

nen bij ‘tegenvallende resultaten’ 
gemakkelijker afscheid nemen van 
hun vrouw dan van hun voetbalclub. 
hoe tenenkrommend hun team 
ook speelt, 94 procent van de on-
dervraagde mannen blijft zijn club 
hoe dan ook trouw. Als de relatie 
met vrouwlief daarentegen wrijft en 
schuurt, zou 52 procent niet aarzelen 
zijn koffers te pakken.

een andere opvallende conclusie uit 
het onderzoek: een kwart zou liever 
de begrafenis van een familielid mis-
sen dan een wedstrijdje van zijn club.
clubliefde dreef broos schnetz vorige 
maand in de armen van Fc Utrecht, al 
betekende dat het eind van zijn kan-
didaatstelling voor het burgemeester-
schap. het waren ‘vier mooie dagen’ 
voor de zakenman/politicus, want de 
rechter hielp directeur Jan Willem 
van dop vrijwel onmiddellijk terug in 
het zadel en joeg schnetz de poorten 
van Galgenwaard weer uit. 

het meest verbijsterende van de soap 
was natuurlijk dat broos schnetz vier 
dagen lang moest worden beschermd 
door beveiligers.
Want clubliefde kent ook uitwassen: 
geweld en intimidatie bijvoorbeeld. 
ook journalisten ontkomen er niet 
meer aan. de objectiviteit loopt ge-
vaar. Wie kritisch en onafhankelijk 
schrijft is overgeleverd aan de goden. 

een spelersboycot of stadionverbod 
is nog de meest onschuldige vorm van 
intimidatie. Johan derksen, hoofdre-
dacteur van Vi, komt er schaamteloos 
voor uit: ,,ik ben bladenmaker, en Vi 
moet goed verkocht worden; anders 
heeft mijn personeel niet te eten.’’ 
dus danst Voetbal international naar 
de pijpen van de heren voetballers, 
hoe onbeduidend qua statuur ook. 
Zo wordt elk interview minstens 
drie keer nagelezen en gecorrigeerd: 
door de speler zelf, door zijn zaak-
waarnemer, door de persvoorlichter 
van de club.

Na deze gedachten, was ik niet eens 
verbaasd toen het volgende bericht 
mij onlangs onder ogen kwam.  Ar-
gentijnse voetbalfan laat zijn tatoe-
eerder vervolgen, luidde het kopje. 
hij wilde het schild van boca Juniors 
op z’n rug, maar trof het niet dat de 
tatoeëerder supporter was van river 
Plate. tussen die clubs bestaat grote 
rivaliteit. hij kon niet zien wat de ta-
toeëerder deed, de winkel was spie-
gelloos. Zijn ouders kwamen er thuis 
achter. hun zoons rug bleek versierd 
met een penis. Getatoeëerd, dat wel.

BeginSignaal

Hun zoons rug bleek versierd met een 
penis. Getatoeëerd, dat wel.

Zes stellingen voor goalgetters Donny de Groot en Derk Schut

‘Discussie Ten Cate – Huntelaar onbegrijpelijk’

met mij geweldig. Maar er zal 
dit seizoen ook zeker een tijd 
komen dat het minder gaat.”

Schut: ,,Ik heb nu driemaal 
gescoord in vier duels. Boven-
dien hebben we een goed team 
dat bovenin redelijk kan mee-
draaien. Omdat je in zo’n ploeg 
makkelijker scoort, moet ik er 
zeker vijftien kunnen maken.”

 Een schwalbe hoort erbij…

De	groot: ,,Helaas wel. Ik 

Koerswijziging
hoewel we overspoeld worden met enthousiaste re-
acties, hebben we de koers van de krant toch iets bij-
gesteld. rondom Voetbal verschijnt vanaf dit tweede 
nummer in weekeinden. om drie redenen. 

ten eerste omdat veel lezers over langere peri-
ode meerdere malen in rondom Voetbal lezen; het 
zelfs een bewaarkrant noemen. en wie zit er nou 
te wachten op verslagen van wedstrijden die al lang 
zijn gespeeld. daarvoor is onze website. op papier 
blikken we liever vooruit. Zoals in dit nummer op 
de driebergse derby. om meer Utrechters warm te laten lopen voor 
het voetbal dat je ruikt. Niet voor niets kondigen enthousiaste bedrijven 
wedstrijden van hun clubs aan in onze krant. de tweede reden voor de 
kleine koerswijziging is de verspreiding. We willen niet langer het risico 
lopen ‘s maandags voor een dichte poort te staan. Liever delen we verse 
kranten uit terwijl het gezellig druk is langs de lijn en in de kantines. 
de rondom Voetbal-ranglijsten waren een goede derde reden om deze 
krant uit te stellen. immers: daardoor konden we het elftal van de maand 
september bepalen en publiceren. ruim tweederde van alle rondom 
Voetbal-trainers heeft inmiddels al toegezegd wekelijks hun spelers te 
beoordelen. de helft heeft ook daadwerkelijk al cijfers ingevoerd op  
www.trainerssite.nl. een goed begin en uit de reacties blijkt dat eerlijke 
beoordelingen wel degelijk mogelijk zijn. Als maar zoveel mogelijk trai-
ners hun stem laten gelden en elkaar (laten) corrigeren als de persoonlij-
ke voorkeuren of clubbelangen een keer hun deskundige oordeel hebben 
vertroebeld. dan hebben we met de rondom Voetbal-ranglijsten nog een 
prachtige reden om met elkaar over voetbal te praten.

en over voetbal praten, dat doen we graag. een paar weken geleden zat 
ik op mijn ‘gemakkie’ naar een champions League-wedstrijd van real 
Madrid te kijken, op tv. Na afloop van de wedstrijd deed cruijff de ana-
lyse.  ‘Johan’, vroeg Jack van Gelder,  ‘wat vind je nou van Van Nistelrooij?’. 
cruijff: ‘een goede spits, maar een matige voetballer.’ Van verbazing rolde 
ik haast van de bank af, maar goed cruijff is cruijff, de ‘grootmeester’ die 
altijd gelijk heeft. Zelfs Van Gelder, die toch niet op zijn bekkie gevallen 
is, dacht er het zijne van. Maar de ‘lafaard’ durfde de discussie niet aan te 
gaan. 

Afgelopen woensdag keek ik wederom naar een wedstrijd van real Ma-
drid en waarachtig deed van Nistelrooij weer achteloos waar het spel-
letje om gaat. Namelijk scoren, waarbij mijns inziens de tweede goal van 
ongekende schoonheid was. op volle snelheid de bal aan de voet, onder-
tussen om je heen kijken, een schijnbeweging maken om de keeper te 
laten vallen en dan de bal over hem heen het netje in wippen. een hoog-
standje, mijnheer cruijff, van technisch en atletisch vermogen. Net zo-
als inzaghi, de italiaan, wordt ruud door de zogenaamde voetbalkenners 
altijd ‘afgezeken’. Met alle respect mijnheer cruijf: als je in drie verschil-
lende competities in europa topscorer bent geweest en altijd - dikwijls op 
fenomenale manier en beslissende momenten - blijft scoren, dan ben je 
een fantastische speler voor je elftal. en niet alleen maar een goede spits, 
een diskwalificatie waar ik helemaal naar van wordt. of u het erg vindt 
of niet, voor mij hoort ruud thuis in hetzelfde rijtje grote Nederlandse 
voetballers waar u ook toe behoort.
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Paspoort 
naam: donny de Groot
geboortedatum: 16-08-1979
geboorteplaats: Utrecht
clubs:	UNio, Fc Utrecht 
(1999-2001 in A-selectie),  
Volendam, emmen, Fc Utrecht 
(2003-2004), rbc roosendaal, 
de Graafschap, Aek Larnaca, de 
Graafschap
Bijzonder:	topscorer eerste di-
visie 2002-2003 als emmen-spits: 
30 goals in 31 competitieduels

houd er niet van. En als ik het 
al zou proberen, is dat veel te 
opzichtig. Spelers uit Zuid-
Europese landen beheersen 
dat beter, maar ik kan er geen 
respect voor opbrengen.”

Schut: ,,Schwalbe’s horen 
er zeker bij, maar ik ben er zelf 
ook geen koning in. Wat dat 
betreft ben ik echt zo’n lompe 
Nederlandse boer. Bij een duik 
van mij in de zestien, prikken 
99 van de honderd man daar zo 
doorheen.”
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Programma 

zaTerDag 6 oKTober 

14.30 uur wedstrijd 
Lekvogels - SVS ‘65

Sportcomplex Het bosch 
 

zaTerag 13 oKTober

14.30 uur wedstrijd
Streefkerk - Lekvogels
Sportpark Streveland

Wilt u met uw bedrijf uw 
favoriete club aan meer 

publiek helpen?

Plaats ook een affiche 
in rondom Voetbal!

mail naar: 
advertentie@rondomvoetbal.nl

Bouwstaal Smit,
sponsor van 
vv Vianen, 

wenst de jongens 
van vv Vianen 

veel succes!

Programma 

zonDag 7 oKTober 

14.30 uur wedstrijd 
Vianen 1 - Taba 1 

 

zaTerag 13 oKTober

14.30 uur wedstrijd
VoP 1 - Vianen 1 

zonDag 14 oKTober 
14.00 uur wedstrijd

aSV ’65 1 - Vianen 1

namens 
arti ‘70
veel 
succes

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

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

wenst elinkwijk de aankomende 
thuiswedstrijd veel succes

zonDag 14 oKTober
14.00 uur

De hoofdklasse topper
elinkwijk - Turkiyemspor

Stadsherberg
Karel de Stoute
wenst Elinkwijk een

succesvolle start
van de competitie

PROGRAMMA

2 SEPTEMBER:

ELINKWIJK
-

DWS

16 SEPTEMBER:

ELINKWIJK
-

HAAGLANDIA
bij inlevering van deze 

advertentie maakt u kans 

op een wedstrijdbal 

of het boek van Elinkwijk

bij inlevering van deze adver-
tentie bij de ingang kunt u 
gratis naar binnen en maakt 
u kans op een wedstrijdbal of 
het elinkwijk boek.

aDVertentieS 
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mIJN CLUB

Door Peter te Lintel Hekkert

Wat een prachtige kop. 
Oud worden kan op 
veel manieren. Laat 

het zo zijn als bij Cor van Die-
men. Een magnifiek gezicht, 
opgetrokken uit diepe groeven 
en droeve hondenogen, bedekt 
met een dun tapijtje haar, wit 
als sneeuw. Liefst 79 jaren 
levenswijsheid samengebald in 
een indrukwekkend porem. Je 
ziet het in de helblauwe irissen 
en aan het lachje, vol ironie; 
deze geestelijke maak je niets 
wijs. 

Mag wel, 
want hij moet 
zich staande 
houden in een 
wereldje waa-
rin boer, scheet en vloek snel 
zijn gemaakt. Zo ook in de kan-
tine van VSC, de club waaraan 
hij meer dan veertig jaar is 
verbonden. ,,Ja, maar ik ben wel 
wat gewend. Heb jeugdwerk 
gedaan in Sterrenwijk. Harts-
tikke mooi, maar dan hoor je 
wel eens wat.” Het tekent hem. 

Frater Van Diemen is een icoon, 
niet op, maar naast het veld. 
Zijn naam wordt met respect 
uitgesproken. Zelfs als hij in het 
weekend, tot ongenoegen van 
de beschonken aanwezigen, 
ruw een einde maakt aan de 
derde helft. Dan danst hij met 
zijn bezem langs stoelen, tafels 
en benen, tot iemand de hint 
begrijpt. 

Zo in zijn grijze pantalon en 
donkergroen overhemd doet 
de man niet denken aan een 
kloosterling. Toch heeft hij 
zich ooit gewijd aan een leven 

in het teken 
van de Heer. 
De dag dat 
hij letterlijk 
plat voorover 
ging liggen op 

het altaar stond het vast: Cor 
van Diemen zou zich inzetten 
voor het welzijn van anderen. 
Zijn kerkelijke naam herinnert 
eraan: Servatius, van servire 
oftewel dienen. Een baan in het 
onderwijs. Niet genoeg. De frat-
er moest nog meer doen voor 
de gemeenschap. Het clubblad 
insteken van de katholieke 
voetbalvereniging Celeritudo? 
Maar natuurlijk. 

Het was 1964 en de liefde voor 
de club in Utrecht Oost kreeg 
zijn beslag. 
,,Ik bezocht 
er al wedstri-
jden, hield erg 
van voetbal.” 
De verenig-
ing dreef op 
spelertjes uit de 
Aloysiusparochie in de Adriaen 
Van Ostadelaan en de Petrus 
Canisiusschool op de Minstraat, 
waar hij les gaf. Zelf voetbal-
len zat er niet in. ,,Ik trapte wel 
eens een balletje met de andere 
fraters, maar de oorlog gooide 
roet in het eten. Alles was ver-

boden.” Bovendien: hij ging het 
klooster in. ,,En met een toog 
aan voetballen is lastig.” 

Toch is hij nooit losgekomen 
van de club die in 2001 met 
Velox en SVVU is opgegaan in 
VSC. Zo is Van Diemen zeker 
25 jaar bestuurslid geweest. En, 
minstens zo belangrijk, hij heeft 
meegebouwd aan het clubge-
bouw en de elektriciteit aange-
legd. Een uit de hand gelopen 
hobby. ,,Er is nooit een andere 
elektricien in onze kantine 
geweest.” Op foto’s is mooi te 
zien hoe de jonge frater, gehuld 
in overall en met een sigaret 
nonchalant in zijn mondhoek 
– ‘iedereen rookte toen’ - op de 
steiger staat bij de aanleg van 
het pand in 1967, geflankeerd 
door clubmensen als Adriaan 
Kraan, Bob Willemsen en Ad 
Klomp. 

,,Haha, we hebben wel gerom-
meld om dat van de grond te 
krijgen”, vertelt hij smakelijk. 
,,Sjaak Bovendeert was verteg-
enwoordiger in hart en nieren. 
Die reed bouwplaatsen af; of hij 
misschien wat steentjes mocht 
meenemen?” En de bekende 
Amsterdamse filantroop, 
genaamd ’t Goeie Heertje,  
deed een duit in het zakje. 
,,Die deelde overal geld uit. We 
peuterden zo duizend gulden 
los.” Pikant: de barmhartige 
Samaritaan is later opgepakt. 
,,Er zat een luchtje aan zijn 
geld.” Niettemin, de kantine 
kwam er en staat er nog altijd. 
,,Wist je dat ik twee van de drie 
prijzenkasten heb gemaakt van 
bedden uit het oude fratershuis 

aan de Her-
enstraat?”

De club is 
flink veran-
derd, het 
roomse stem-
pel onzicht-

baar. De frater weet: ,,Mensen 
gaan niet meer elke zondag 
naar de kerk.” Hij ziet de eerste 
niet-katholieke speler nog aank-
omen. ,,Niet lang geleden, eind 
jaren tachtig. Heeft het bestuur 
nog over vergaderd. De schok 
was toch niet zo groot, want hij 

Frater Servatius dient Utrechtse club al half leven

Voetbal is religie. Geen gekke gedachte daar talloze clubs 
zijn opgericht door de kerk. Waar God zich bij de meeste 
allang niet meer laat zien, is Hij bij het Utrechtse VSC nog 
altijd goed vertegenwoordigd in de persoon van frater Cor 
van Diemen. ,,Gevloek in de kantine? Ach, ik ben wel wat 
gewend.”

‘Het is lastig voetballen 
met een toog aan.’

‘de eerste niet-katholiek 
kwam hier eind jaren 
tachtig spelen. Geen 

punt, hij was erg goed.’ 

Voor god en VSC

kon erg goed voetballen. Stond 
zo in het eerste.” Weer die lach. 
Frater Servatius blijft klaarstaan 
voor anderen. Precies zoals hij 
zijn Schepper heeft beloofd. 
Zijn karakteristieke gelaat licht 
op. ,,Sinds kort geef ik weer les. 

Aan verstandelijk gehandicapte 
kinderen. Prachtig.” 

En bij VSC zijn ze nog lang 
niet van hem af. Een clubblad 
vouwt zich niet vanzelf. 

Wel zakgeld, geen seks
een	frater	(broeder	in	latijn)	is	een	
rooms-katholieke	 geestelijke	 die	
leeft	voor	het	evangelie.	geen	pries-
ter,	 wel	 gewijd,	 mannelijk	 en	 onge-
huwd.	hij	legt	de	geloften	van	armo-
ede,	gehoorzaamheid	en	kuisheid	af.	
Dat	 betekent	 onder	 andere:	 iedere	
dag	bidden,	je	leven	in	dienst	stellen	
van	anderen,	met	allemaal	mannen	
samenwonen,	geen	salaris	maar	za-
kgeld	en	geen	seks.	

rondom	Voetbal	heeft		voor	elke	

voetbalclub	een	plek.	is	er	nieuws	

dat	ook	andere	utrechtse	voetbal-

liefhebbers	aangaat?	Dan	kunt	u	

dit	bericht	als	clubbestuur/trainer	

of	clubvertegenwoordiger	in	onze	

krant	publiceren.	een	vrijwilliger,	

een	evenement,	een	vraag	of	een	

wetenswaardigheid	uit	het	recente	

of	verre	club	verleden?		Mail	uw	

clubbijdrage	naar	mijnclub@rond-

omvoetbal.nl

VVu	arDahanSpor		 	128

auSterlitZ	 205

Met ingang van dit seizoen is remco claes-
sens aangetrokken om de spelersgroep te 
trainen. op zondag 16 september is het eer-
ste elftal gepresenteerd aan de inwoners van 

ten goede aan inloophuis ‘t Anker. inloophuis 
´t Anker is gevestigd in het clubhuis immitsj 
van AJoc in Mijdrecht en is een ontmoetings-
plaats voor mensen met kanker en hun naas-
ten. in de rustige omgeving krijgen gasten van 
‘t Anker de gelegenheid om door contact met 
lotgenoten en diverse activiteiten weer even 
op adem te komen en ´bij te tanken´, zodat zij 
het leven van alle dag beter aan kunnen. chris 
snijder, voorzitter van stichting topsport 
Argon en initiatiefnemer van de actie, had 
het goed gezien: “ook bij Argon worden 
steeds meer mensen geconfronteerd met de 
levensbedreigende ziekte kanker, vandaar dat 
we hebben besloten deze actie op poten te 
zetten. de eerste reacties zijn enthousiast: 
zes bedrijven hebben al iemand ingehuurd!”. 

Austerlitz. de presentatie werd opgeluisterd 
door de slotkapel van slavkov/Austerlitz.  het 
elftal is in de eerste drie wedstrijden van de 
competitie nog ongeslagen. 

argon	 	922
de spelers van de Zondag 1 selectie, de 
technische staf én begeleiders van Argon heb-
ben een ludieke actie bedacht om inloophuis 
‘t Anker in Mijdrecht een steuntje in de rug te 
geven. ieder lid van deze groep stelt een vrije 
dag ter beschikking om werkzaamheden voor 
het bedrijfsleven te verrichten. chauffeur, 
schoonmaker, barkeeper, tuinman of schilder, 
het is niet snel te dol. de vergoeding, die 
ongeacht de aard van de werkzaamheden is 
vastgesteld op 500 euro per dag, komt geheel 
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iedere	 maand	 beoor-
deelt	 rondom	Voetbal	 het	
complex	 van	 een	 ama-
teurvereniging	 in	 de	 re-
gio	 aan	 de	 hand	 van	 een	
aantal	 vaste	 criteria	 (1	 tot	
5	 balletjes).	 Deze	 maand	
bezocht	remco	Faasen	het	
terrein	van	VVJ	in	utrecht,	
op	zaterdag	22	september.

naam:		

het terrein waar voetbalverenig-
ing Jaffa, beter bekend als VVJ, haar 
wedstrijden afspeelt, heet ‘sport-
park overvecht-Noord complex 
1’. een weinig aansprekende bena-
ming voor een mooi gelegen ter-
rein.

ligging:		

de velden van VVJ liggen verstopt 
achter de Autoboulevard in over-
vecht en hebben als adres Mani-
tobadreef 4. omdat er achter het 
complex een natuurgebied(je) 
begint, liggen de velden van VVJ 
bijna rustiek verscholen tussen de 
bomen. hoewel VVJ een parkeerp-
laats heeft, moeten bezoekers die 
delen met een berg aarde, zand en 
een grote plas waardoor er weinig 
plek overblijft. stadsbus 6 stopt op 
de halte ‘hudsondreef’. 

Velden:		

in overvecht-Noord liggen twee 
velden en een kunstgrasveld klaar 
voor VVJ. Achterin het complex ligt 
ook nog een stuk gras waar twee 
enorme vleesvorken uitsteken: het 
speelterrein van rugbyclub Utre-
cht dominators. de kwaliteit van 
de velden is prima: hier en daar 
een oneffenheid, maar niets wat 
de gemiddelde amateur-voetballer 
niet gewend is. 

Kleedkamers:		

hokken zoals je die verwacht bij 
een amateurclub: twee lange bank-
en, tegels op de grond, haken aan 
de muur. Alleen een beetje klein 
voor grote teams.

Kantine:		

het is even lopen om bij de kan-
tine van VVJ te komen: het gebouw 
verschijnt pas na een aantal kleed-
kamers en het onderkomen van 
Utrecht dominators, maar biedt 

Complex Test

Driebergen klaar voor eerste derby ooit

Dalto vs CDn
het	zal	op	zaterdag	13	oktober	stil	zijn	in	de	Drieberg-
se	 straten.	Want	 iedereen	met	een	klein	beetje	voet-
balhart	 verzamelt	 zich	 dan	 op	 Sportpark	 De	Woerd.	
De	twee	voetbalclubs	uit	het	dorp,	Dalto	en	cDn,	krui-
sen	voor	de	eerste	maal	in	de	historie	de	degens…	Van	
oudsher	kent	Driebergen	maar	één	voetbalvereniging,	
cDn.	Waar	deze	club	een	 rijke	geschiedenis	kent,	en	

veel	 wedstrijden	 op	 een	 hoog	 niveau	 heeft	 gespeeld,	
komt	Dalto	net	kijken.	Sinds	1995	bestaat	de	club,	die	is	
ontstaan	uit	een	splitsing	van	de	zaterdag-	en	zondag-
tak	van	cDn.	De	laatstgenoemde	vereniging	koos	ruim	
tien	 jaar	 geleden	 doelbewust	 voor	 het	 destijds	 hoger	
aangeschreven	zondagvoetbal.	De	spelers	die	op	zater-
dag	speelden,	moesten	elders	hun	heil	zoeken.	

Door Rogier Fonteijne

Op een gegeven moment 
verloor het zondag-
voetbal haar aantrek-

kingskracht. Met name de 
doorstroming van de 

A-junioren stokte. Een 
landelijke tendens. Het 
gevolg was dat er vele 
talenten overliepen 
van CDN naar Dalto. 
Die club had inmid-
dels flink aan de weg 
getimmerd en was 
een aantrekkelijke 

optie geworden voor 
spelers uit de regio. 

Onder leiding van trainer 
Coco Fares groeide de 

vereniging geleidelijk aan uit 
van een gezellige zesdeklasser 
naar een ambitieuze derdeklas-

ser. CDN zag het met lede ogen 
gebeuren.

Toch heeft men bij CDN nooit 
spijt gehad van de keuze. 
Aanvaller Jeffrey Veenendaal: 
,,Het heeft ons mooie succes-
sen opgeleverd. Achteraf is het 
makkelijk oordelen, maar op 
dat moment was het de beste 
beslissing.” CDN speelde een 
seizoen in de tweede klasse 
van het zondagvoetbal, iets dat 
mooie duels tegen gerenom-
meerde clubs uit onder andere 
Amsterdam opleverde, zoals 
DCG en JOS. 

Uiteindelijk besloot CDN vier 
seizoenen geleden alsnog voor 
het zaterdagvoetbal te kiezen. 
Een verstandige keuze. Het 
eerste jaar bewerkstelligde 

CDN het kampioenschap van 
de vijfde klasse. Na een minder 
seizoen in de vierde klasse 
werd de ploeg van succestrai-
ner Ben Altemuhl vorig seizoen 
wederom kampioen. De derde 
klasse was bereikt, en daar 
wacht Dalto. 

Bas Bruining was één van de 
spelers die de overstap maakte 
van CDN naar Dalto. ,,Ik was 
toe aan iets nieuws en ik zag 
op dat moment meer potentie 
bij Dalto. Bovendien speel-
den er veel bekenden van me 
bij Dalto. Ik had zeven jaar 
onder Ben getraind, het was 
voor mij gewoon tijd voor iets 
nieuws. Bij mijn nieuwe club 
ben ik uitstekend opgevan-
gen.” Verbaasd is de stoere 
stopper zeker over de recente 

opmars van CDN: ,,Een knappe 
prestatie. Sowieso wordt het 
een lastige wedstrijd tegen ze. 
Zeker omdat wij absoluut de 
vorm nog niet hebben. Qua 
individuele klasse is dit mis-
schien wel het beste team waar 
ik ooit in heb gespeeld, maar 
qua team moeten we groeien.” 
De 27-jarige hypotheekadviseur 
bij de Rabobank treft op 13 
oktober veel oude bekenden, 
maar eentje is toch wel heel erg 
bijzonder: ,,Mijn broertje Hugo 
is de linksback van CDN. We 
hebben elkaar één keer eerder 
getroffen, toen CDN 1 tegen het 
tweede speelde. We waren toen 
allebei aanvoerder en moesten 
elkaar een hand geven. Ik kijk 
ernaar uit hem te treffen, mijn 
vader bood al aan om de aftrap 
te verrichten!”  

hans van Vugt, Marcel riebeek, karel Geerding, Pim van Amerongen, Jurgen dingemans, Martijn haars, danny van Ginkel, Vic-
tor hengeveld, Paul van hofwegen, Jeroen rook, edwin evers, hugo bruining, Willem hengeveld, Fred van Ginkel, Jeffrey Vee-
nendaal, elmar van doorn, ben Altemuhl, Martijn van Loon, Ali Alkan, Guido onwezen, Gerwin van der klift, dik Veenendaal.

Via een speciale mailing aan het bedrijfsle-
ven wordt getracht meerdere bedrijven te 
interesseren om iemand van Argon een dagje 
in te huren. bedrijven mogen zelf aangeven 
welke activiteiten ze van hun Argon-favoriet 
verwachten. “Men kan ons een dagje laten 
meedraaien in het bedrijf, bijvoorbeeld om 
een zieke collega te vervangen, maar je kunt 
ook denken aan het openen van een nieuwe 
winkel, het opluisteren van een feest van 
een jubilaris, of het houden vaneen peptalk 
voor de buitendienst. bijna alles mag!”. het 
bestuur van inloophuis ‘t Anker is bijzonder 
blij met het initiatief: “onze gasten kunnen 
gratis gebruik maken van onze voorzienin-
gen en activiteiten. We zijn daarbij volledig 
afhankelijk van de  hulp van vrijwilligers én 

van sponsoring en donaties van bedrijven 
en particulieren. Met deze ludieke actie van 
Argon worden we op een geweldige manier 
gesteund!”, verklaart chris Gispen, voorzitter 
van stichting inloophuis ‘t Anker.

aurora		 	231
op dit moment wordt het eerste veld van 
Aurora gerenoveerd. Afgelopen zomer is men 
met deze werkzaamheden begonnen. er komt 
een nieuwe grasmat en de drainage wordt 
doorgespoten.  tot en met november moet de 
club noodgedwongen gebruik maken van het 
tweede veld. omdat de situatie een grotere 
belasting van het tweede veld tot gevolg heeft, 
is de verzorging van dit veld een extra aan-
dachtspunt voor de gemeente. Aurora heeft 

sponsoren: Americain cars van Willem van 
Galen, ton hoegee, cock smorenburg, erwin 
van Wijk, ton beeres, hans Ultee, Jeroen buu-
nen, A.k. ‘79, Wim strien, richard oudshoorn, 
ernie Vos. benschop roept iedereen op om op 
4 november in eigen clubshirt te verschijnen. 

De	Bilt	 	1205
op het sportpark van Fc de bilt lopen vanaf 
deze maand lopen veel scouts rond. het gaat 
niet om talentenspotters van betaalde voet-
balclubs, maar van de amateurclub zelf. dit 
is één van de actiepunten van de technische 
commissie van de vereniging, met als doel 
een zo goed mogelijke doorstroming krijgen 
naar het eerste elftal. daarvoor moet er een 
zo volledig mogelijk inzicht ontstaan van de 

bij de kNVb voor het eerste elftal dispensatie 
aangevraagd om haar wedstrijden op het 
tweede veld te spelen. hiervoor dient een 
afrastering langs het veld te komen.  

BenSchop	 	�13	
de voetballertjes van benschop gaan zondag 
4 november massaal naar Fc Utrecht - NAc. 
de bussen vertrekken vanaf het sportpark, 
waar iedereen om 13.00 uur aanwezig moet 
zijn. de organisatie zorgt voor chips en drank. 
er zijn vier bussen gereserveerd. de kosten 
voor de jeugd tot en met de b-junioren zijn 
8,50 euro, voor ouders en begeleiding is dit 
13,00 euro. Aanmelden en betalen kan de 
jeugd voor 19 oktober bij hun leider. dit uitje 
wordt mogelijk gemaakt door de volgende 

DerBY oktober 2007 • JAArGANG 1 • NUMMer 2



mIJN CLUB

�

mIJN CLUB

Van Spakenburgse taferelen 
is geen sprake in Driebergen. 
Toch leeft het duel volop. De 
spelers kennen elkaar van zo-
wel binnen als buiten de lijnen. 
Zo zijn jongens van beide clubs 
bijvoorbeeld regelmatig met 
elkaar op vakantie geweest en 
komen ze elkaar geregeld in 
de kroeg tegen. CDN aanvaller 
Veenendaal: ,,Ik kijk uit naar 
het treffen. Voor mij is het een 
zeker een speciaal duel. Ik denk 
eerlijk gezegd dat de wedstrijd 
meer bij CDN leeft dan bij 
Dalto. Dat komt waarschijnlijk 
doordat wij meer Driebergse 
jongens hebben en Dalto meer 
jongens uit Zeist. Wellicht is 
het duel met Jonathan voor 
hen specialer.” Zelf heeft de 
26-jarige werknemer van Univé 
nooit getwijfeld om de overstap 

naar Dalto te maken. ,,Ik ben 
een op en top CDN’er. Je gaat 
ook niet van Barcelona naar 
Real Madrid.” 

Wie weet komt het ooit wel tot 
een fusie tussen de twee clubs. 
Voorlopig zal dat nog niet het 
geval zijn. De voetballers van 
beide clubs kunnen dan wel 
prima met elkaar overweg, op 
bestuurlijk niveau is er nog 
altijd wat oud zeer. Veenendaal: 
,,Dat is jammer. Je moet elkaar 
juist volledig benutten.” Over 
een eventuele fusie is de spits 
duidelijk: ,,Je kan er bijna niet 
omheen. Het hoeft van mij nog 
niet direct, maar in de toekomst 
is dat de beste optie. Eén club 
krijgt nu eenmaal meer voor 
elkaar, bij de gemeente bijvoor-
beeld.” 

Beide spelers wagen zich niet 
aan een voorspelling. Dalto, al 
enkele jaren kampioenskan-
didaat in de derde klasse, is 
uiteraard favoriet. Maar in een 
derby kan van alles gebeuren. 
Bruining: ,,Bovendien spelen 
we op kunstgras, daar ben ik 
absoluut geen voorstander 
van.” Veenendaal: ,,Dat is 
inderdaad in ons voordeel, op 
ons eigen kunstgras zijn we al 
meer dan een jaar ongeslagen. 
Maar elk puntje dat wij in deze 
klasse pakken is meegenomen.” 
Bruining is van mening dat de 
poule zwakker is geworden 
ten opzichte van vorig seizoen: 
,,Dit keer geen Merino’s en 
Eemdijk bijvoorbeeld. Als deze 
teams afgelopen competitie niet 
in onze poule hadden gezeten, 
waren we zeker gepromoveerd. 

Maar ondanks dat hebben we 
toch onverwachts dit nieuwe 
seizoen al punten verspeeld 
tegen ploegen als Renswoude 
en IJFC.”

Zaterdag 13 oktober belooft een 
prachtige middag te worden. 
De Daltons kunnen, als ze 
willen, rechtstreeks uit hun 
eigen kleedkamer het veld van 
CDN oplopen. Het trouwe 
Driebergse publiek zal in 
grote getale aanwezig zijn. 
Het laatste woord is aan 
de spelers. De spits Veenendaal 
neemt het op tegen de stop-
per Bruining. Laatstgenoemde 
heeft één doel voor ogen: ,,Dit 
seizoen mag geen enkele spits 
tegen me scoren.” Veenendaal 
is zich maar wat bewust van de 
kwaliteiten van zijn tegenstan-

der: ,,Een zeer sterke verdedi-
ger.” Máár: ,,Hij heeft ook een 
zwakke kant, die houd ik voor 
me!” De koude oorlog is begon-
nen….

een mooi uitzicht op het hoofd-
veld. Van binnen lijkt het alsof de 
tijd heeft stilgestaan: veel donkere 
kleuren waardoor wat meer licht 
geen overbodige luxe zou zijn. een 
biertje kost er 1,10 euro, een kop 
koffie vijftig cent. dat is dan wel 
weer positief.  

Broodje	bal:		

het zou een misdaad moeten zijn: 
een bezoekje aan de kantine van 
VVJ afleggen en geen broodje bal 
nemen. het stukje vlees komt uit 

de jus, is heerlijk op temperatuur 
en smaakt zo goed dat een vegetar-
iër er weer spontaan vleeseter van 
zou worden. dat de bal dan nèt niet 
helemaal rond is, is snel vergeten. 
de prijs is ook nog eens prima: 1,75 
euro.

toiletten:	

de verborgen schatkamer van VVJ. 
een ruimte met twee toiletten en 
vier urinoirs (waarvan één voor de 
kleine voetballers) in een lichte, fris 
ingerichte ruimte mét een automa-

tisch droogapparaat voor natte 
handen. helemaal top!

algeheel:		

de vele bomen geven ‘sportpark 
overvecht-Noord complex 1’ nèt 
iets meer dan een gemiddeld an-
der terrein. Verder is het complex 
er een zoals iedere amateur-voet-
baller die kent, met een uitstekend 
broodje bal en geweldige toilet- 
ruimte. Jammer van die saaie, 
donkere kantine. 

Driebergen klaar voor eerste derby ooit

Dalto vs CDn
het	zal	op	zaterdag	13	oktober	stil	zijn	in	de	Drieberg-
se	 straten.	Want	 iedereen	met	een	klein	beetje	voet-
balhart	 verzamelt	 zich	 dan	 op	 Sportpark	 De	Woerd.	
De	twee	voetbalclubs	uit	het	dorp,	Dalto	en	cDn,	krui-
sen	voor	de	eerste	maal	in	de	historie	de	degens…	Van	
oudsher	kent	Driebergen	maar	één	voetbalvereniging,	
cDn.	Waar	deze	club	een	 rijke	geschiedenis	kent,	en	

veel	 wedstrijden	 op	 een	 hoog	 niveau	 heeft	 gespeeld,	
komt	Dalto	net	kijken.	Sinds	1995	bestaat	de	club,	die	is	
ontstaan	uit	een	splitsing	van	de	zaterdag-	en	zondag-
tak	van	cDn.	De	laatstgenoemde	vereniging	koos	ruim	
tien	 jaar	 geleden	 doelbewust	 voor	 het	 destijds	 hoger	
aangeschreven	zondagvoetbal.	De	spelers	die	op	zater-
dag	speelden,	moesten	elders	hun	heil	zoeken.	

Moustafa el haddachi, Moustafa Loukili, Appie Larcoubi, Fuat khalota, rachid Lary, Moulihm Achabouhne, Willem de kruyf, 
richard van soest, coco Fares, Alfred en Annelies vd Molen, Nordin van schuppen, dennis kooi, edwin schenkels, 
Jeroen Visser, Patrick schenkels, Gijs vd Weerd, Jamal, sharlo Galmo, said Aarab, sander, edwin cremers, Mustafa Veldhuizen, 
Mark sluis, Joost boersma, ed carree, Milton Vaarnold.

kwaliteiten van alle jeugdspelers. Met het 
oprichten van een heuse scoutingscommissie 
verwacht Fc de bilt meerdere voordelen te 
behalen. Zo kan er sneller worden geanti-
cipeerd op het verloop van spelers. tevens 
kunnen er bepaalde aandachtspunten worden 
vastgesteld voor de trainingen van individuele 
spelers of teams. de commissie zal door dit 
alles een grote stem hebben in het samenstel-
len van de selectiegroepen aan het einde van 
het seizoen. Als coördinator is Frank bloemen 
aangewezen. onder zich heeft hij  momenteel 
zes ‘anonieme’ scouts.

Fc	BreuKelen	 �8�
hyve! Al voor de zomervakantie heeft één 
van onze leden - Joke - het initiatief geno-

men een hyve te openen speciaal voor Fc 
breukelen. Voor diegenen die niet weten wat 
hyves inhoudt, zie www.hyves.nl. iedereen 
met een hyves account kan gratis lid worden. 
inmiddels hebben al bijna 100 Fc breukelen 
vrienden de weg gevonden. kijk snel op http://
fcbreukelen.hyves.nl/ en word ook lid! 

BreDeroDeS	 	9��
in navolging op de cursus van cock van dijk, 
die in juni aan alle trainers van de e- en F-
pupillen is gegeven, zal brederodes in oktober 
starten met de zelfde cursus voor trainers 
van de d-pupillen en c-junioren. het doel 
is de jeugdopleiding van brederodes beter 
te maken en voor een betere afstemming te 
zorgen tussen teams van verschillende leef-

cDn		 	5�8
de old stars zijn weer begonnen met hun 
wekelijks partijtje voetbal. iedere donderdag 
avond om 21.00 uur is er op sportpark de 
Woerd een trainingsavondje voor de man-
nen die eens even lekker een balletje willen 
trappen. het voornaamste doel is om op een 
sportieve manier met elkaar de vermoeid-
heid van de dag eruit te lopen en af en toe 
de kik te krijgen van een mooie actie. Wilt u 
ook eens lekker een balletje meetrappen? Pak 
dan gerust je voetbalschoenen en speel mee 
op donderdagavond. de old stars spelen op 
het trainingsveldje achter de kleedkamers. 
deelname is geheel vrijblijvend.

tijdscategorieën. Geïnteresseerden (leiders, 
ouders etc.) zijn tijdens de cursusavonden van 
harte welkom. 

BunniK’�3	 	5�3
Voetbalvereniging bun-
nik’73 zoekt jongens en 
meisjes van 4 en 5 jaar, die 
het leuk vinden om te voet-
ballen bij onze “kikkers”. 
denk je ‘dat is wat voor 
mij’, doe dan eens mee 
met een training van de kikkers. Wij trainen 
iedere zaterdag van 09.30 t/m 10.30 uur. Voor 
meer informatie kan je contact opnemen met 
Monica Gramsma  (06-30097800) of Andre 
Westerhout (06-29045656).
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cDW		 	��8
de d-pupillen van cdW werken op 22 de-
cember een groot toernooi af op sportpark 
Mariënhoeve. theo Mocking en de begeleiding 
van de d1 hebben in de loop der jaren aardig 
wat contacten opgebouwd, wat zijn vruchten 
heeft afgeworpen. inmiddels hebben al zeven 
betaalde voetbalclubs toegezegd voor dit 
toernooi naar cdW te komen. het gaat om 
de onder twaalf teams van hFc haarlem, 
Ado den haag, Fc den bosch, Nec, rkc 
Waalwijk, sparta rotterdam en toP oss. 
tevens zal er in de ochtend door alle onder 
elf teams tegen de d2 van cdW worden 
gespeeld.

cSW		 	 	829

Dalto		 	223
de jeugd van voetbalvereniging dalto heeft 
eind september bezoek gekregen van Fc 
Utrecht. de kinderen kregen een les over 
normen en waarden, en er werd uitgebreid 
gesproken over wat wel en niet kan tijdens 
een voetbalwedstrijd. oud-speler Mark 
Verkuijl verzorgde samen met linksback erik 
Pieters en centrale verdediger Mark rutgers 
voor de jeugd van dalto een vier-tegen-vier 
toernooi. daarnaast kregen ze van de twee 
trainers, Michel hordijk en sjors Ultee, een 
techniektraining. de winnaars kregen aan 
het eind van de middag prijzen uitgereikt. Zij 
mogen 30 september a.s. naar de wedstrijd 
Fc Utrecht tegen Vitesse.

izak van rijkom en Marcel Poelman, heeft in 
samenwerking met een aantal andere vrijwil-
ligers ervoor gezorgd dat er op veld 1 twee 
gloednieuwe dug-outs zijn geplaatst. deze 
dug-outs zijn de opvolgers van de stenen 
versie, die het zicht op het veld ontnam.

DeSto		 	513
Voetballers in de leeftijdscategorie zeven tot 
en met achttien kunnen tijdens de aanko-
mende herfstvakantie terecht bij desto. op 
dinsdag 23 oktober zal op sportcomplex de 
Vryheit de regionale voorronde van de Ne-
derlandse techniek kampioenschappen Moves 
& skills worden gehouden. de winnaars plaat-
sen zich voor de landelijke finale in Papendal, 
waar mooie prijzen liggen te wachten voor 

Delta	SportS	 	1380

eind september hebben er een aantal verbe-
teringen plaatsgevonden op sportpark ‘de 
kruisboog’. complexbeheer, onder leiding van 

FC Utrecht dames aan het woord

‘mannen dachten dat we 
kippenvoetbal speelden’
,,Internationaal aan de weg timmeren is het doel”, stelt Gi-
lanne Louwaars. ,,Het niveau komt steeds hoger te liggen”, 
vertelt benjamin Tessa Oudejans. Beide speelsters van FC 
Utrecht over passie, beeldvorming en de weg naar succes…

Door Marieke van der Voort

Jullie trainen nu vijf maal per 
week bij FC Utrecht. Is dat niet 
moeilijk te combineren met 
werk, school en jullie sociale 
leven?

Gilanne: ,,Er gaat veel tijd inzit-
ten, maar gelukkig is het nooit 
een probleem om bijtijds weg te 
rijden van mijn werk. Boven-
dien woon en werk ik dicht bij 
de club.”

Tessa: ,,Voor mij is het soms wel 
zwaar, ja. Ik zit in de vierde 
klas van het VWO en moet 

elke dag anderhalf uur eerder 
weg van school om bijtijds op 
trainingen te kunnen zijn. In 
totaal is het toch telkens zo’n 
drie uur reizen. Als ik weer 
thuis ben – in Badhoevedorp - 
moet ik snel aan mijn huiswerk. 
Tijd voor dingen naast voetbal 
en school is er voor mij maar 
nauwelijks.”

Waarom is dat het allemaal 
waard?

Gilanne: ,,Iedereen in de ere-
divisie is in de eerste plaats 
liefhebber. Als je er voor kiest 
om voor een appel en een ei zo 

veel tijd en energie in voetbal te 
steken, moet het wel een echte 
passie zijn.” 

Tessa: ,,Ik ben gewend aan veel 
trainingen. Soms is het wel 
jammer dat je doordeweeks ’s 
avonds niet bij een vriendin 
langs kunt gaan. Maar voor 
voetballen heb ik alles over. 
Zeker nu we ons met de nieuwe 
eredivisie voor heel Nederland 
in de picture kunnen spelen.”

Spelen jullie jezelf ook echt in 
de kijker?

Gilanne: ,,Ja, dat denk ik zeker. 
Tijdens duels merk je dat vrou-
wenvoetbal echt leeft. In onze 
eerste competitiewedstrijd ston-
den er maar liefst 2000 suppor-
ters langs de kant, de tweede 
keer ruim 700. Als speelster 
geeft je dat een enorme kick. 
Ik heb nu een paar keer in het 
weekeinde de samenvattingen 
van alle wedstrijden op RTL 8 
bekeken en het niveau is best 
goed. Het is een prima promo-
tie voor het vrouwenvoetbal.”

Tessa: ,, Vroeger dachten man-
nen vaak dat dames een soort 
kippenvoetbal speelden, als een 
kip zonder kop dus. Dit idee 
raakt steeds meer achterhaald. 
Er wordt nu ook veel meer 
over ons gesproken. Sinds de 

invoering van de eredivisie wil-
len leraren en medescholieren 
plotseling van me weten wat 
we elke wedstrijd doen.” 

Gilanne: ,,Op mijn werk is de 
nieuwe eredivisie nu inderdaad 
ook een gespreksonderwerp. 
Mede door alle aandacht wor-
den voetballende vrouwen toch 
steeds minder als bulldozers 
gezien.” 

Gaat Nederland via de eredi-
visie ook internationaal gezien 
een rol van betekenis spelen?

Tessa: ,,Daar heb ik alle vertrou-
wen in. Door wekelijks tegen 
de beste dames van het land te 
spelen, komt zowel de lat als 
het niveau hoger te liggen.” 

Gilanne: ,,De trainingsintensiteit 
is erg hoog in de eredivisie. 
Doordat er voldoende tijd is om 
het spel stil te leggen wanneer 
er iets misgaat, leer je telkens 
weer bij. De invoering van de 
eredivisie is een goede eerste 
stap om ook internationaal aan 
de weg te kunnen timmeren. 
Want dat is het doel.”

Wat moet daar nog meer voor 
gebeuren?

Tessa: ,,Nog meer meisjes moe-
ten gaan voetballen. Dan zullen 

er immers meer talenten kun-
nen doorstromen naar Oranje 
en grote clubs. Als de eredivisie 
een succes wordt, zal dit ook 
zeker gebeuren.”

Gilanne: ,,Verder zou het 
aantrekken van sponsoren een 
rol kunnen spelen in de weg 
omhoog. In de Scandinavische 
landen wordt er via sponsoring 
behoorlijk wat geld gestoken 
in vrouwenvoetbal. Hierdoor 
hoeven de speelsters hun sport 
niet te combineren met een 
fulltime baan. Het vermijden 
van de stress van een drukke 
werkweek heeft een positieve 
invloed op je ontwikkeling als 
speler.” 

Jullie hopen stiekem op een 
broodwinning in de voetbal-
lerij?

Gilanne: ,,Ik zal dat waar-
schijnlijk niet meer meemaken. 
Wellicht dat dit anders is voor 
Tessa. Zij behoort toch tot de 
jongere generatie.” 

Tessa: ,,Een tijdje geleden 
dacht ik nog, ‘eerst m’n studie 
afmaken en daarna naar het 
buitenland om mijn brood als 
voetbalster te verdienen.’ Maar 
misschien kan dit over een paar 
jaar in Nederland ook wel. Dat 
zou echt super zijn.”

Paspoort 
Naam:
tessa oudejans
Leeftijd:
15 jaar
Positie: 
spits
Voormalig team:
Pancratius (b1 jongens)
bijzonderheden:
Jongste speler eredivisie
international oranje onder 17

Paspoort
Naam:
Gilanne Louwaars
Leeftijd:
28 jaar
Positie: 
Middenvelder (nummer tien)
Voormalig team:
saestum
bijzonderheden:
Aanvoerder Fc Utrecht
77-vouding international oranje
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Fullcolour,	112	pagina’s,	met	
meer	dan	50	kleurenfoto’s
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prijs:	15,00	euro

tekst:	Martin	Donker

Verkoopadressen	
Fanshop	Fc	utrecht,	Selexyz	
Broese	
(utrecht)	en	via	diverse	boe-
kensites	(www.voetspoor.nl)

goed	doel
Van	ieder	verkocht	boek	in	
de	fanshop	van	Fc	utrecht	
gaat	1	euro	naar	de	stichting	
Klein	galgenwaard	en	1	euro	
naar	de	jeugdopleiding	van	Fc	
utrecht

Signeren	
Jean	paul	de	Jong	signeert	
op	zaterdag	�	oktober	tus-
sen	10.00	en	12.00	uur	en	op	
woensdag	10	oktober	tus-
sen	15.00	en	1�.00	uur	in	de	
Fanshop
	

Korting	
Wie	bij	de	fanshop	het	boek	
aanschaft	in	combinatie	met	
een	kaartje	krijgt	korting	op	
een	tweede	kaartje	(alleen	bij	
de	fanshop).

iedere leeftijdsgroep. Zo mogen alle winnaars 
twee dagen naar Manchester United om mee 
te trainen met de leeftijdsgenoten bij deze 
grote engelse club. daarnaast krijgen ze een 
rondleiding door old trafford en mogen ze 
een wedstrijd bezoeken van the red devils. 
Voor alle deelnemers aan de regionale voor-
ronde zijn er ook diverse verrassingen.

DhSc’0�		 	�38
de resultaten van zowel de zaterdag als de 
zondagselecties van dhsc’04 zijn prima. de 
jeugdopleiding wordt bovendien begeleid 
door de kNVb om zodoende meer kwaliteit 
en een stabiele jeugdafdeling op poten te 
zetten. inmiddels zijn er een 12-tal jeugdteams 

en streeft dhsc naar uitbreiding. de club is 
verder al volop bezig met de toernooien die 
dit seizoen gehouden gaan worden. 

DoMStaD	MaJella	 103

DoSc	 	5��
de dolderse sportclub dosc bestaat op 1 
november 2008 zestig jaar. de voorbereidin-
gen voor dit jubileum zijn al in volle gang. de 
omni-vereniging telt 1300 leden, waarvan 600 
voetballers. Met wat geluk kunnen zij aan het 
begin van het feestjaar op een nieuw complex 
terecht. de club verhuist naar de schroe-
der van der kolklaan, waar onder andere 
twee kunstgrasvelden, een gewoon veld, een 
sporthal en een school komen. de gemeente 

DVSu	 	�20
dVsU wenst geen enkele scout op de velden 
van de Utrechtse club te verwelkomen zolang 
ze niet in een Fc Utrecht-jas zijn gestoken. 
half september heeft een talentenjager van 
Ajax zich in Lunetten laten zien, wat tegen 
het zere been was van de vereniging. de club 
heeft als één van de ruim vijftig regionale 
Amateur clubs een samenwerkingsverband 
met Fc Utrecht. Gegevens van spelers mogen 
volgens dVsU enkel doorgegeven worden 
aan een andere profclub wanneer Fc utrecht 
heeft aangegeven geen belangstelling te heb-
ben voor een specifieke jeugdspeler. 

DWSM	 	2�2	
het eerste zaalvoetbalteam van dWsM 

wil de huidige accommodatie volbouwen 
met huizen. ,,Ze zijn al tien jaar bezig met die 
plannen”, vertelt secretaris John oostenbrug-
gen van de voetbalcommissie, ,,maar nu zit er 
eindelijk een beetje schot in. er zijn zelfs al 
wat bomen gekapt.” de club is dolblij met de 
geplande verplaatsing. ,,de verhuizing is wel 
nodig ook, want we hebben nu een ledenstop. 
Vooral met de jeugd gaat het heel hard. er zijn 
alleen al elf F-teams en net zoveel e-teams, 
terwijl we maar vier seniorenelftallen hebben. 
op het nieuwe sportpark kunnen we onze 
voetbalafdeling straks weer iets uitbreiden en 
dat is mooi.”

DSo/ultraJectuM	 	�3�
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Jean-Paul de Jong eerste speler FC Utrecht met ‘testimonial’ en carrièreboek

afscheid van de grootste winnaar

Jean-Paul de Jong belichaamt 
namelijk de onverzettelijk-
heid van FC Utrecht en de 

opvatting dat voetbal niet zalig-
makend is. Galgenwaard neemt 
vrijdagavond 12 oktober af-
scheid van hem. JP blijft zich in 
zijn eigen vrijwilligersstichting 
Klein Galgenwaard bezighou-
den met jeugd en waardevolle 
zaken buiten het voetbal.

In JP CLUBICOON zet Martin 
Donker in – uiteraard – elf 
hoofdstukken 
de Utrechtse 
clubicoon 
Jean-Paul de 
Jong neer. 
Het kind, 
de jongen, 
de scholier, de voetballer, de 
echtgenoot, de vader en de 
welzijnswerker krijgen gestalte 
in gesprekken met JP en zijn 
naasten, zowel in de familie als 
in de voetballerij.

In Rondom Voetbal delen 
uit het voorwoord en eerste 
hoofdstuk:

Hij werd geboren in het jaar 
dat de club werd opgericht. 
Mijn opa zou zeggen: ‘Geen 
ding gaat bij geval, want God 
bestuurt het al’. Jean-Paul de 
Jong en FC Utrecht, allebei van 
1970, zijn kennelijk voor elkaar 
bestemd. En nu is De Jong, het 
fanatieke supportertje dat een 
fanatiek spelertje werd, de eer-
ste voor wie de FC speciaal een 
afscheidswedstrijd organiseert, 
en ook de eerste over wie een 
carrièreboek verschijnt.

Toe maar. Je kunt je afvragen of 
al dat eerbetoon niet een beetje 
overdreven is.

Was hij de beste voetballer uit 
de clubgeschiedenis?
Dat niet. Alleen al het loopver-
mogen van John Steen Olsen, 

de doelmatigheid van Leo 
van Veen, de flair van Joop 
Wildbret, het gogme van Jan 
Wouters en de brainwaves van 
Michael Mols maakten van hen 
betere voetballers dan De Jong 
was.

Was hij de populairste FC’er?
Zou kunnen, hoewel ook 
kopkanon Jan Groenendijk, 
eendagsvlieg Erik Willaarts en 
niet te vergeten Dirk Kuijt bij 
supporters een schreefje voor 

hadden. Zij 
waren tijdens 
hun moments 
of glory zeker 
zo geliefd bij 
het volk.

Maakt die eeuwige clubtrouw 
De Jong soms uniek?
Nee, want doelman Jan Willem 
van Ede, recordhouder met 409 
competitiewedstrijden, stond 
tussen 1982 tot 1996 eveneens 
veertien lange jaren bij FC 
Utrecht op de loonlijst. 

Had De Jong dan een specifiek 
talent, een bijzondere gave, die 
een legertje particuliere fans het 
stadion inzoog?
Ook dat niet. Demonstraties, 
waarmee artiesten als Jan Mon-
ster, Rob de Wit, Edwin Gorter 
en Didier Martel het publiek 
soms tot ‘oohs’ en ‘aahs’ ver-
leidden, gaf De Jong zelden. 
Hij was, laten 
we het nu 
maar ronduit 
zeggen, eerder 
een man van 
rennen, sprin-
gen, vliegen, 
duiken, vallen, opstaan en weer 
doorgaan.

En toch is Jean-Paul de Jong de 
allereerste die een ‘testimonial’ 
naar Brits voorbeeld verdient, 
plus een boek over zijn voet-
balloopbaan. In de veertien 

jaar dat hij uitkwam voor 
FC Utrecht was hij namelijk 
wel een markante speler, een 
boegbeeld. Aan de vooravond 
van elk nieuw seizoen zagen 
vrijwel al zijn trainers – hij 
maakte er zeven mee, de ad 
interims niet meegerekend 
– in De Jong eerder een nuttige 

twaalfde man (,,Een lekkere om 
achter de hand te hebben’’) dan 
een basisspeler. Maar als het 
fundament was gelegd en het 
gras gemaaid en de competitie 
begon, kon – en daar had je het 
– domweg niemand meer om 
hem heen, of hij nu Fafié heette, 
Van Veen, Kistemaker of Spel-
bos, Wotte, Adelaar of Booy. Zo 
ging dat jaar in, jaar uit.
De Jong stónd er wanneer het 
moest, met opgestroopte mou-
wen, met het mes tussen de 
tanden, immer weerstand bie-
dend aan druk van buitenaf of 
druk van binnenuit. Er-zíjn-als-
de-tijd-erom-vroeg, ‘pieken’, 
dat werd zijn handelsmerk. Op 

het moment 
suprème kon 
je hem om een 
boodschap 
sturen, wisten 
zijn trainers. 
Nooit liet 

‘Paulus’ zijn wieken hangen, je 
kon op ‘m bouwen.
Die Paulus waande zich bij FC 
Utrecht als Jozef in Egypte: op 
zeven magere jaren, waarin de 
club er steeds in het ‘rechter-
rijtje’ bij hing en twee keer met 
de hakken over de sloot het 

eredivisieschap veiligstelde, 
volgden zeven vette. In de 
tweede helft van zijn carrière 
ontpopte Jean-Paul de Jong zich 
zelfs tot een onwrikbare zuil, 
tot de steunpilaar van een team 
dat drie cupfinales haalde, twee 
keer de KNVB-beker won, de 
Johan Cruijff Schaal in de wacht 

sleepte en zich vijf keer kwalifi-
ceerde voor Europees voetbal.

Voilà! De Jong, tussen zijn 
30e en 35e levensjaar in top-
vorm, werd grossier. Geen FC 
Utrechter met zo’n rijk gevulde 
prijzenkast als hij.

Maar wat hem vooral clubicoon 
maakt, is de manier waarop 
Jean-Paul de Jong al die jaren 
met supporters omging. ‘It is 
nice to be important, but it is 
more important to be nice’, hing 
bij zijn schoonvader op het toilet 
en die tegelwijsheid knoopte JP 
in zijn oren. Fans die hem voor 
de poort van het stadion, langs 
het trainingsveld, in de stad of 
zelfs thuis aan de voordeur met 
smekende oogopslag en rooie 
wangen aanklampten, werden 
nooit met een kluitje in het 
riet gestuurd. ,,Ik weet hoe ik 
vroeger zelf was; ook ik wilde 
mijn voetbalhelden het liefst 
aanraken.’’

Daarbij heeft De Jong, al klinkt 
dat misschien plechtstatig, 
een sociaal-maatschappelijke 
opdracht. Hij is begaan met het 
lot van mensen en vindt het de 

plicht van ieder bevoorrecht 
mens – en in zijn ogen behoren 
profvoetballers tot die elite – 
achtergestelde groepen een arm 
te bieden. Met zijn vrijwilligers-
stichting Klein Galgenwaard, 
opgericht in 2004, voegt hij de 
daad bij het woord. De stichting 
maakt sporten mogelijk voor 
gehandicapten, dak- en thuislo-
zen, kinderen uit achterstands-
wijken en scholieren. Cohesie, 
integratie en normbesef zijn de 
sleutelwoorden op het complex 
aan de Mytylweg, de thuisbasis 
van de stichting. De sleutel-
woorden inzet, betrokkenheid 
en passie zijn van toepassing op 
Jean-Paul de Jong, als voetballer 
en welzijnswerker. Vandaar die 
afscheidswedstrijd. Vandaar dit 
boek.

Stoppen is een kunst. Er is moed 
voor nodig, gezond verstand 
en vaak een beetje druk van 
buitenaf. Het is dat voorma-
lig FC Utrecht-trainer Foeke 
Booy vond dat JP – zoals dat 
in vakjargon heet - ‘de ruimtes 
niet meer kon belopen’, want uit 
zichzelf zou Jean-Paul die punt 
achter zijn carrière nog steeds 
niet hebben gezet. Het afscheid 
vindt hij verschrikkelijk. Zijn 
moeder Gerda verzucht: ,,Ik heb 
maar steeds het gevoel dat hem 
zijn speelgoed wordt afgepakt.’’ 
Zijn vrouw Jolanda: ,,Ik kijk 
er naar uit, maar ik zie er ook 
tegenop.’’
Alleen vader Ruud de Jong 
vindt het beter zo, en nu nog ja 
zeggen op een aanbieding van 
een andere club vond hij ook 
niet verstandig. ,,Dan is het net 
of Jean-Paul zijn gelijk wil halen, 
en de trainer wil laten zien dat 
ie het nog kan. Dat is de ver-
keerde drijfveer. Hij hoeft niks 
meer te bewijzen.’’

Jean-Paul zelf: ,,Ik mis de opof-
fering, de spanning, de sfeer, 
het gevecht, de vrijkomende 
adrenaline. En ik voel me, dat 
komt er dus ook nog bij, nog zo 
fit als een twintiger. Ik denk dat 
ik voor FC Utrecht nog steeds 
van waarde kan zijn. Als ik 
nou merkte dat ik het fysiek of 
mentaal niet meer kon bijsloffen, 
was de beslissing een stuk mak-
kelijker geweest. Nu ìs er voor 
mij beslist. Dat voelt niet fijn.’’

FC Utrecht neemt afscheid van Jean-Paul de Jong. JP 
verdwijnt van het veld na 370 eredivisiewedstrijden voor 
de FC. Met 83 gele kaarten is hij Nederlands recordhou-
der. Schoppenkoning, in de onvervangbare taal van de 
fans. Maar Jean-Paul de Jong staat natuurlijk vooral voor 
clubliefde, inzet en betrokkenheid, ook buiten de voetbal-
lerij.

heeft een opvallende gedaanteverwisseling 
ondergaan. Niet zo zeer in samenstelling, 
maar wel in naam én prestaties. het afgelopen 
seizoen wist door Wilskracht sterk Maarssen 
1 zich met hangen en wurgen te handhaven 
in de hoofdklasse. dit jaar is plotseling alles 
anders. dezelfde spelersgroep is onder een 
nieuwe naam: ‘Maarssen’ gaan spelen. of de 
naam meer indruk maakt of het komt door 
de nieuwe shirts, presteren doet het team 
opeens wel. tot verbazing van de spelers zelf 
werden de eerste drie duels op het twee-na-
hoogste niveau van Nederland gewonnen. het 
nog ongeslagen bZVV was hierna de eerste 
ploeg die ‘Maarssen’ klopte.

DWSV		 	1�0
het eerste elftal van dWsV beleeft tot nu toe 
een wisselvallig seizoen. Van tegenstander La-
ren werd met maar liefst 8-1 gewonnen. ook 
sVF moest eraan geloven, de ploeg uit cothen 
kreeg met 3-6 klop van de Utrechters. tegen 
MsV en osM werd er helaas verloren, zodat 
de zondag vierdeklasser voorlopig een plaats 
in de middenmoot inneemt. de ploeg van 
trainer Piet claessens hoopt de vorm van het 
einde van de vorige competitie weer snel op 
te pakken, toen verkeerde de ploeg in een 
bloedvorm. 

eDo	 	128

eMinent	BoYS		 	��

Sc	eVerStein	 ���
sc everstein heeft in het weekend van 29 
september geen competitieverplichtingen. 
de club is vrijgesteld, omdat het vijftig jaar 
bestaat. Voor de zaterdag tweedeklasser is 
het de hele week feest. de feestweek wordt 
op zaterdag 29 september afgesloten met 
een wedstrijd tussen oud-eversteiners. het 
eerste elftal bezet momenteel de vierde plek 
op de ranglijst, met negen punten uit vier 
wedstrijden. het laatste competitieduel werd 
met 0-3 verloren tegen het uit de eerste 
klasse gedegradeerde strijen. de eerstvol-
gende wedstrijd speelt everstein 1 thuis tegen 
het dordtse oranje Wit.

elinKWiJK		 	��3
de d-jeugd van elinkwijk zal op 24 oktober 
deelnemen aan de vijfde Nike cup. deze 
voorronde zal worden afgewerkt op de vel-
den van rktVc in tiel. de winnaars plaatsen 
zich voor de landelijke finale, welke op 5 en 
6 april worden afgewerkt bij vv Lisse. op 
sportpark de ridderweide doen naast elink-
wijk liefst acht ploegen mee die dit seizoen in 
de nieuwe eerste divisie spelen. het gaat om 
Zeeburgia, Alphense boys, haaglandia, Fc den 
bosch, Feyenoord, Fortuna sittard en roda Jc. 
daarnaast zijn ook tweede divisionist Argon 
en hoofdklassers JsV, Geinoord en rktVc 
aanwezig. elinkwijk speelt zelf dit jaar in de 
hoofdklasse.

Hij werd geboren in het 
jaar dat de club werd 

opgericht.

een man van rennen, 
springen, vliegen, duiken, 

vallen, opstaan en 
weer doorgaan
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Onstuitbaar rolmodel voor jeugd en profs 

Terug in zuilen met Jean-Paul
In de luwte van de ‘grote’ Galgenwaard houdt de grootste 
winnaar in de geschiedenis van FC Utrecht kantoor tus-
sen grijze archiefkasten en plastic bekertjes. Cheques van 
bedrijven die zijn sociaal-maatschappelijke werk steunen, 
sieren de muur. Een gesprek met een vrijwilliger loopt uit. 
Eerst wil Jean-Paul de vinger leggen op wat de sportliefheb-
ber precies wil, dus kan bijdragen aan zijn missie: sport voor 
iedereen, met hart voor stad en regio. De volgende afspraak 
zit al te wachten in de ‘kantine’, met een verwachtingsvolle 
lach op het puntje van de rolstoel. Henny, Jean-Pauls steun 
en toeverlaat op het complex aan de Mytylweg, voorziet de 
groep van koffie en een ijsbrekend praatje.

Door Eldert Kuiken

Veel tijd om de samen-
werking tussen Rondom 
Voetbal en Klein Galgen-

waard te bespreken, is er niet. 
Hoeft ook niet. De vrijwilliger 
en de gehandicapte groep, om 
hen gaat het. En het verhaal 
van Klein Galgenwaard is in 
weinig woorden verteld. Da-
den, iedereen de mogelijkheid 
bieden te sporten, daar gaat het 
om. Het valt Jean-Paul daarom 
zichtbaar zwaar dat de stich-
ting nog in een opbouwfase 

verkeert. Omdat dan nog veel 
tijd en aandacht gaat zitten in 
het structureren van de organi-
satie. Interne zaken, terwijl het 
natuurlijk gaat om de sportmin-
nende Utrechters, vooral die 
in achtergestelde wijken. De 
minderbedeelden, en dat zijn 
er vanuit Jean-Pauls perspectief 
velen, in het bijzonder. ,,Ik be-
sef dat ik veel impact heb. Dat 
een klein gebaar van mij grote 
gevolgen kan hebben. Zoals ik 
het zelf geweldig vond te voet-
ballen met Gerald Vanenburg 
in de Galgenwaard. Zoals ik 

zelf als jochie heb ervaren toen 
Hans van Breukelen op school 
kwam vertellen hoe Michel 
Platini hem had verschalkt met 
een vrije trap.”

Prinses Margrietstraat
We rijden terug naar die tijd. 
Doodgemoedereerd wandelt 
JP het pleintje voor de Prinses 
Margrietschool op. Even niet 
het drukke baasje en nog even 
niet gespot door de Zuilense 
scholiertjes en hun moeders. Er 
wordt al gemompeld en hier en 
daar omzichtig gefotografeerd 
met mobieltjes, maar Jean-Paul 
krijgt alle tijd voor een korte 
wandeling door zijn jeugd. 
Zwaait even door het raam aan 
de Koppestokstraat, tegenover 
zijn ouderlijk huis. De buur-
vrouw, hevig telefonerend, 
zwaait terug; beiden steken
even een duim op en haar ge-
groefde gezicht fleurt kort
op. Ze kijkt recht op Jean-Pauls 
voetbalmuurtje, links en rechts
zo veelvuldig bestookt en dat 
het inmiddels is gerestaureerd.
Terug naar het pleintje, destijds 
speeltuinvereniging Jong Le-

ven, ontwijkt Jean-Paul ternau-
wernood een razende scooter. 
Breeduit gebarend: ,,Nu ben 
ik goed verzekerd, toen stak 
je gewoon over.” Toen ook 
sprongen de kleine Jean-Paul en 
zijn kameraden over de struik, 
die hem in 2,5 decennia hoog 
boven het hoofd is gegroeid.
Terug tussen schommels en 
doeltjes komen alsnog de eerste
handtekeningjagertjes. ,,Heb-
ben jullie niet een bal?” Een
enthousiast meisje springt op 
d’r fiets om er thuis één te ha-
len; twee knapen weten te mel-
den dat er in de school wel één 
ligt, maar dat die niet mee naar 
buiten mag. ,,Nee?”, vraagt JP 
uitdagend. Het spel is op de 
wagen. Natuurlijk geeft een
leraar – zonder te vragen wie 
die olijke krullenbol nou toch
is – de bal 
mee. Jean-Paul 
op zijn best. 
Binnen vijf 
minuten
is er een par-
tijtje in volle 
gang. De prof die nooit ver-
zaakte, krijgt een panna om zijn 
oren; gevolgd door een eerste 
tegentreffer. De tweede is hem 
te veel van het goede. ,,Ver-
keerde ingooi; beide voeten 
los van de grond. Afgekeurd.” 
Maar een panna van ‘Mister FC 
Utrecht’ zelve, diverse schoten 
en een zelf toegekende straf-
schop mogen niet baten. 
JP verliest.

All Inn Health & Fitness
,,Dan gaat hij vals spelen hè”, 
lacht oom Emile, de uitbater
van All Inn Health & Fitness 
die ook aan de wieg stond van 
Klein Galgenwaard. ,,Begint 
zijn zoontje ook al mee”. 
In het sportcentrum leerde 
Jean-Paul vijftien jaar geleden 
– in wat later zijn laatste sei-
zoen in Duitsland bleek – zijn
vrouw Jolanda kennen. Temid-
den van een bont gezelschap 
sporters, kan Jean-Paul een cy-
nisch lachje niet onderdrukken 
als hij ziet hoezeer een spier-
kolos zijn eigen opgepompte 
biceps adoreert. ,,Macho!”, 
mompelt Jean-Paul. In Utrecht, 
bedoelt de Utrechter pur sang, 
ben je gewoon jezelf; met beide 
benen op de grond. Daarom 

wellicht de gecultiveerde afkeer 
van 020? Waar Utrechters graag 
anderen klein houden, met 
bitse humor, maken Amster-
dammers zichzelf graag groter. 
,,Die arrogantie. Misschien is 
dat het wel ja. Aan de andere 
kant zit er ook wel iets in van 
snel mopperen want ‘ik is klein 
en jij bent groot’.” 

,,Wil je meer bereiken, dan 
werk je meer”, legt Emile uit
hoe het ondernemersgezin zich 
opwerkte. ,,Met zijn negenen
in een arbeidershuisje. Ik at op 
mijn knieën, aan een bijzettafel-
tje. Ouders konden weinig voor 
de kinderen doen. Kleunen was 
van jongs af voorgeprogram-
meerd.” Net als de onverzet-
telijke wil om te winnen. ,,Zijn 
vader, mijn oudste broer, wilde 

per se niet van 
hem verliezen. 
Maar hoe gek 
ook, Jean-Paul 
ging altijd 
door. Op va-
kantie trainen. 

Tien keer een berg op rennen. 
Geen seconde kwam het in hem 
op er de brui aan te geven.”
Als de partijtjes op Texel, vooral 
die tegen Duitse campinggas-
ten, ter sprake komen, is er – 25 
jaar na dato – weer een high-
five. ,,Maar ik heb ook een keer 
knock-out op straat gelegen. 
Hadden Jean-Paul en zijn broer 
een grote mond gehad. Mocht 
ik dan oplossen. Bang was hij 
nooit nee. Hij mocht altijd met 
de oudere jongens meedoen. 
Kreeg altijd schoppen, omdat ie 
zo goed was.
‘Schop hem in mekaar’, hoorde 
je geregeld.”

Elinkwijk
DWSV, Elinkwijk, Arminia 
Bielefeld,Osnabrück en veertien
jaar lang FC Utrecht profiteer-
den van zijn harde Zuilense
leerschool. Een paar kilometer 
Amsterdamsestraatweg van All 
Inn verwijderd, richting zijn 
huidige woonplaats Maarssen, 
speelt Elinkwijk voor de beker 
tegen De Graafschap. Jean-Paul 
blijkt nog kind aan huis. ,,Mijn 
hele familie is Elinkwijk. De te-
leurstelling bij de finale van het 
WK 1978 staat nog op mijn net-
vlies gebrand. Bij mijn opa en 

Fair	plaY	 	2�

FaJa	loBi	 	23�
het tweede team van Faja Lobi had een 
vliegende start in de reserve vijfde klasse van 
het zaterdagvoetbal. Uit bij Vrc werd er met 
4-7 gewonnen en thuis werd houten met 
4-3 verslagen. de spelers hopen het huidige 
spelniveau dit seizoen nog zo lang mogelijk 
vol te houden. 

FocuS	 	��2
Velen keken vreemd op toen zij het sport-
complex aan de Westersingel betraden en 
geconfronteerd werden met de gigantische 
gevelbelettering waaruit duidelijk werd dat 

je jezelf bevindt op het trainingscomplex van 
Focus ‘07, FocUseLLo genaamd. Afgeleid van 
de naam van een wel heel bekende voetbal-
club uit italië. Met de bij deze club horende 
gesoigneerdheid, stijl, passie en beleving wil 
Focus ‘07 zich graag associëren. belangrijkste 
reden voor deze blikvangende stunt is dat het 
bestuur graag wil benadrukken dat we niet 
moeten treuren of mopperen over wat nog 

culemborg ‘67 en Fortitudo zijn verbonden. 
tot 15 oktober 2007 kan een ieder suggesties 
aandragen voor goede doelen, plus een moti-
vatie waarom - als Focus ‘07 zijnde - mensen 
voor dit goede doel zouden moeten kiezen. 
suggesties kunnen zij sturen naar andrese-
vers@focus07.nl. Alle inzendingen worden 
voorgelegd aan het bestuur, die maximaal drie 
goede doelen zal selecteren.

FZo		 	150

geinoorD	 	950

niet is, maar dat we trots moeten zijn op wat 
we tot op heden al hebben bereikt. dus al 
zitten we dit seizoen nog niet op ons nieuwe 
complex in culemborg West, we zijn wel een 
van de weinige amateurvoetbalverenigingen in 
Nederland die kunnen beschikken over een 
eigen trainingscomplex naast een wedstrijdac-
commodatie. 

door de fusie van culemborg ’67 en For-
titudo is veel ‘oude’ clubkleding overbodig 
geworden. het bestuur van FocUs roept alle 
leden op om goede doelen aan te dragen. Aan 
deze goede doelen zullen de ‘oude’ voet-
baltenues, maar ook trainingspakken en alle 
andere materialen worden geschonken waar 
nadrukkelijk de namen van de verenigingen 

‘Wil je meer bereiken, 
dan werk je meer’

Klein	galgenWaarD oktober 2007 • JAArGANG 1 • NUMMer 2



mIJN CLUB

ruBrieK	naaM  oktober 2007 • JAArGANG 1 • NUMMer 2 13

mIJN CLUB

oma thuis. Mijn eerste actieve 
voetbalherinneringen liggen bij 
DWSV, maar 
dat ik naar 
de D1 van 
Elinkwijk 
ging, was 
een logische 
stap.” Langs 
de lijn, terwijl Utrechts hoogst 
spelende amateurvereniging 
alsnog klop krijgt van profs, is 
Jean-Paul het ideale rolmodel.

Handtekeningen, foto’s en 
overal een babbeltje. Ruwe 
bolster in het veld, blanke 
pit erbuiten. Soms zuur in de 
mond, altijd honing in daden. 
De tegenstelling lijkt typisch 
Utrechts. ,,Ik ben heel blij met 
het Utrechtse gehalte bij de 
club. Dat waren steevast de 
mannetjesputters. Wouters, De 
Kruyk, Du Chatinier, Gertje
Kruys. Nu ook, met Alje, Joost, 
Rick en Michel. Jongens die ook 
heel begaan zijn met de stad, 
bereid zijn zich ervoor in te 

zetten. Je ergens aan verbonden 
voelen. Daar gaat het om.”

Afscheid
Dat gevoel 
heeft en geeft 
hij, die in ieder 
geval voor de 
jeugd ‘Mister 

FC Utrecht’ is, als geen ander. 
Dus geen kwaad woord over de 
club waar hij speler én suppor-
ter van is en altijd van blijft.
,,Al schoot er wel even iets door 
me heen toen Booy vertrok, en
toen bekend werd dat Willem 
van Hanegem de nieuwe trai-
ner werd. Het was heel dubbel. 
Ik wist dat ik nog van waarde 
kon zijn en het lichaam voelde 
alsof het elk moment weer 
kon beginnen. Maar als je dan 
wakker wordt en weet dat de 
jongens om 11 uur verzamelen 
voor de eerste wedstrijd, tegen 
Feyenoord…”

Als eerste FC’er een eigen car-
rièreboek; de eerste speler met

een afscheidswedstrijd, op 12 
oktober tegen oude ploegma-
ten; de stage bij Vitesse – voor 
oefenmeester 1. Het helpt om 
te stoppen. Klein Galgenwaard 
om door te gaan. Als rolmodel 
heeft hij dromen te over voor 
zijn stad. ,,Alles bij elkaar bren-
gen, op één locatie. Bedrijven, 
de gemeente, FC Utrecht en 
andere (ex-)profs. Om sport 
voor iedereen mogelijk maken. 
Want er wordt te weinig aan 
sport gedaan en de tolerantie 
wordt minder. Met Klein Gal-
genwaard willen we kinderen 
spelenderwijs normen en waar-
den – sportiviteit - bijbrengen. 
Daar zal ik altijd bij betrokken 
blijven.”

Daarom puilt zijn BlackBerry 
uit van de afspraken. En neemt 
hij toch tijd – het kostbaarste 
geschenk – voor de kinderen 
op het pleintje voor de Prinses 
Margrietschool. Als een rolmo-
del, voor de jeugd en voor vele 
andere profs.

’t	goY		 	388
v.l.n.r. boven Jan van den dool, ellis Pelten-
burg, samantha hoogendoorn, Nicole Gru-
ters, Marieke de kruijf, Petra Verbeek v.l.n.r. 
midden John de bruin, Gaby van bentum, 
karlijn drost, ingrid van den dool, tara Vane-
man, ton Pos v.l.n.r. onder claudia Wildeboer, 
Lisette roosenboom, daisy Puijk, roanne 
bernink, Pa-
tricia Ummels 
Leider Jan van 
den dool trai-
ner ton Pos

herculeS	 	1��9
de landelijke aftrapbijeenkomst is een 
geslaagde kaderscholing geworden op het 
hoofdveld van hercules. deze werd gebruikt 
om jeugdtrainers, en leiders van de Utrechtse 
club en regioclubs een beter inzicht te geven 
in het trainen en coachen van pupillen te 
laten vergroten. dit is speciaal bedoeld om 
beginnende trainers de juiste handvatten 
te bieden om aan de slag te kunnen met de 
jongste leeftijdsgroepen. kNVb-regiocoach 
rob Wolsleger begeleidde de avond, waarbij 
een deel van de d-selectie van hercules een 
training afwerkte. centraal stonden diverse 
vormen van vier tegen vier. Frans de kat zorg-
de voor de begeleiding en toelichting op de 

swing. Alle vrienden van hMs zijn van harte 
uitgenodigd voor deze feestavond op zaterdag 
13 oktober. de dak gaat eraf vanaf negen uur 
’s avonds in de sportkantine van hMs aan de 
Manitobadreef.

hoograVen	 	19�
VV hoograven is in de ban van de ramadan. 
Zo’n 90 procent van de leden van de zondag 
zesdeklasser doet mee aan de traditionele 
islamitische vastenmaand, vertelt voorzitter 
driss hidraoui. ,,Alleen een deel van onze 
jeugd niet. het begint voor hen eigenlijk pas 
als ze ergens in de b-junioren zitten, rond 
hun veertiende.” de afsluiting van de negende 
maand van het zogeheten maanjaar is altijd 
het suikerfeest. en laat die nu net in een 

tribune, waar de aanwezige trainers en leiders 
zaten. Na afloop van de training was er volop 
de gelegenheid om vragen te stellen over de 
gedemonstreerde oefenstof.

hMS		 	293
het jaarlijkse feest van hMs krijgt eens een 
ander gezicht. ditmaal geen Frans, Marianne 
of Andre, maar een avondje dixieland. de 
schuimhappers willen vast in de stemming ko-
men voor het aanstaande carnavalsseizoen en 
denken dit te doen met medewerking van the 
radio town Jazz band. deze formatie uit hil-
versum zijn ervaren muzikanten die met een 
enorm enthousiasme voor een onvergetelijk 
optreden zullen zorgen. hun stijl varieert 
van pure dixieland tot fluisterzachte blues en 

Soms zuur in de mond, 
altijd honing in daden.
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mIJN CLUB
speelweekend vallen: zaterdag 13 oktober. 
,,We hebben er al over gediscussieerd en 
overwegen om de kNVb te vragen om ons 
vrij te geven”, zegt hidraoui. ,,Wij hebben tien 
elftallen, waarvan maar één seniorenteam. Veel 
jeugd dus. de meeste ouders willen het feest 
toch graag thuis vieren met hun kinderen. 
dan zitten wij met die wedstrijden.” de club 
is dit jaar overigens ook begonnen met een 
meisjesteam, de c1. het loopt nog niet hele-
maal geweldig – ,,ze hebben tot nu toe nog 
alles verloren” – maar volgens de voorzitter 
komt het allemaal goed. ,,Ze moeten nog veel 
leren, maar ik maak me geen zorgen.”

houten		 	10�8
het waren drukke weken voor de b-junioren 

van sv houten. op 19 september kreeg de 
b1 van de blauwhemden een training van 
Gert kruys. het team van trainer/coach 
ron de Waal werd onder handen genomen 
door de hoofdtrainer van Fc dordrecht 
én vader van Fc Utrecht-speler rick kruys. 
bovendien mocht de voltallige b-selectie in 
het weekend daarop aanschuiven bij Johan 
derksen en Willem van hanegem. Ze waren 
aandachtige toeschouwers bij Voetbal insite, 
waar wekelijks het voetbalnieuws wordt 
besproken. ondertussen werd er ook nog 
goed gepresteerd op het veld. in de tweede 
divisie pakten de b-junioren negen punten uit 
de eerste vijf duels.

hSV	‘�9		 	180

aangebracht, waaruit blijkt dat deze vereniging 
exclusief samenwerkt met Fc Utrecht. het 
doel is om talentvolle jonge voetballers 
gerichter op te sporen en hun talent verder 
te ontwikkelen binnen de jeugdopleiding van 
de professionele voetbalclub Fc Utrecht. 
deze talentontwikkeling wil spelers vanuit de 
eigen opleiding laten doorstromen naar het 
eerste team.

Jonathan	 	815
Vandalisme	teistert	Jonathancomplex	
opnieuw
de laatste maanden is het complex van 
voetbalvereniging Jonathan meerdere malen 
bezocht door onverlaten die weinig respect 
hebben voor andermans eigendommen. eind 

hsV ‘69 heeft 180 spelende leden verdeeld 
over drie zondag teams één zaterdag elftal, en 
heeft acht jeugdelftallen. hsV ‘69 is in 2006 
weer gestart met een eerste elftal op de zon-
dag dat nu uitkomt in de 6de klasse d west 1. 
de selectie van de zondag staat onder leiding 
van de in de Meern wonende oefenmeester 
Peter de bie.

iJFc	 	552
rAc talentontwikkeling Midden-Nederland is 
een samenwerkingsverband tussen regionale 
amateurclubs en Fc Utrecht. iJFc is één van 
de ongeveer vijftig rAc-clubs uit de regio 
Utrecht die is aangesloten bij het samenwer-
kingsverband. een rAc-club is herkenbaar 
doordat bij de kantine een plaquette is 

ik vroeg natuurlijk ‘Kom Van 
Dat Dak Af’ aan. Maar dat is nu 
helemaal over, hoor.”

Hiphop
Usher vind ik echt een hele 
goeie artiest. Zijn muziek mag 
je van mij overal draaien, net als 
dat van Jay-Z en 50 Cent. Hip-
hop is sowieso prima muziek 
om mezelf voor een wedstrijd 
op te peppen. De laatste CD die 
ik heb gekocht, is van Opge-
zwolle. En R&B is ook lekker 
om te horen. Nu is er trouwens 
een heel gaaf R&B nummer 

uit, ‘You Make Me Better’ van 
Fabulous en NEO.”

Survivor
Nummers die me aan mijn voet-
balloopbaan doen denken, zijn 
er niet echt. Behalve ‘Eye of the 
Tiger’ natuurlijk, van Survivor. 
Maar dat kan ook niet anders 
als je het elke thuiswedstrijd 
voor de aftrap uit de speakers 
hoort knallen.” 

Concert
Helaas heb ik nog nooit een 
concert gezien van één van 

mijn favoriete artiesten. Maar 
daar wil ik binnenkort zeker 
verandering in brengen. Als 
ik volgende week naar een 
willekeurig concert 
mag, zou dat Chris 
Brown worden, 
denk ik. Hij maakt 
muziek in de stijl 
van Usher en heeft 
best veel num-
mers gemaakt met 
andere artiesten. 
Dan zie je die er 
misschien ook wel 
meteen bij.” 

griJSGEDRAAiD…

... DOOR KEES VAn bUREn

XZibit met het nummer Papa-
razzi. Jaren heb ik dat gedraaid 
en het blijft nog steeds een heel 
gaaf liedje. 

DJ
Mijn eerste cd? Oei, dat zou ik 
echt niet meer weten. Vroeger 
was ik in elk geval wel hele-
maal weg van het nummer 
‘Kom Van Dat Dak Af’, van 
Peter Koelewijn. Nederlandse 
Rock en Roll, ja. Mijn vader, 
zelf DJ, draaide vroeger ook tij-
dens de zwemvierdaagse waar 
alle scholen aan meededen. En 

bloemist Pieter Groen schrijft nieuw FC Utrecht-lied

‘Forza Utreg, red white army’
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FC Utrecht-fans opgelet! Want Pieter Groen – Piet voor zijn 
vrienden – heeft een lied bedacht. ,,Een ode aan de FC”, 
aldus de 35-jarige bloemist en supporter. 

Door Marieke van der Voort 

Het idee voor het maken 
van deze song ontstond 
vorig seizoen. ,,Na het 

beker- en competitieverlies 
tegen AZ was de sfeer in het 
stadion erg negatief”, vertelt de 
ras-Utrechter. ,,Toen ik de och-
tend na de tweede nederlaag 
wakker werd, zei ik spontaan 
tegen m’n oudste dochter, 
‘kom, we gaan een liedje schrij-
ven.’”

Vol enthousiasme ging hij sa-
men met de vijfjarige Bastienne 
aan de slag. ,,Moeilijk? Nee, 
helemaal niet. Binnen vijf minu-
ten was het af. Dat het zo kort 
duurde, zal wel met clubliefde 
te maken hebben.”

Er bestaat al een aantal liedjes 
over FC Utrecht. ,,Toch vond 
ik het belangrijk om dit num-
mer te schrijven. Want in mijn 

beleving was er nog geen lied 
dat echt een ode bracht aan 
FC Utrecht. Mijn dochter en 
ik hebben dit geprobeerd te 
veranderen.”

Piet – bloemist van beroep 
– heeft alweer voor het tiende 
jaar op rij een seizoenskaart van 
FC Utrecht. ,,Van huis uit ben ik 
niet met voetballen opgegroeid. 
Pas vanaf mijn twintigste 
begon ik af en toe wedstrijden 
te bezoeken. De volle tribu-
nes, het fanatieke publiek en 
het bloed, zweet en de tranen 
dat de spelers vaak op de mat 
leggen, werkte aanstekelijk. Ik 
zie Galgenwaard inmiddels als 
mijn thuis.” 

Piet heeft zowel op de Bunnik-
Side, de City Side en de twee 
lange zijden gezeten. ,,Omdat 
mijn bedrijf – een bloemenzaak 
– inmiddels Business Associate 
is, kun je me nu tweemaal per 

Supportief Utrecht

in	het	midden	van	ons	landje,
in	een	hele	mooie	stad,
Staat	het	huis	van	Fc	utrecht,
Daar	gaan	alle	cluppies	plat.

Wij	supporters	durven	dromen
Van	een	beker	en	een	schaal.
als	ze	scoren	gaan	we	juichen
en	we	zingen	allemaal.

Forza	utreg,	red	white	army,
over	Dom,	gracht	en	wijk	c.
als	ze	winnen	zijn	we	gelukkig
en	daar	doen	we	even	mee.

Wij	vertrouwen	op	ons	cluppie,
Vol	met	passie	en	veel	strijd.
nummer	1	dat	gaan	we	worden,
ook	al	duurt	dat	nog	een	tijd.

op	een	dag	zal	utrecht	tonen,
Wat	het	allemaal	nog	kan.
Met	de	hulp	van	ons	supporters,
Want	wij	zijn	de	twaalfde	man.

Melodie:	 onder	 hele	 hoge	 bomen	 /	
oh	my	darling	clementine

andere	Fc	utrecht-liedjes

Utereg m’n kluppie - herman berkien
 
Mannen moeten werken - henk (West-
broek)  en de Galgenwaardgangers
 
strijdlied Fc Utrecht - herman berkien
 
Vader Jacobs heeft twee zonen - de twee 
kleintjes pils
 
de twaalfde Man - danny en Gerard
 
Utrecht, dat is pas een club/het legioen 
van Fc Utrecht - Mas bes/duo rood Wit

15

maand op de hoofdtribune 
vinden. Sommigen denken 
wellicht dat daar alleen maar 
bobo’s zitten die weinig om 
voetbal geven, maar dat is 
absoluut niet zo. Als er verloren 
wordt, voel ook ik me dood-
ziek.” 

Rondom Voetbal gaat het lied 

van Piet op muziek zetten. Zelf 
zal Piet zijn lied in elk geval 
niet zingen. ,,Ik laat iemand an-
ders wel voor gek staan op de 
middenstip”, grapt hij. Ken jij 
toevallig een ras-Utrechter met 
een gouden strot? Tip ons dan 
vooral via redactie@rondom-
voetbal.nl. 
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Door Marieke van der Voort

Het jubileumweekend dat 
PVCV begin september heeft 
georganiseerd, was de kick-off 
van een seizoen dat geheel in 
het teken staat van het 75-ja-
rige bestaan van de Vleutense 
voetbalclub. De jeugd kon zich 
uitleven op tal van luchtkas-
telen en voor de wat oudere 
leden waren in een feesttent 
hapjes en drankjes geregeld. 
Verder hadden clubiconen de 
mogelijkheid elkaar tijdens 
de receptie te ontmoeten. DJ 
Ferry G en zanger Twan Lijten 
zorgden bovendien voor een 
onvergetelijke feestavond. 
,,Het jubileumweekend was 
een geslaagde mix tussen 
activiteiten voor jong en oud”, 
stelt Paul Nieuwenhuizen, die 
net als Marianne tot de vijfkop-
pige jubileumcommissie be-
hoort. ,,Maandenlang hebben 
we hier energie in gestopt. Des 
te mooier is het dan om te zien 
dat er 500 mensen afkomen op 

de feestavond, en dat ze het al-
lemaal naar hun zin hebben.”

Marianne kan zich in de woor-
den van Paul vinden. ,,En het 
is vooral prachtig dat een aan-
tal van onze oud-leden heeft 
besloten om aan het eind van 
het seizoen nog één keer tegen 
elkaar te spelen. Zeker wan-
neer je bedenkt dat sommigen 
dertig tot veertig jaar geleden 
voor het laatst bij PVCV tegen 
een bal hebben getrapt.”

PROFVOETBALLER
Verdeeld over het seizoen 
organiseert de jubileumcom-
missie activiteiten. ,,Maar we 
moeten nog even kijken wat 
het precies allemaal wordt”, 
vertelt Marianne, die tevens 
jeugdvoorzitter van de club 
is en trainster van het dames-
team. ,,Zelf zou ik het wel leuk 
vinden om als Vleutense club 
wat met FC Utrecht te doen. 
Bijvoorbeeld via een clinic voor 
de jeugd of het ontvangen van 

een profvoetballer tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie.”

Wat wel al vast staat is de 
zesmaal terugkerende loterij, te 
beginnen in januari 2008. Het 
absolute hoogtepunt van deze 
trekking is de Superronde, die 
in juni zal plaatsvinden. De 
winnaar gaat er met een spik-
splinternieuwe Volkswagen 
Fox vandoor. Verder vallen er 
onder meer een designtelefoon, 
een fiets en 450 euro cash te 
winnen. ,,Behoorlijke prijzen, 
inderdaad”, lacht Paul. ,,Maar 
als je in totaal duizend loten 
van honderd euro per stuk 
verkoopt, moet daar ook wel 
wat tegenover staan.” Eerst 
heeft de vereniging haar eigen 
leden de kans gegeven een tic-
ket te kopen. Vanaf nu kunnen 
ook mensen van buitenaf hun 
geluk beproeven. 

De opbrengst van de loterij 
komt ten goede aan de bouw 
van het nieuwe PVCV. ,,En dat 
is ondertussen ook wel nodig”, 
bekent Marianne. ,,De accom-
modatie is verouderd. Omdat 
we zouden verkassen vanwege 
de geplande huizenbouw in 

september was het weer raak. de beamer en 
een lege kassa zijn meegenomen, een aantal 
sleutels is teruggevonden. Aan het einde van 
vorig seizoen werd onze nieuwe partytent 
moedwillig vernield, in de zomerperiode was, 
gebruikmakend van de bouwsituatie, onze 
kantine enkele malen aan de beurt. de buit 
is niet noemenswaardig, de vernielingen zijn 
ronduit vervelend. het gooien met foto’s van 
kampioenselftallen en voormalige clubleden, 
het vertrappen van cd’s en het laten leeglopen 
van de fusten bier is ongeveer het patroon. 
Voorzitter Martin Vermeer is het vandalisme 
meer dan beu. ,,Wij proberen met onze vrij-
willigers en beroepskrachten onze voetballers 
een leuk voetbalproduct te bieden. Maar dat 
telt kennelijk niet”, aldus de preses. ,,het is 

elke keer weer schrikken voor onze vrijwilli-
gers. het voelt alsof die gasten in je eigen huis 
hebben huisgehouden.” Met de andere ge-
bruikers van het complex is overleg gevoerd 
over de situatie. de naastgelegen hondenver-
eniging is inmiddels omheind met een hoog 
hek. de politie zelf is door een gebrek aan 
mankracht nauwelijks in staat extra toezicht 
te houden. Vermeer: ,,het gevoel bekruipt je 
dat de instanties denken: zoek het zelf maar 
uit. Maar ik neem aan dat zij ook hun uiterste 
best doen om dit soort zaken te bestrijden. 
Laten wij zelf in ieder geval extra alert zijn en 
bij onraad dit onmiddellijk melden. Jonathan 
neemt iedere avond het geld mee, dat in de 
bankkluis wordt gedeponeerd. er is niets, dus 
óók geen kleingeld te halen.”

bij onraad dit onmiddellijk melden. Jonathan 
neemt iedere avond het geld mee, dat in de 
bankkluis wordt gedeponeerd. er is niets, dus 
óók geen kleingeld te halen.”

JSV	nieuWegein	 	1130
dAM events uit hilversum is de nieuwe 
shirtsponsor voor het eerste elftal van de za-
terdagafdeling van JsV. dAM staat voor dutch 
Artists Management en is specialist op het 
gebied van entertainment en festiviteiten. een 
keur van artiesten zijn aangesloten bij dAM, 
zoals Gerard Joling, Wolter kroes en Jan 
smit. Voor meer informatie, zie www.dambv.
nl. JsV Nieuwegein en dAM hebben een 
contract voor drie jaar afgesloten. Naast de 
sponsoring van kleding heeft dAM de selectie 

Voorzitter	Vermeer:	‘het	gevoel	be-
kruipt	je	dat	instanties	denken:	zoek	
het	zelf	maar	uit’.	,,het is elke keer weer 
schrikken voor onze vrijwilligers. Weer die 
puinhoop en het gebroken glas opruimen. het 
voelt alsof die gasten in je eigen huis hebben 
huisgehouden.” Met de andere gebruikers 
van het complex is overleg gevoerd over de 
situatie. de naastgelegen hondenvereniging 
is inmiddels omheind met een hoog hek. de 
politie zelf is door een gebrek aan mankracht 
nauwelijks in staat extra toezicht te houden. 
Vermeer: ,,het gevoel bekruipt je dat de 
instanties denken: zoek het zelf maar uit. 
Maar ik neem aan dat zij ook hun uiterste 
best doen om dit soort zaken te bestrijden. 
Laten wij zelf in ieder geval extra alert zijn en 

Jubileum voor het Vleutense PVCV

‘Voetbalreünie prachtige aftrap van slotfeest’
PVCV bestond in augustus precies 75 jaar. ,,Het creëren 
van trots is in dit feestjaar het belangrijkste”, vertelt jubi-
leumcommissie-lid Marianne Kruys. 

                        Vrouwen, bier, voetbal én een feesttent. Wat wil een man nog meer?

                        Allesdoener en clubicoon kees van rijnsoever, alias Witte kees, was ook van de partij…

                       ook de gemeente wenst PVcV veel geluk toe.

dJ Ferry G zweept de PVcV’ers op.
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voorzien van reservekleding, tassen, jassen en 
trainingspakken. 

KaMpong	 	11�1
kampong kan sinds zondag 23 september 
weer beschikken over richard (Gunther) slot. 
de spelbepalende middenvelder raakte in de 
eerste week voorbereiding geblesseerd. hij 
heeft nog geen minuut kunnen spelen, maar 
sluit deze week weer volledig aan bij de groep. 
Zeker na het voorlopig wegvallen van centrale 
verdediger Melvin borstelaar wegens een 
knieblessure, is dit goed nieuws.

KDS	 252

KiSMet		 99

KocKengen		 30�
Vanaf dit seizoen heeft vv kockengen een 
nieuwe website. deze site is voor iedereen 
toegankelijk en biedt een verscheidenheid 
aan verenigingsinformatie. de webredactie is 
voorlopig nog even bezig met het up-to-date 
krijgen van alle informatie. Zo wordt de 
gehele jeugdafdeling bijvoorbeeld voorzien 
van eigen teampagina’s. “Verder is het een site 
zonder veel toeters en bellen. degelijkheid 
en het verstrekken van veel informatie staat 
voorop.”, aldus de webredactie. de nieuwe 
website van de club is te vinden via www.
vvkockengen.nl

leKVogelS	 3��

gehouden. stan en Melvin verlieten de voet-
baldagen met twee prijzen, twan met één. Alle 
kNVb leden tussen de 9 en 12 jaar konden 
zich opgeven. 

de Lexvogels hebben eind september een 
bittere pil te slikken gekregen. Patrick buijzer, 
die in de thuiswedstrijd tegen Asperen debu-
teerde (3-2 winst) was net hersteld van een 
enkelbreuk. Maar nog voor de scheidsrech-
ter had afgefloten, was hij alweer afgevoerd 
vanwege eenzelfde kwetsuur, ditmaal aan zijn 
andere enkel. “triest, bijzonder triest. dan 
doet zo’n overwinning er niet veel meer toe”, 
aldus voorzitter Jan Verweij.

lopiK		 	�05
Voetbaldagen bij de kNVb
eerste	dag
Jonathan, twan, stan en Melvin hebben deel-
genomen aan de kNVb voetbaldagen, die van 
29 tot en met 31 augustus in iJsselstein zijn 

Jubileum voor het Vleutense PVCV

‘Voetbalreünie prachtige aftrap van slotfeest’
Leidsche Rijn is er lange tijd 
niets meer aan gedaan. Pas 
drie jaar geleden hoorden 
we dat PVCV hier toch kon 
blijven.” De club heeft besloten 
om samen met de handballers 
van HV Eendracht en korfbal-
vereniging Fiducia één nieuwe 
kantine te bouwen en het aan-
tal kleedkamers en velden uit 
te breiden. ,,Dat laatste is ook 
geen overbodige luxe”, stelt 
Paul, die al sinds zijn zesde 
bij de vereniging loopt en 
momenteel leider is bij de A1-
junioren. ,,Met zo’n 900 leden 
is het lastig om slechts acht 
kleedhokken te hebben en vier 
velden, waarvan eentje enkel 
als pupillenveld gebruikt kan 
worden. Bovendien willen we 
met de komst van de woonwijk 
Vleuterweide kunnen groeien.” 

TROTS
De grootste sportieve ambi-
tie tijdens het jubileumjaar 
is volgens Marianne en Paul 
het handhaven van heren 1 
in de derde klasse. ,,Maar het 
belangrijkste van dit seizoen 
is het creëren van trots”, aldus 
Marianne. ,,Alle mensen, jong 
en oud, pas lid of al jaren, 

moeten zich trots voelen om 
onderdeel uit te maken van 
PVCV. De activiteiten die we 
gedurende het seizoen organi-
seren, zullen hieraan bijdragen. 
En gesteund door de opbrengst 
van de loterij kunnen we een 
mooie nieuwe start maken 
richting het honderdjarig 
jubileum.” 

Het is de bedoeling dat PVCV 
als overgangsjaar het volgende 
voetbalseizoen bivakkeert in 
het oude paviljoen van hoc-
keyclub Fletiomare. Maar niet 
voordat het jubileumseizoen 
in juni feestelijk is afgesloten. 
,,Tijdens het slotweekend is de 
trekking van de Superronde”, 
vertelt Paul. ,,Ook geeft PVCV 
dan een speciaal Jubileum-
boek met DVD uit, waarin 
de historie van de vereniging 
centraal zal staan.” Marianne: 
,,Verder houden we wellicht 
een enorme barbecue langs de 
velden. En de voetbalreünie 
van onze oude clubiconen is 
natuurlijk een prachtige aftrap 
van het slotfeest van ons 75-
jarige bestaan.” 

PVCV vraagt 
uw hulp voor 
jubileumboek

heeft u nog een unieke zwart-
wit foto, een leuke anekdote 
of een bijzondere filmopname 
van die ene geweldige omhaal 
waarmee PVcV de wedstrijd 
won? Uw bijdrage is meer dan 
welkom voor de uitgave van het 
75-jarige Jubileumboek van de 
vereniging. Paul Nieuwenhuizen 
en eric Flier zien uw reacties 
vol verwachting tegemoet. 
“Want met behulp van allerlei 
inzendingen moet het een 
prachtig boek worden”, 
aldus Paul namens de gehele 
jubileumcommissie. 

reacties kunt u sturen naar 
pnieuwenhuizen@wanadoo.nl 
en eric.monique@zonnet.nl. 

de jubileumcommissie van PVcV. Van links naar rechts: Paul Nieuwenhuizen, eric 
Flier, hans carriere en Marianne kruijs. Voorzitter Wilt Jan de boer ontbreekt 
op de foto. Wie zei dat vrijwilliger zijn niet leuk is?

 Voorzitter hans de Groot tijdens het jubileumweekend (tweede van rechts). 
tijdens de receptie hield hij een speech over het verleden van PVcV en de 
nabije toekomst van de club. 
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www.wijkbijduurstede.bodycontrol.nl

Afslanksalon
Body Control
Wijk bij Duurstede

Met de Body Control, het afslankapparaat dat afslankt, 
verstevigt en dat tevens zorgt voor een vermindering 

van de cellulitis en lichaamsvet afbreekt 
(met behulp van spiercontracties). 

Precies op die plaatsen afslanken waar u dat wilt.

Body Control afslankapparaat
Body Control is tegen: Body Control is voor: 
. slechte conditie . goede conditie 
. slappe spieren . spierversteviging 
. dikke benen . verbetering circulatie 
. dikke billen . versteviging buik en billen 
. dikke buik . figuurcorrectie 
. verergering van  . afslanken en verstevigen 
  cellulitis   

Body Control Wijk bij Duurstede  
Schepenen 44 

 Wijk bij Duurstede 
 0343 593 773

“ I n t e r e s s e ?
Bel voor een vrijblijvende

introductiebehandeling.”

Openingstijden:  
Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 - 15.00 uur.  
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. 
‘s Avonds en in het weekend gesloten.

een strakker, slanker lichaam

in slechts 17 minuten!



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.
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‘die teen spleet 
in tweeën’

Opoe: de praatgrage waterdrager van DOS in 1957-1958

De ‘kneusjes’ van gerrit Krommert
‘Opoe‘ mag dan opa zijn geworden, Gerrit Krommert is op 
zijn 78e geen spat veranderd. ‘Opoe‘ was ooit de eretitel 
van de praatgrage linksbinnen van het Utrechtse DOS, 
dat in 1958 het landskampioenschap veroverde. Bijna een 
halve eeuw later keert Krommert als vitale opa nog met 
regelmaat terug in het vernieuwde stadion Galgenwaard. 
Om samen met kleinzoon Ferry de verrichtingen te vol-
gen van FC Utrecht, dat in 1970 voortkwam uit Elinkwijk, 
Velox en zijn DOS.

Door Hans Vos

Het originele treinkaartje 
is ruim 49 jaar na dato 
een zéér bijzonder heb-

beding, een mini aandenken 
met een heel grote emotionele 
waarde. Van Nijmegen, waar 
in De Goffert de beslissings-
wedstrijd om de landstitel 
van Sportclub Enschede met 
1-0 was gewonnen, reed de 
kampioensexpres van DOS op 
15 juni 1958 regelrecht naar 
Utrecht. Gerrit Krommert was 
op die snikhete dag één van 
de vele uitgelaten passagiers. 
Het speciaal voor die gelegen-
heid gedrukte treinkaartje (niet 
geknipt!) is het bewijs, zo ook 
de fraaie fotoreportage van die 
voor de linksbinnen van DOS 
onvergetelijke dag.

Met het uitpuilende fotoplak-
boek op schoot doet Krommert 
zijn verhaal, vol kwinkslagen, 
vijf hoog in zijn Nieuwegeinse 
appartement. Geen foto zonder 
anekdote. Bij het omslaan van 

weer een pagina volgt auto-
matisch weer een lach. Het is 
Krommert ten voeten uit, zoals 
hij terugblikt op de mooiste 
jaargang uit zijn voetballoop-
baan. Met een grap en een grol. 
Hij duikt zelfs, in een zijkamer-
tje, achter de breedbeeldlaptop 
om op internet naar hartenlust 
te surfen naar de voetbalge-
schiedschrijving van zijn DOS. 
In no-time staat één van de 
voor hem karakteristieke zwart-
wit foto’s op het beeldscherm. 
Daarop is Krommert te zien, in 
discussie met een scheidsrech-
ter. En net als bij het zien van 
echte foto’s uit die tijd, kleurt 
een warme lach zijn amusante 
vertelsel.

Te grijnzen viel er veel in dat 
glorieuze seizoen van DOS, 
1957-1958. En Krommert 
behoorde tot de animators, ook 
buiten de lijnen. De vrolijk-
heid is anno 2007 niet van 
zijn gezicht verdwenen. Dat 
blijkt als hij bij elke foto in zijn 
album op olijke wijze zijn zin-

nen uitspreekt. De komische 
voorbeelden liggen dan ook 
voor op het oprapen. Zo had 
wijlen Leo Horn zichzelf voor 
het kampioensfeest van DOS 
uitgenodigd. Deze bij leven al 
legendarische scheidsrechter, 
de man van dienst tijdens de 
beslissende wedstrijd tegen 
Sportclub Enschede op het 
neutrale terrein van NEC in 
Nijmegen, ging na afloop goed-
gemutst in de gele clubkleur 
geschilderde kampioenstrein 
mee naar Utrecht. 

Krommert bezit een fraaie ver-
zameling authentieke foto’s, die 
hij hoogstzelden nog bekijkt. 
Stuk voor stuk zijn het taferelen 
die in het huidige Nederlandse 
topvoetbal ondenkbaar zouden 
zijn. Arbiter Horn feestte op 
de avond van de veroverde 
titel zelfs mee in het Utrechtse 
Tivoli, samen met de hossende 
spelers en bestuurders van DOS 
en hun partners. ,,Dat kon toen 
nog. Horn was na die kampi-
oenswedstrijd overal bij.’’

En er was nog een opvallende 
feestganger: judoka Anton 
Geesink, de latere Olympisch 
kampioen van Utrechtse 
origine. Geesink had de DOS-
spelers in het kampioensjaar op 
het vergroten van de lichaams-
kracht getraind. ,,Tsjonge, 
jonge, dat was wat,’’ roept 
Krommert deze sessies in herin-
nering. ,,We moesten potige 
kerels worden. En daar zorgde 
Anton wel voor. Bij het voor-
doen van één van zijn oefenin-
gen stapte Anton naar achteren. 
Toen stond hij bovenop een 

teen van Martin Okhuysen. Wat 
denk je dat er gebeurde? Die 
teen spleet in tweeën.’’
Baat had Krommert bij de 
krachttrainingen van Geesink. 
Hij was als overijverige, fysiek 
sterke ‘waterdrager’, zowel 
links- als rechtsbenig, een 
hechte schakel in het toenter-
tijd befaamde DOS-collectief. 
Hij werd geselecteerd voor het 
Nederlands B-elftal, maar de 
sprong naar de Oranje-elite 
bleef op het hoogtepunt van 
zijn loopbaan uit. ,,Je moet niet 
vergeten dat ik een paar heel 
goede concurrenten had op 
die positie, 
Faas Wilkes, 
Abe Lenstra 
en Cock van 
der Tuyn. Dat 
waren grote 
jongens.’’ 
Toch hangt er in zijn woonka-
mer een achter glas ingelijst 
‘haasje’, het speldje dat iedere 
Nederlandse speler traditioneel 
na zijn eerste A-interland krijgt. 
Het behoorde toe aan clubge-
noot Cor Luiten, zijn in 1978 
overleden zwager.

Interlands met het échte Oranje 
mogen dan op zijn CV ontbre-
ken, Krommert kreeg er veel 
andere memorabele voetbalmo-
menten voor in de plaats. In het 
vernieuwde Galgenwaard dwa-
len zijn gedachten nog wel eens 
af naar de vervlogen DOS-tijd 
die hij op nagenoeg dezelfde 
voetbalplek in zijn geboortestad 
beleefde. ,,Daar liggen heel wat 
zweetdruppeltjes van mij,’’ zegt 
de oud-kampioen. En vele, vele 
tranen van sportief geluk. 

Helaas, zo benadrukt hij, zijn er steeds 
minder medespelers van toen met wie 
hij tegenwoordig, vooral bij thuis-
wedstrijden van FC Utrecht, heerlijk 
kan bomen over de oude glorie. Henk 

Temming, Tonny van 
der Linden (match-
winner voor DOS in 
de kampioenswed-
strijd tegen Sportclub 
Enschede in 1958) en 
Hans Kraay behoren 

met hem tot de laatsten der Mohika-
nen. ,,We hebben jarenlang samenge-
speeld en heel veel samen beleefd. We 
waren één familie, de DOS-familie. 
Zelfs de spelersvrouwen hadden een 
eigen clublied. Die saamhorigheid 
was onze grote kracht. Daar kwam 
niemand tussen. We gingen samen 
voor een goed resultaat, elke wedstrijd 
weer. In het oude Galgenwaard waren 
we bijna niet te verslaan. De magie die 
van dat uitverkochte stadion uitging, 
als ik daar nog aan terugdenk. In één 
woord: prachtig.’’

Zijn debuut voor de hoofdmacht van 
de ‘Kanaries’ speelde Krommert in 
1947 buiten Utrecht. In Amsterdam, in 
de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen 
De Volewijckers. En in de hoofdstad 
maakte hij prompt een winstgevend 
doelpunt. Een zeer discutabele goal, 
waar een handsbal aan voorafging. 

gerrit Krommert
Geboortedatum: 5 oktober 1929
Geboorteplaats: Utrecht (wijk tuindorp)
Woonplaats: Nieuwegein
clubs als voetballer: semper Avanti 
(Utrecht, 1945-1947), dos (Utrecht, 
1947-1961) en hVc (Amersfoort, 1961-
1963)
sportieve hoogtepunt: Landskampioen-
schap met dos, seizoen 1957-1958 
(zege van 1-0 in beslissingswedstrijd te-
gen sportclub enschede op 15 juni 1958 
in Nijmegen, dankzij doelpunt van tonny 
van der Linden in de verlenging)
clubs als trainer: geen

Voor de aftrap van de kampioenswedstrijd dos versus sportclub enschede in 
Nijmegen. scheidsrechter Leo horn onderhoudt zich met tonny van der Linden, 
Gerrit krommert legt de bal op de middenstip.

het kampioenselftal van dos, dat op 15 juni 1958 in de Goffert in Nijmegen sportclub enschede met 1-0 (na verlenging) versloeg. Van links naar rechts: trainer Pepi Gruber, Andries Nag-
tegaal, Martin okhuysen, henk temming, hans kraay, Louis van den bogert, Wim Visser, dirk Lammers, Gerrit krommert, cor Luiten, keeper Frans de Munck en tonny van der Linden.
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MaarSSen		 	99�
Nieuwe vlag voor vv Maarssen
sinds enkele weken hangt op het sportpark 

daalseweide naast de kantine een prachtige 
vlag met het logo van vv Maarssen. de vlag is 
aangeboden door ‘clubman in hart en nieren’ 
Piet Verhoef en is gemaakt bij Whitemoor 
trading. dit bedrijf heeft ook onder meer de 
kleding van het eerste zondagelftal bedrukt. 
Namens de vereniging willen wij Piet Verhoef 
hartelijk danken voor dit prachtige cadeau. 

MagreB	 	2�3

De	Meern		 	1392
de oranjehemden van de Meern komen om 
in de jeugd, maar willen ook actief worden 
in de oudste leeftijdsgroepen. daarom is 
op donderdag 20 september gestart met 
een eerste voorbereidende training van een 

15 september moest Montfoort het opnemen 
tegen het Amsterdamse WV-hedW, een 
ploeg waarvan Montfoort de afgelopen 
seizoenen nog niet verloren had. de ploeg uit 
Amsterdam –oost wilde aan die nare traditie 
natuurlijk een einde maken.
onder het motto “never change a winning 
team” kon trainer herman schreurs aantre-
den met de zelfde basiself als tegen swift. de 
ploeg is in vorm en de nieuwe tactiek werpt 
duidelijk zijn vruchten af. dat bleek ook weer 
deze wedstrijd waarin uiteindelijk met 0-3 
werd gewonden. de volgende wedstrijd tegen 
de Zuidvogels op 23 september werd ook 
gewonnen. hierdoor staat het eerste team 
van VV Montfoort voorlopig bovenaan in de 
competitie.  

veteranenteam. de club heeft inmiddels tien 
spelers bij elkaar weten te trommelen, die in-
middels ook op zoek zijn naar versterkingen. 
Zodra de grens van vijftien spelers is bereikt, 
zal er een team worden ingeschreven in de 
regionale veteranencompetitie. het is nog 
even de vraag in welke categorie, vijfendertig 
plus óf vijfenveertig plus. de randzaken zijn al 
helemaal in orde, want gesponsorde tenues 
liggen al klaar. “We hopen dat ook vaders en 
begeleiders van onze jeugd het lef hebben om 
hun kunsten te gaan vertonen. dan zijn we 
gegarandeerd van een enthousiast publiek”, zo 
klinkt het bij initiatiefnemers Piet eversdijk en 
sjoerd Langius.

MontFoort		 	3��
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op audiëntie in De bilt….
Met zijn ontdekker, de destijds vermaarde Nederlandse voetbaltrainer Jaap van der Leck, had Gerrit krommert 
een speciale band. de bedenker van het stopper-spilsysteem, en latere bondscoach, effende voor krommert in 
1947 de weg van de Utrechtse buurtclub semper Avanti naar het grote dos. 
de begeleiding van de perfectionist Van der Leck hield niet op bij de uitgang van het dos-complex. Net als zijn 
ploegmaats kreeg ook krommert wekelijks post van zijn ‘oefenbaas’. handgeschreven persoonlijke brieven vol 
met tactische tips en technische aanwijzingen, voor elke wedstrijd verstuurd, ze stapelden zich in de loop van 
de tijd op.
,,dan had ik op donderdag na de training met mijn medespelers bij een bespreking van Van der Leck gezeten, 
kwam er op zaterdag van hem een lange brief waarin alle belangrijke punten werden opgesomd. Zodat ik alles 
voor de wedstrijd van zondag nog eens kon overdenken.’’
krommert heeft de meeste van deze bijzondere Van der Leck-documenten nog in zijn bezit. ,,Ja, het zijn eigenlijk 
voetbalmuseum-stukken.’’ en het bleef niet bij op papier vastgelegde aanwijzingen en raadgevingen. Gedurende 
het seizoen ging krommert vrijwel elke zaterdagmiddag samen met cor Luiten op de fiets op audiëntie bij 
goeroe Van der Leck, aan de steenen camer in de bilt, zijn woonplaats. ,,dan herhaalde hij voor ons alles nog 
een keer waar we aan moesten denken in de wedstrijd van zondag.’’
en daar liet allesweter Van der Leck het niet bij. ,,op zaterdagvond werd er gecontroleerd of je wel thuis was. 
dan werd er door de brievenbus gekeken of je fiets wel binnen stond. dat is echt gebeurd.’’

,,Eén van mijn beroemdste 
kneusjes was dat. Ja, zo werden 
mijn rommelgoals genoemd. 
Op het middenveld nam ik de 
bal met mijn hand mee. Ik was 
net over de middenlijn en gaf 
de bal een lel. Tot ieders ver-
rassing vloog ‘ie zo over keeper 
Hagenaar het doel van De 
Volewijckers in. Dirk de Ruiter, 
in die tijd een groot voetballer, 
kwam met het schuim op z’n 
mond op me af. Hennie Visser, 

onze stopper-spil, hield mij bij 
hem weg. ‘Je zegt niks hè’, zei 
Hennie maar tegen me. Ieder-
een had de handsbal gezien, 
behalve scheidsrechter Wim 
Beltman.’’

Met vijf doelpunten had Krom-
mert in de voor DOS succes-
volle titelrace in 1957-1958 een 
aardig aandeel in de productie 
van de Utrechters. Veel méér 
voldoening kreeg hij van een 

paar treffers in het daaropvol-
gende seizoen. Die maakte hij 
in de dubbele confrontatie met 
Sporting, de tegenstander in de 
voorronde van de Europacup 
voor landskampioenen. Over 
twee duels verloor DOS met 
6-4 van de Portugezen. ,,Ja, ik 
was toen met twee doelpunten 
de Europees topscorer.’’ Het 
klinkt eerder ondeugend dan 
trots. Krommert is geen spat 
veranderd.

het kampioenselftal van dos, dat op 15 juni 1958 in de Goffert in Nijmegen sportclub enschede met 1-0 (na verlenging) versloeg. Van links naar rechts: trainer Pepi Gruber, Andries Nag-
tegaal, Martin okhuysen, henk temming, hans kraay, Louis van den bogert, Wim Visser, dirk Lammers, Gerrit krommert, cor Luiten, keeper Frans de Munck en tonny van der Linden.
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MSV	 	���
Vanaf dit seizoen is er een streng vrijwil-
ligersbeleid ingevoerd bij MsV’19. een heuse 
commissie, bestaand uit kevin oostendorp, 
Patrick kemp en Jochem van Leeuwen, heeft 
de touwtjes strak aangespannen. er is tot en 
met de winterstop een indeling gemaakt voor 
de diverse taken, welke terug te vinden zijn in 
het clubblad. daarnaast wordt de informatie 
ook nog eens verstrekt via de website en het 
prikbord in de kantine. “Leden die op de inde-
ling niet voorkomen, hoeven nog niet te gaan 
juichen”, stelt de commissie. “deze komen na 
de winterstop aan de beurt.” Verzuim komt 
leden duur te staan. “er zal een boete van 
vijftien euro in rekening worden gebracht. 

tevens worden personen die in gebreke 
blijven opnieuw ingedeeld.” het is echter wel 
mogelijk om de vrijwilligerstaak af te kopen. 

nita
Nita heeft het derde voetbalelftal terugge-
trokken vanwege een gebrek aan mankracht. 
spelers uit het tweede en derde team gaan 
nu in de vierde klasse verder als Nita 2. de 
vereniging telde vier teams, waaronder een 
veteranenploeg. de overige drie hadden 
samen maar 38 man en dat is te broos, 
oordeelt voorzitter Jan van sligtenhorst. ,,er 
hoeft maar wat te gebeuren en je zit meteen 
in de problemen”, zegt hij. ,,Mensen raken 
geblesseerd, gaan even weg, noem maar op.” 
dit is ook wel iets van de laatste jaren, vindt 

vraag je hem wat. Jeroen straatman denkt 
even na, maar weet het dan wel: het Fair 
Play-beleid bij sv odijk. ,,daar hebben we veel 
werk van gemaakt.” het is een van de speer-
punten geweest in het voorzitterschap van 
straatman, dat eind september na drie jaar 
tot een einde is gekomen. hij heeft de hamer 
tijdelijk doorgegeven aan penningmeester Jos 
smulders. ,,ik was hiervoor ook nog zes jaar 
jeugdvoorzitter. tijd om ermee op te houden. 
ook omdat ik het te druk heb met mijn werk. 
Maar”, verzekert hij, ,,ik blijf wel dingetjes 
doen op de club hoor.” een definitieve opvol-
ger heeft zich nog niet aangediend. straatman 
laat in ieder geval een vereniging achter waar 
men grote waarde hecht aan het naleven 
van de gedragsregels. ,,Wij verwachten dat 

de preses. ,,Ja, vroeger zette je echt alles opzij 
voor het voetballen. Nu zeggen die jongens 
gewoon makkelijker af. of dat nu voor een 
vakantie is of een dagje met je gezin. ik stam 
nog uit een tijd dat je voor een oefenwed-
strijd even terug kwam van vakantie.” over 
afwezigheid gesproken: clublegende henk 
koekoek - in de volksmond ook wel ‘de rooie’ 
genoemd en goed voor zeker een paar hon-
derd doelpunten - is al een tijdje geblesseerd. 
het ontbreken van de 36-jarige routinier 
opent weer deuren voor jongere spelers. 
,,die krijgen nu een mooie kans om zich in de 
kijker te spelen.” 

oDiJK	 	3��
Waar hij het meeste trots op is? Poe, daar 

1958
Voor veel Utrechtse voetbalfans van de inmiddels ietwat oudere gene-
ratie staat zondag 15 juni 1958 in het geheugen gegrift. een historische 
dag voor het Utrechtse voetbal. Na 34 competitiewedstrijden ging voet-
balclub dos (door oefening sterk) samen met sportclub enschede aan 
kop. een beslissingswedstrijd tussen beide teams moest de uiteindelijke 
kampioen bepalen. Pas in de derde verlenging – de 110e minuut – bracht 
een afstandsschot van clubicoon tonnie van der Linden de verlossing in 
de Nijmeegse Goffert. heel Utrecht kon vervolgens in geel en zwart 
uitgedost de straten op om het Nederlands kampioenschap te vieren. 
Namen als hans kraay sr. (centrale verdediger), Frans de Munck (doel-
man), tonnie van der Linden (binnenspeler, nu het best te vergelijken met 
nummer tien), Louis van den bogert (middenvelder) en henk temming 
(middenvelder) spreken nog altijd tot de verbeelding van velen. Met het 
landskampioenschap van dos, het amateurkampioenschap van Velox en 
de europese titel van judoka Anton Geesink werd Utrecht bovendien in 
1958 uitgeroepen tot sportstad van het Jaar. om de Utrechtse voetbal-
harten nog een klein beetje extra te strelen, volgen hieronder een paar 
van de meest opvallende statistieken met betrekking tot d.o.s gevolgd 
door de topscorerslijst… 

18e	speeldag	5	januari	1958:
D.o.S.	–	Feyenoord	�-2	(�-2). 27’ 0-1 rijvers, 34’ 0-2 Meerman, 1-2 
krommert, 2-2 Lammers, 3-2 van der Linden, 4-2 Luiten, 5-2 en 6-2 van 
der Linden. scheidsrechter:  Van Leeuwen, toeschouwers: 18.000.
D.o.S.: de Munck, Nagtegaal, okhuysen, Visser; henk temming, koole, 
Louis van den bogert, krommert, Lammers, Van der Linden, Luiten.
Feyenoord: Van Pelt, kerkum, Van der hoek, roodbergen; steenbergen, 
bak; Meijers, Meermans, cor van der Gijp, rijvers, Moulijn.

30e	speeldag	15	mei	1958:
p.S.V.	–	D.o.S.	2-3	(1-2). 0-1 Lammers, 0-2 van der Linden, 1-2 kruiver, 
2-2 van den heuvel, 2-3 Wiersma (eigen goal). scheidsrechter: Van Leeu-
wen, toeschouwers: 12.000.
p.S.V.:	 Van Leeuwen; Verplanke, rensen, harry van elderen; Wiersma, 
brusselers, dillen, kruiver, Ford, van den heuvel, Fransen.
D.o.S.: de Munck, Westphaal, okhuysen, henk temming; kraaij, Visser, 
Louis van den bogert, krommert, Lammers, van der Linden, Luiten.

31e	speeldag	18	mei	1958:
D.o.S.	–	ajax	5-1	(2-0). 4’ 1-0 Lammers, 10’ 2-0, 3-0 en 60’ 4-0  Lui-
ten, 5-0 Visser, 5-1 Nagtegaal (eigen goal). scheidsrechter: bronkhorst, 
toeschouwers: 21.000.
D.o.S.:	de Munck, Nagtegaal, kraaij, okhuysen, henk temming, Louis 
van den bogert, Visser, krommert, Lammers, van der Linden, Luiten.
ajax:	Pieters Graafland, Van Mourik, Anderiesen, Geelhuijzen, Van ham, 
Muller, ouderland, Van der kuil, bleijenber, den edel, schmidt.

32e	speeldag	2�	mei	1958:
elinkwijk	–	D.o.S.	2-3 (1-2).  5’ kruin 1-0, 16’ Van der Linden 1-1, 31’ 
henk temming 1-2, 
63’ Van der Linden 1-3, 2-3 kruin. scheidsrechter: La croix, toeschou-
wers: 16.000.
elinkwijk:	kraak, Gademans, humphrey Mijnals, theuwis; kreijermaat, 
Westers, Wim de Jongh, Van Norden, kruin, Van beek, Mees.
D.o.S.: de Munck, Nagtegaal, kraaij, okhuysen, henk temming, Louis 
van den bogert, Visser, krommert, Van der Linden, Lammers, Luiten. 

topscorers:	
tonnie van der Linden (nummer tien) 29
cor Luiten (buitenspeler) 19
dirk Lammers (spits) 14
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Specialist in aanleg, 
onderhoud en 
renovatie van:
- natuurgrasvelden
- kunstgrasvelden
- golfbanen
- tennisbanen

JoS Scholman B.V.
Groen licht voor vakmanschapJos Scholman BV 

Postbus 1458

3430 BL Nieuwegein

Telefoon 030 - 60 44 282

Fax 030 - 60 39 263

E-mail info@josscholman.nl

Internet www.josscholman.nl

 

Erkend door de 
Raad voor de
Certificatie

www.josscholman.nl

NAJAARSACTIE
HEALTH-CENTRE

CENTRAAL-NEDERLAND
Afvallen een drama?

Niet bij Centraal Nederland.
HCG – Simeonskuur

In een korte tijd een bevredigend resultaat.
In een kuur van 23 dagen onder medische begeleiding, 

kunnen vrouwen 8 tot 10% en mannen 10 tot 12% afvallen.
Schroom niet, bel nu voor een afspraak.

HEALTH-CENTRE
CENTRAAL-NEDERLAND

Openingstijden:
 Maandag t/m vrijdag  10.00 tot 12.00 uur
 ’s avonds  19.00 tot 21.00 uur
 ’s zaterdags  10.00 tot 12.30 uur

Bel voor een vrijblijvende intake
 Voor meer informatie:  030-2667175
 E-mail:  info@centraalnederland.com
 Internet:  www.centraalnederland.com

Fotografi e 
René van der Laan

betaalbare creatieve fotografi e

PORTRETFOTOGRAFIE

REPORTAGEFOTOGRAFIE

SPORTFOTOGRAFIE

BEDRIJFSFOTOGRAFIE

PRODUCTFOTOGRAFIE 

www.photoartutrecht.nl
photoartutrecht@wanadoo.nl
Kreekraklaan 21 3544WC Utrecht
tel. 030-2716220 of 06-23026216

030 63 41 042
www.gob-houten.nl

ook voor uw
clubblad
en alle andere vormen van
verenigingsdrukwerk

druk en kopie

NIEUWE  KEUKENS

info@onzekeukenstudio.nl 
www.onzekeukenstudio.nl 

Na 15 jaar ervaring hebben wij 
achter ons huis een complete maar 
huiselijk ingerichte keukenstudio 
gebouwd. Geheel vrijblijvende 
offerte. Geopend volgens afspraak 
GRATIS MESSENSET bij offerte 

Lage dijk Noord 15 A 
3401 VA  IJsselstein  
tel: 030-2016009 

Voor ieder feest, bruiloft of receptie 
geniet van onze geheel vernieuwde

Champagnezaal
met airco - terras - restaurant - zalen.
DE ENGEL HOUTEN.  Tel. 030 – 6371554.

www.deengel.nl. 
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ouders, trainers, toeschouwers, maar ook 
mensen uit het bestuur het goede voorbeeld 
geven aan de jeugd. dat gaat hartstikke goed”, 
vertelt hij trots. 

oDin	 	�9
het Utrechtse odin is zo’n club die alle zeilen 
moet bijzetten om het hoofd boven water 
te houden. ,,overleven”, noemt voorzitter 
ton van der schaft dat. odin is alweer bijna 
zeventig jaar oud. het is een kleine vereniging 
met slechts vier teams, in de schaduw van 
stadion Galgenwaard. ,,de kosten stijgen, 
de inkomsten blijven min of meer hetzelfde. 
Nou, dan snap je het wel een beetje”, zegt de 
voorzitter. Maar - hoewel wankel - staat odin 
nog altijd op eigen voeten. ,,Met dank aan de 

leden, oud-leden, de club van 100 en vooral 
ook veel vrijwilligers.” 

oDYSSeuS	“91	 	29�

oSM	‘�5	 	�90
osM heeft al enige jaren een heuse Mickey 
Mouse afdeling, een afdeling voor voetballer-
tjes van 4 tot 6 jaar. Alvorens ze dus in de F-
pupillen mogen spelen, kunnen deze kinderen 
spelenderwijs de basisprincipes van het voet-
balspelletje leren. dit seizoen is de groep van-
wege de enorme opkomst in tweeën geknipt. 
eén groep traint onder leiding van Norman 
van de brug op vrijdag, tussen 16:00 en 17:00 
uur. de andere groep traint onder leiding van 

ronald siemons op zaterdag tussen 11:00 en 
12:00 uur. deze trainingen blijken enorm aan 
te slaan bij de jongens en meisjes. inmiddels 
komen er wekelijks ruim 30 kinderen. 

patria	 	192
Voor het eerst spelen drie voetbalclubs uit 
Zeist op hetzelfde niveau. Zowel Patria als 
saestum en sv Zeist spelen in de zondag 
vijfde klasse h. de eerste Zeister derby is 
alleen niet goed afgelopen voor Patria. op 
sportpark blikkenburg kreeg de promovendus 
uit de zesde klasse flink klop van saestum. de 
bezoekers konden de korte terugreis inzetten 
met een 1-6-overwinning op zak. het was lang 
geleden dat de roodhemden wisten te winnen 
bij Patria en nestelde zich daarmee direct aan 

Spelertjes	hebben	plezier	bij	oSM

Kanaleneiland een probleemwijk?

Proeftuin in bloei
Sportconnextion, het samenwerkingsverband tussen Zwa-
luwen Utrecht 1911 en drie andere verenigingen, is door 
NOC*NSF verkozen tot ‘proeftuin’. Hier wordt geëxperi-
menteerd met een ruimer en flexibeler sportaanbod. 

Door Quirijn Metz

Kanaleneiland een ‘pro-
bleemwijk’? Cor Jansen, 
voorzitter van omni-

vereniging Zwaluwen Utrecht 
1911 en aanspreekpunt namens 
Sportconnextion, gruwt van 
deze term. ,,Veel Marokkaanse 
leden kunnen een aardig bal-
letje trappen. Laten we uitgaan 
van hun mogelijkheden en ta-
lenten”, zegt hij in het clubhuis 
op Nieuw-Welgelegen. Het 
sportpark ligt in de driehoek 
Kanaleneiland-Transwijk-Oog 
in Al. Vanaf de balustrade van 
de kantine heb je een perfect 
zicht op de drie voetbalvelden, 
al zijn er ook nog twee tennis-
banen en een biljartafdeling. 
,,Wij zien sport als een belang-
rijke pijler voor maatschappelij-
ke participatie. Sport is zeker in 
een veranderende samenleving 
een ideaal bindmiddel”, aldus 
Jansen. 

NOC*NSF realiseert zich dat 

laatste ook. De sportkoepel 
vindt het echter hoog tijd 
worden dat het aanbod van 
sportverenigingen mee veran-
dert: zij moeten meer inspelen 
op de behoeften van de sporter. 
,,Dat sluit aan bij de filosofie 
van onze club. Wij willen geen 
volledig zwarte en geen vol-
ledig witte 
vereniging 
zijn, maar een 
afspiegeling 
vormen van 
de Utrechtse 
samenleving: 
een derde allochtoon, een derde 
autochtoon’ en een derde im-
port zoals ik. Met zo’n leden-
bestand heb je een prachtige 
balans in de club.” 

Verenigingen moeten om 
het iedereen naar de zin te 
maken flexibeler worden en 
meer rekening houden met de 
wensen van sporter. Doen ze 
dat niet, dan haakt die sporter 
af. ,,Tegenwoordig valt het niet 

mee om leden vast te houden. 
Daarom moeten clubs vernieu-
wen, en dat is nu net waar we 
mee bezig zijn.” Uitgesmeerd 
over vier jaar krijgt elke proef-
tuin van NOC*NSF een miljoen 
euro om het sportaanbod te 
innoveren. Te denken valt aan 
flexibele lidmaatschapsvor-
men, alternatieve vormen van 
competitie en combinaties van 
sporttakken met recreatieve 
activiteiten. ,,We barsten van de 
plannen. Pannavoetbal, jeugd-
biljart en uitbreiding van het 

meisjesvoetbal 
zijn voorbeel-
den.

,,De plan-
nen moeten 
nog wel 

nader worden uitgewerkt en 
voorgelegd aan NOC*NSF. 
Van het geld worden een 
verenigingsmanager en een 
technisch sportcoördinator 
aangesteld, die dit najaar met 
hun werkzaamheden moeten 
beginnen. ,,De coördinator 
krijgt de verantwoordelijkheid 
over de organisatie van nieuwe 
activiteiten. Zo willen we van 
twee naar vier meisjesteams, 
zodat meer meiden kunnen 

voetballen”, zegt Jansen. Zijn 
wens is een vereniging op te 
bouwen waar zo veel mogelijk 
mensen zich thuis voelen. Dat 
sluit ook mooi aan bij wat ook 
dit kabinet wil: mensen meer, 
langer en vernieuwender laten 
sporten. ,,De sporter is de eerste 
die zal profiteren van onze 
proeftuin. Maar als dat leidt tot 
meer leden, plukken verenigin-
gen daar ook de vruchten van.” 
Voor zover dat laatste nu nog 
niet gebeurt op deze multifunc-
tionele accommodatie. 

In 2009 staat er als alles meezit 
op Welgelegen een complex 
dat ruimte biedt aan organi-

Sportconnextion

sportconnextion is het samenwerkingsverband tussen voetbal-
club Zwaluwen Utrecht 1911, krachtsportvereniging de halter, 
(vrouwen)sportvereniging Lady Fit en honk- en softbalvereniging dom-
stad dodgers. het doel van sportconnextion is in Utrecht Zuid-West 
(kanaleneiland, transwijk, dichterswijk, hoograven, oog in Al, Lombok 
meer (allochtone) meisjes en vrouwen, (VMbo)-jongeren (12-18) en 
werknemers georganiseerd te laten sporten: meer, intensiever, vernieu-
wender en gevarieerder sporten.

Saestum, de andere proeftuin

behalve het Utrechtse project sportconnextion is er nog een andere 
‘proeftuin’. ook voetbalvereniging saestum uit Zeist krijgt van sportkoe-
pel Noc*NsF een miljoen euro om te besteden aan sportinnovatie. 

Noc*NsF tekende in februari een contract met dertien ‘Proeftuinen 
Nieuwe sportmogelijkheden’. Modernisering van het aanbod van sport-
verenigingen is het doel van dit project.            

saties op het gebied van sport, 
onderwijs en welzijn. ,,We tim-
meren inderdaad flink aan de 
weg. Het begon ruim een jaar 
geleden met de opening van het 
voetbaldomein en het nieuwe 
clubhuis, maar er komen ook 
nog de VMBO-school, het 
Delta College, en twee nieuwe 
sporthallen bij. Daarnaast is er 
ook nieuwbouw voorzien voor 
Unic, een HAVO/VWO-school.” 
En zo ontstaat er langzaam een 
verbinding tussen sportver-
enigingen en scholen. Met de 
inwoners van de ‘prachtwijken 
‘ als winnaar, zo is de bedoe-
ling.

‘Veel marokkaanse leden 
kunnen een aardig 
balletje trappen’

Maquette van Nieuw Welgelegen.
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stukadoorsbedrijf       lid NoA

achterberg	Zeist	BV

tel. (030) 695 82 36
 06 51 53 67 92
Fax. (030) 699 19 42

HET adres voor al het glas in uw woning.

Vakbekwaam, inmeten leveren en monteren 
van:
• Hardglazen douchecabines.
• Hardglazen binnendeuren.
• Hardglazen keukenachterwanden.
• Hardglazen keukenaanrechtbladen.
• Hardglazen meubelen, op maat gemaakt.
• Hardglazen scheidingswanden voor 
 binnen en buiten.
• Spiegels.
• Planchetten.
• Dubbel glas.

Al deze producten voor u op maat gemaakt en 
tegen zeer scherpe prijzen geleverd uit eigen 
fabriek. 

Bel ons voor een bezoek aan huis, of maak 
een afspraak op ons kantoor.

Meer informatie:

 
Telefoon  030-6304503
Fax  030-6304502
Mobiel 06-13489148
Info@glasopmaat.nl

Uitzendbureau voor dak en thuislozen 
en Productiewerkplaats voor sierhekwerken etc.

v. Sijpesteijnkade 31
3521 AJ  Utrecht
Tel: 030-2961380
www.bureaudagloon.nl

Grieks Restaurant

* Mezedes/Griekse tapa’s
* Stoofschotels
* Visspecialiteiten
* Vegetarische gerechten

Oudegracht 205, 3511 NH Utrecht

Tel.: 030 - 232 27 35
Net even anders!

25 JAAR
in NIEUWEGEIN en ZEIST

STEKELENBURG
AUTOBEDRIJVEN

INFO: 030-6921215

INFO: 030-6062929

ODIJKERWEG 23 ; 3709 JJ ; ZEIST

LIMBURGHAVEN 1 ; 3433 PK NIEUWEGEIN

APK
€ 25
ALL IN
VOOR ALLE MERKEN
exclusief roetmeting bij diesels

www.autostekelenburg.nl

 STEKELENBURG DEALER VAN:

PROFITEER

MEE

 R o n d o m V o e t b a l

 m a a n d a g   1   o k t o b e r   2 0 0 7   1 1 : 2 4 : 4 9

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

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
030-2717508 / 030-2660662 www.triastotaal.nl



25

mIJN CLUB
kop van het Zeister-klassement. Voor Patria 
komend weekend (30 september, aftrap 14.00 
uur) al de kans om wat terug te doen. Ze 
krijgen ditmaal sv Zeist op bezoek.

pVc	 	���

pVcV	 	�39

riVierWiJKerS	 	202
de kantine en keuken van de Utrechtse 
voetbalvereniging rivierwijkers staat naast de 
gezelligheid vooral bekend om de kwaliteit 
van haar gehaktballen. om tegenstanders de 
gelegenheid te geven om thuis ook te kunnen 
genieten van de ballen, heeft de kok besloten 
om de recepten van de lekkernijen op de 

website van de club te publiceren. Via www.
rivierwijkers.nl kan een ieder de bereidwijzen 
van de ‘gehaktbal in tomatensaus’ en ‘gehakt-
bal met verse tuinkruiden’ halen. eén geheim 
geeft de kok van de zestigjarige zondagclub 
niet prijs. het recept van de ‘rivierwijkersbal’ 
blijft een goed bewaard geheim. hiervoor zul-
len de liefhebbers toch echt moeten afreizen 
naar de koningsweg.

ruc	 	30�
Na jaren van teloorgang is bij rUc de 
reorganisatie ingezet. het beleid is er vanaf nu 
op gericht om ouders van jeugdleden meer 
voor de vereniging te laten betekenen. Alle 
leden hebben aangegeven om de komende 
periode te gebruiken om een plan te maken 

de voetbalvereniging uit Zeist. kloos heeft 
hierin de taak om de inzet van verschillende 
partners te initiëren en te coördineren. dit 
gaat in goed overleg met het Noc*NsF en 
de kNVb, waarvoor hij werkzaam is. de 
voetbalbond heeft kloos voor twee jaar 
gedetacheerd bij de club. Volgens saestum 
moeten voetbal daarnaast weer iets worden 
voor het hele gezin, waar meer tijd wordt 
doorgebracht dan enkel het afwerken van een 
training. Zo moeten er voor de jeugd clinics 
komen, buitenschoolse opvang en boarding-
competities. de ouders moeten eveneens aan 
de slag, via onder meer voetbalfitness. Voor 
de vele vrijwilligers worden er daarnaast ook 
competities opgezet.

om v.v. r.U.c. weer een mooi begrip in de 
Utrechtse voetbalwereld te laten worden. 
Nieuwe leden kunnen zich al aanmelden. 
rUc is in het bijzonder nog op zoek naar 
spelers voor de Zaterdag 1. ook het dames 
1 team van de zondagafdeling kan nog een 
aantal leden gebruiken. Zodra er voldoende 
aanmeldingen zijn, gaat dit team de competitie 
in. binnenkort overigens verkrijgbaar op cd: 
het r.U.c.-lied.  

VV	SaeStuM	 	�30
sander kloos is bij saestum werkzaam als 
technisch jeugdcoördinator. daarnaast is 
hij in het ‘kader van proeftuinen nieuwe 
sportmogelijkheden’ ook vier dagen per 
week aangesteld als vernieuwingsmanager bij 

Perceptie

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.

KriTieK  voLgeNs HANs KrAAy seNIor
speelt Fc Utrecht nu beter of slechter dan on-
der Foeke booy? het is momenteel een popu-
lair raadsel dat steevast tot discussie leidt. Met 
vooral ook de vraag waarom en waardoor er 
zo’n verschil is tussen ‘thuis’ en ‘uit’. ik hoor het 
met verbazing aan. er zijn immers pas zes wed-
strijden gespeeld. Voor mij is er geen sprake van 
een raadsel. de één praat de ander na. 

dat de opbouw beter is verzorgd; dat 
de manier van spelen aantrekkelijker 
is. Maar dat geldt alleen als sânmar-
tean aan de bal is. oh, en Leroy Ge-
orge. is ook een aantrekkelijke speler 
om naar te kijken.

Nu al een oordeel geven over de kwaliteit van 
Fc Utrecht, is wel erg voorbarig. een mooi ijk-
punt is de winterstop. Meestal is dan redelijk 
zichtbaar hoe de kaarten zijn geschud. tot nu 
toe kan je vaststellen dat de serie uitwedstrijden 
tegen Fc Groningen, Fc twente en heerenveen 
een enorme meevaller was. Maar dan praten we 
over niet meer dan drie wedstrijden. het is goed 

dat er dan optimisme ontstaat, maar er staat het 
verlies van zeven punten in drie thuiswedstrijden 
tegenover.

redelijkerwijs kan van dit Fc Utrecht, onder lei-
ding van coach Van hanegem, niet worden ver-
wacht dat het beter kan en zal presteren dan 
onder Foeke booij. Want zoveel is er niet veran-
derd in het spelersbestand. 

Wat in negatieve zin opvalt, is de kwetsbare 
indruk die de Utrechtse defensie maakt. Meer 
voetballen op de helft van de tegenstander, met 
constant drie voorhoedespelers, heeft als gevolg 
dat de achterhoede kwetsbaarder wordt. de 
verdedigers moeten daaraan wennen. Ze voe-
len zich er tot nu toe niet echt comfortabel bij. 
Vooral de rugdekking – maar dat is trainersgelul 
- laat te wensen over. Net als de snelle aanslui-

ting naar de middenlijn. slaagt Fc Utrecht erin 
een aanvallender stijl van spelen te combineren 
met resultaat, dan vind ik dat heel knap.

tegen Vitesse lukte het niet. Niets lukte. dus 
waar de ploeg van Van hanegem een grote stap 
voorwaarts had kunnen maken, restte louter te-
leurstelling. het commentaar van Van Loen - ‘het 
had ook 0-6 kunnen zijn’ - was uiterst redelijk.

dus Fc Utrecht beter dan vorig sei-
zoen? Met aantrekkelijker en aanval-
lender voetbal, en ook meer punten? 
een mooi streven, maar voorlopig 

houden we het maar op ‘eerst zien en dan pas 
geloven’.

Ps. echt nieuws over de raad van commissaris-
sen van Fc Utrecht kan ik nog niet naar buiten 
brengen. Maar de samenstelling van het bestuur 
van de stichting beheer Aandelen Fc Utrecht - 
hetgeen in eerste instantie het belangrijkste is 
- vordert mijns inziens goed. Nog even geduld 
alstublieft.

Het raadsel FC Utrecht

Vraag	1
tegen welke ploeg speelde Fc 
Utrecht zijn allereerste thuis-
wedstrijd in de eredivisie?

Vraag	2
Wie was Fc Utrechts allereerste 
topscoorder en hoeveel doel-
punten scoorde hij?

Vraag	3
Mister Fc Utrecht, Leo van 
Veen, werd hoeveel seizoenen 
topscoorder bij Fc Utrecht? en 
hoeveel goals scoorde hij in to-
taal tijdens deze seizoenen?

Vraag	�
Wie was de eerste opvolger 
van Leo van Veen als seizoen-
stopscoorder van Fc Utrecht?

Vraag	5
Welke toenmalige Fc Utrecht 
speler kon in de Amstel cup Fi-
nale van 2004 niet meedoen van-
wege een opgelopen gele kaart in 
de halve eindstrijd tegen sparta?.

Vraag	�
Wie van deze drie Fc Utrecht 
vrouwen is Gilanne Louwaars?

Vraag	�
bij welke voetbalclub in roeme-
nie is Lucian sanmartean zijn car-
riere begonnen?.
 

Vraag	8
in welke wedstrijd maakte deze 
gracieuze speler zijn debuut voor 
de Fc Utrecht?. 

Vraag	9
op welke olympische discipline 
kwam de huidige vriendin van Lu-
cian sanmartean - namelijk Maria 
rus -  uit op de spelen van 2004 
in Griekenland?.

Vraag	10
Welke Nederlandse band is door 
Alje schut inmiddels grijs ge-
draaid?

Stuur	uw	antwoorden	naar	
redactie@rondomvoetbal.nl	
of	naar	Steynlaan	19B
3�01	ea		Zeist.

Ding	mee	naar	geweldige	
prijzen.	onder	meer	een	
wedstrijdshirt	gesigneerd	
door	alle	spelers	van	
Fc	utrecht	en	toegangs-
kaarten	voor	thuisduels.

rondom Voetbal Quiz

Vele uren werk hebben ze erin gesto-
ken, Joost Kocken en Michiel Dijkhui-
zen, met hulp van vele vrijwilligers. 
Het geweldige resultaat zal tegen 
Ajax, op 28 oktober, worden getoond. 
Te hopen is dat de mannen van Wil-
lem van Hanegem inspiratie putten uit 
het doek. Vorig jaar werd de wedstrijd 
tegen de Amsterdamse rivaal met 2-3 
verloren. Kenneth Perez werd vlak 
voor tijd matchwinner. 

FC Utrecht wil zich weer richten op 
het voetbal, na de roerige periode die 
de club achter de rug heeft. Voorzit-
ter Jan Willem van Dop werd door de 
Raad van Commissarissen op non-

actief gesteld. Het gedwongen ontslag 
werd succesvol aangevochten voor de 
rechtbank. De Bunnikside bleef achter 
Van Dop staan, de populaire voorzit-
ter vierde zijn terugkeer bij de club 
samen met de supporters. FC Utrecht 
heeft in een moeilijke periode saam-
horigheid uitgestraald. Van Hanegem 
kon zich focussen op dat waar hij 
goed in is: het voetbal. Zijn team won 
de lastige uitwedstrijden tegen Hee-
renveen en Groningen en staat stevig 
in het linkerrijtje. Wellicht liggen er 
weer mooie tijden in het verschiet. De 
Bunnikside zal er getuige van zijn en 
de club steunen waar mogelijk. Sinds 
1970 is het nooit anders geweest.  

nieuw spandoek bunnik Side
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Sch´��		 	595
Wil jij graag komen voetballen op de zondag? 
dan zijn wij op zoek naar jou! sch’44 heeft 
voor het eerst een dames elftal op de zondag 
en hier zoekt de club nog wat dames voor. 
Lijkt dit je wat of ben je nog aan het twijfelen? 
kom dan op één van de trainingen kijken of 
geef je direct op bij onze ledenadministratie. 
elke woensdag traint de club van 20.15 uur 
tot 21.30 uur op het sportpark van sch’44.

SchalKWiJK	 	358
VV schalkwijk is op zoek naar een nieuwe 
bezorger voor het rondbrengen van het 
voetbalboekje in houten. Gerard Veld moet 
er helaas mee stoppen wegens gezondheids-
redenen. indien u zich aan wilt melden, kunt 

u een mailtje sturen naar info@vvschalkwijk.
nl, ter attentie van Natasja. tevens is er een 
ernstig tekort aan kantine-medewerkers op 
de zaterdagochtend en middag. Voelt u zich 
geroepen? Meld u zich dan bij Joost Geerdes. 
Zijn telefoonnummer is 06-10880509. Mailen 
kan ook naar joostgeerdes@hotmail.com.

Sporting	“�0	 	�55
champions Leaque in volle gang bij de jeugd 
van sporting ’70.
om de interne 4x4 competitie van sporting 
‘70 wat extra jeu te geven, wordt deze opge-
zet in de vorm van een champions League. 
de teams hebben namen van de grote clubs 
in europa en spelen in zeer gelijkende tenues 
van deze clubs. deze tenues worden door 

van vijf kinderen: vier spelers en een wissel. 
tijdens de wedstrijden wordt er doorgewis-
seld zodat alle kinderen even lang spelen. de 
competitiewedstrijden vinden elke zaterdag 
plaats van 9.00 tot 11.00 uur op het korfbal-
veld bij sporting ’70. elk team speelt dan twee 
wedstrijden van twintig minuten. er wordt 
steeds een hele competitie afgewerkt. indien 
de ruimte dat toelaat, wordt elke competitie 
afgesloten met één of twee finaledagen (play-
offs). op deze manier kunnen er per seizoen 
twee à drie competities gehouden worden.

SterrenWiJK	 	155

SVF	 	3�0
in 1929 werd onder de naam van V.i.o.d 

sporting ’70 op wedstrijddagen ter beschik-
king gesteld en moeten na afloop van elke 
wedstrijddag weer worden ingeleverd. eén 
competitie wordt gespeeld met vaste teams 

Vijftig jaar Sport Club Everstein

Vooral het gouden elftal 
kleurt de historie
Sport Club Everstein bestaat vijftig jaar. Reden voor een 
grote feestweek bij de zaterdag tweedeklasser. Vooral het 
‘Gouden Elftal’, dat twaalf jaar lang op het één na hoogste 
niveau speelde, kleurt de historie van Everdingen. Johan 
van der Zande blikt samen met drie generaties terug op 
deze roemruchte tijd, en vooruit.

Waar staat Everstein voor?
Huib Burggraaff 
(1e elftal: 1961-
1987): Een 
prachtige tijd. 
Ik ben er vanaf 
de oprichting 
altijd bij 

geweest, toen we nog in de 
uiterwaarden van de Lek 
voetbalden. Als het water hoog 
stond, konden we dus niet 
voetballen. In die tijd moesten 
we de stront van het veld af 
scheppen, om er vervolgens 
zand overheen te gooien. Dan 
konden we pas voetballen. In 
1963 kregen we nieuwe velden 
en kleedkamers in Everdingen. 
Daar konden we pas in als we 
de koeien hadden weggejaagd.  
Prachtige herinneringen zijn 
ook de wedstrijden tegen 
Waardenburg (WNC) en 
Herovina, die waren altijd zo 
hard. Zo kan ik me een 
wedstrijd herinneren tegen 
RVVH. Die spits van hen tufte 
steeds in mijn gezicht. Ik deed 
helemaal niets, maar Martin 
Ariaans schopte hem even later 
over de lijn. Ik liet me echt niet 
van de wijs brengen. Mijn 
‘succes’ was denk ik dat ik 
altijd twee keer in de week 
trainde. 
Ik ben ook pas op mijn 41e 
gestopt in de selectie.

Adrie Bouwman 
(1e elftal: 1970-
1986): Gezellig-
heid. Vooral de 
tijd in ‘het 
Gouden Elftal’, 
was fantas-

tisch. Ik kwam in 1970 als 16-
jarige in het eerste en ben 
zestien jaar later, in 1986, 
gestopt. 

André van der 
Veer (1994-
heden): Dan 
denk ik aan een 
warme club, 
waarbij 
prestaties en 

gezelligheid hand in hand gaan. 
Dat was in het verleden zo met 
de ‘gouden generatie’, die op 
het één na hoogste niveau 
voetbalde, en dat is met het 
huidige eerste ook nog steeds 
het geval. Dat we in de tweede 
klasse bovenaan staan, is 
namelijk niet vanzelfsprekend. 
Vroeger werd er alleen in de 
hoofdklasse betaald, maar 
tegenwoordig ook in de lagere 
klassen. Dit kan voor incidenteel 
succes zorgen, maar voor de 
lange termijn werkt dat niet. Een 
paar jaar geleden zijn er een 
vijftal voetballers naar Everstein 
gekomen. Puur omdat ze 
bepaalde ambities hadden en in 
de buurt wilden voetballen. Dat 
ze op Thijs Hijman na allemaal 
nog bij ons voetballen, zegt alles 
over de club Everstein. Het is 
een hechte familieclub.  

Wat staat je vooral bij van ‘het 
Gouden Elftal’?

Huib Burggraaff: 
Een uitgebalan-
ceerd elftal. 
Adrie Bouw-
man als 
stofzuiger, Piet 
de Jong als 

rechtsback. Dan had je nog Jan 
de Jong, dat was een schitte-
rende voetballer. Het paste 
gewoon. De eerste paar jaar 
kenden de tegenstanders ons 
ook niet in de tweede klasse. 
Hierdoor handhaafden we ons 
vrij simpel. Voorin hadden we 

Jan en Andy de Jong, die waren 
zo snel… Ik hoefde maar een 
lange peer naar voren te geven 
en hup, daar gingen ze weer. En 
ja, zij hadden aan één kans 
voldoende, die maakten ze wel. 
Het was natuurlijk prachtig om 
met mijn 37 jaar nog in de 
tweede klasse (destijds, zonder 
hoofdklasse, het één na hoogste 
niveau) te acteren. Ik was toen 
nog kneiterserieus en als je dan 
iemand als Walter van Putten in 
je team hebt, ergerde je kapot. In 
de warming-up deed hij maar 
wat. Een beetje hoog houden, 
meer was het niet. Nu weet ik 
dat iedereen z’n eigen voorbe-
reiding heeft en dat ik destijds te 
serieus was.  
We speelde hartstikke hoog, joh. 
Ik kan me nog de bekerwed-
strijd tegen Quick Boys in 
Katwijk herinneren. We 
kwamen daar met 1-0 voor 

doordat Van Putten een 
strafschop benutte. Bij een 2-1 
achterstand pakten ze Van 
Putten nog een keer in de 
zestien, maar geen penalty. 
Uiteindelijk verloren we de pot 
met 5-1. 

Adrie Bouwman: 
De lichting van 
Walter van 
Putten, Jan de 
Jong en Piet de 
Jong kwam 
over. Huib en 

ik waren er al en Hans Pauwels 
kwam als trainer. Toen is dit 
elftal pas echt gaan lopen. Ik 
speelde eerst in de spits, maar 
werd al snel een linie naar 
achteren gezet, als centrale 
middenvelder. Dat bleek later 
een gouden zet te zijn.  
Een wedstrijd die mij nog goed 
bijstaat, is die tegen VVGZ uit. 
Hans Pauwels en nog een paar 

andere spelers gingen een week 
eerder al bij deze club kijken. De 
zaterdag erop wonnen wij met 
3-0 van ze. Puur omdat wij het 
tactisch zo goed hadden staan. 
Vooral de linksbuiten van de 
Zwijndrechtenaren moesten we 
aanpakken. Normaal hadden we 
Piet de Jong rechtsback staan, 
maar Pauwels koos voor een tac-
tische variant met Tonny Koolen 
als back. Dat was misschien wel 
onze beste wedstrijd in de derde 
klasse, het kampioenschap was 
een kwestie van tijd.

André van der 
Veer: De echte 
gouden 
generatie ken ik 
eigenlijk alleen 
van de verha-
len. Maar met 

een aantal spelers heb ik nog 
gevoetbald. Bijvoorbeeld Walter 
van Putten en Andy de Jong. 

staand: cor spronk, huib burggraaff, teus kool, Piet Los, hans kool, Piet de Jong,  Adrie bouwman, hans colijn, Gert v.d. Gun, 
bep van batenburg,  Arie van Vuren, trainer Jan de Jager.
Zittend: rinus van Arnhem, Postma (verzorger)  harry crone, hans epping, bert van Maanen, Gerrit het Lam, 
rene v.d. Wetering,  Jan de Jong.
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(Vooruit is ons doel) een voetbalvereniging 
opgericht. in 1930 besloot men in de com-
petitie te gaan voetballen en werd de naam 
veranderd in Fortissimo, wat “Zeer krachtig” 
betekent. tijdens de tweede Wereldoorlog is 
het raakte het voetbal in verval en hield de 
club op te bestaan. Na de oorlog besloten 
enkele sportievelingen op 1 augustus 1945 
tot de heroprichting van de voetbalvereniging. 
het oprichtingsbestuur bestond uit: theo 
Mocking (voorzitter), Jo de Gier (penning-
meester), Jan kooyman (secretaris), theo 
Janssen en Frans Pastoors. het doel van de 
vereniging was en is eigenlijk nog steeds ‘het 
doen beoefenen en het bevorderen van de 
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen’. 
koninklijke goedkeuring volgde op 22 april 

1964. het eerste elftal startte in de tweede 
klasse van de afdeling Utrecht. Na diverse 
kampioenschappen promoveerde men in 1953 
naar de vierde klasse van de kNVb. Wat naam 
betreft, kwam Fortissimo in de problemen. 
er was immers al een club die onder deze 

- voornamelijk achter de schermen - diverse 
taken heeft uitgevoerd. deze vallen voor 
een groot deel ook onder de functie als 
coördinator, waardoor het bestuur van de 
afdeling voetbal in hem de gewenste kandidaat 
vond. de kleijn zal zich de komende jaren 
hoofdzakelijk bezig gaan houden met het op 
sterkte houden van de zondagselectie en het 
bewaken van lijnen op het gebied van visie 
en beleid. tevens zal hij de intermediair zijn 
tussen de technische staf, de medische staf, 
teambegeleiders, spelers en het bestuur. de 
kleijn is hierdoor het aanspreekpunt voor 
zaken rondom de seniorenselecties.

Vianen	 	18�
19	oktober	grote	Bingo

naam voetbalde. het bestuur koos toen voor 
de naam r.k. Vereniging Fortissimo, of te wel 
s.V.F. in een later stadium is het toevoegsel 
r.k. verdwenen. 

SVl	 	231

SVM	 	38�

utS	 	1�8

uVV	 	389
het bestuur van UVV heeft een techni-
sche coördinator aangesteld in de persoon 
van Fred de kleijn. Voor velen binnen de 
roemruchte Utrechtse vereniging is hij geen 
onbekende, aangezien de kleijn al vele jaren 

Toch exponenten van dat elftal. 
Voor mij als jong broekie van 16 
was het geweldig met zulke 
mannen in één elftal te spelen. 
Andy was een echte spits en 
Walter de regisseur. Elke 
tegenstander kende die twee en 
het was dan ook vaste prik dat 
zij vaste (dubbele) mandekking 
kregen. Walter was wel een 
aparte. Hij kwam in zijn oude 
kloffie steevast als laatste in de 
kleedkamer, om vervolgens als 
eerste op het veld te staan. Ook 
de afscheidswedstrijd van Andy 
de Jong en John Ariaans kan ik 
me zo nog voor de geest halen. 
Walter en Niek van de Gun 
(jarenlang linksback) speelden 
toen al met de oudjes mee. Wij - 
het eerste – werden met 4-1 door 
‘oud-Everstein’ weggetikt. Puur 
op tactisch vernuft legden we 
het af. Het was heel bijzonder 
om tegen dat elftal te spelen. Bij 
mijn debuut tegen DSVP kwam 
ik er in voor John de Wit en de 
enige opdracht die ik van de 
trainer kreeg was: ‘Loop je 
helemaal kapot, stoor als een 
gek.’ Binnen twee minuten had 
ik al geel. Ik was echt onder de 
indruk van dat elftal.

Huib Burggraaff, Jan de Jong 
en Walter van Putten zijn geno-
mineerd voor Beste Eversteiner. 
Wie moet het worden?

Huib Burggraaff: 
Ik moet zeggen 
dat ik het wel 
leuk vind, dat 
ik ben genomi-
neerd. Maar Jan 
de Jong was 

een topper. Hij trainde maar één 
keer in de week. Hij had 
namelijk een boerderij ernaast 
en die moest hij gewoon runnen. 
Hij liep iedereen eraf, op z’n 
sloffies. Technisch was hij ook 

zo goed. Walter was natuurlijk 
ook een hele goede, maar een 
aparte. Aan jonge jongens wilde 
hij de bal bijvoorbeeld niet 
geven. 

Adrie Bouwman: 
Huib was zeker 
een goede 
speler. Maar 
Walter was een 
fantastische 
speler. Tech-

nisch was hij completer dan 
Huib en Jan. Als het alleen om 
mentaliteit ging, zou ik niet 
voor Walter kiezen. Maar hij 
was technisch zo sterk! Zijn 
voorbereiding liet nog wel eens 
te wensen over, maar dat moet 
iedereen voor zichzelf weten.

André van der 
Veer: Tja, dat is 
moeilijk. Jan en 
Huib heb ik 
zelf nooit zien 
voetballen, 
maar ik heb 

genoeg meegekregen om te 
weten dat zij klasbakken waren. 
Walter is voor mij de enige die 
ik echt kan beoordelen, omdat 
ik hem zelf heb zien spelen. Ik 
heb altijd gezegd dat dat de 
beste voetballer is waar ik zelf 
mee heb gespeeld. Het positie-
spel beheerste hij zo goed. Hoe 
hij het deed weet ik niet, maar 
hij was altijd aanspeelbaar. Ik 
heb dan ook mijn stem op hem 
uitgebracht. Dat ik zelf achter 
deze drie mannen als vierde ben 
geëindigd, maakt me dan 
stiekem ook wel een beetje trots.

Toekomst Everstein?
Huib Burggraaff: 
Ik ga nog elke 
thuis- en 
uitwedstrijd bij 
het eerste 
kijken. Dat is 

altijd hartstikke gezellig. We 
moeten hier alleen niet te hoog 
van de toren blazen. In de 
tweede klasse spelen is ook 
prima. We moeten niet koste 
wat kost hogerop willen.

Adrie Bouwman: 
We krijgen 
steeds meer 
(goede) jeugd. 
Het is jammer 
dat deze 
jongens te 

weinig kans krijgen in het 
eerste. Als we onze eigen 
jongens goed opleiden, kun je 
de toekomst met vertrouwen 
tegemoet kijken. We moeten 
deze jongens namelijk wel 
behouden voor de club!  

André van der 
Veer: Ik denk 
dat Everstein 
een hele mooie 
toekomst voor 
zich heeft. Het 
eerste is een 

stabiele tweedeklasser en ik zie 
het er nog wel van komen dat 
we de stap naar de eerste klasse 
maken. Dat is in ieder geval wel 
mijn persoonlijke doel. Daar-
naast beschikken we over 
voldoende seniorenelftallen, ook 
dames, en groeit het aantal 
jeugdleden enorm. Er lopen 
flink wat talenten in de jeugd 
waar Everstein in de (nabije) 
toekomst nog heel veel plezier 
aan gaat beleven. De potentie 
neemt hierdoor enorm toe. 
Mocht daarnaast het nieuwe 
complex van de grond komen 
dat denk ik dat Everstein al met 
al een hele mooie periode 
tegemoet gaat! 

everstein sluit 
feestweek knallend af
sc everstein heeft de feestweek vanwege het vijftigjarig bestaan van de 
club met een knallend feest afgesloten. de feesttent was afgeladen vol en 
de ingehuurde band de Gelsings wist het publiek met hun aanstekelijke 
(Nederlandse) hits prima te vermaken. everstein was breed vertegen-
woordigd: jong, oud, ouder. Menig eversteiner keerde met een behoorlijke 
borrel huiswaarts. ongelukken hebben er gelukkig niet plaats gevonden.  

en dat terwijl ’s middags nog wel de wedstrijd tussen oud-eversteiners 
op de everdingse velden te bewonderen was. Zo’n veertig oud-1e elftal-
spelers deden aan deze pot mee. beide teams (met de aanvoerders huib 
burggraaff en Jan hazendonk) wisten het net drie keer te vinden: 3-3. in 
een vriendelijke pot kregen alle veertig spelers hun speelminuten. de één 
wat langer als de ander, want niet elke eversteiner was wedstrijdfit. de 
echte ‘cracks’ van weleer deden natuurlijk ook mee. onder anderen Wal-
ter van Putten, Jan de Jong, Piet de Jong, Anton den braven, John Ariaans, 
theo van Zuilen, Willem Wibbeke, teus den hertog, Niek van de Gun, 
Martin van steyn, Ad bergshoeff en hans epping. 

de muzikale omlijsting van deze wedstrijd werd stijlvol verzorgd door 
dweilband de Pap(k)lepels en na de sportieve wedstrijd was er een grote 
reünie voor oud-leden. ook hierbij kwamen de eversteiners in behoor-
lijke getale richting de everdingse feesttent om vervolgens de mooie her-
inneringen uit vervlogen tijden op te halen.     

Walter van Putten 
beste eversteiner!
Walter van Putten is uiteindelijk verkozen tot beste eversteiner. de voor-
malig aanvallende middenvelder won de strijd om deze felbegeerde titel 
van huib burggraaff en Jan de Jong. er waren echter nog meer verkiezin-
gen bij sc everstein. Zo werd rinus Frasa gekozen tot Vrijwilliger van 
everstein. hier werd de flamboyante kantinebeheerder/consul verkozen 
boven de vrijwilligers henk harskamp en Nico de Leeuw. Als laatste werd 
ook Vrouw van everstein gekozen. dianne kers ging er met deze titel 
vandoor. Joyce Werndly werd hierbij tweede.
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Maandag 24 september 2007 17:50 uur 
op 19 oktober wordt in de kantine van vv 
Vianan een bingo avond gehouden. iedereen is 
welkom, er worden 10 rondes gespeeld met 
mooie prijzen. houd deze avond vrij en kom 
naar vv Vianan, neem je broer, zus, oom,tante 
of desnoods de hele straat waar je woont 
mee, bingo gaat altijd door. 

VioD	 	215
het derde zaterdagteam van Viod, uit-
komend in de reserve zesde klasse, heeft 
een zeer uitgebreide website. Zo vallen er 
bijvoorbeeld uitgebreide wedstrijdverslagen 
te lezen. thuisblijvers kunnen bovendien een 
uitgebreide samenvatting van de duels zien. 
iedere wedstrijd wordt op camera vastgelegd 

en is via de website (www.viod3.nl) terug te 
kijken. Voor wie in de minutenlange samenvat-
tingen even is weggedommeld bij het vallen 
van een doelpunt, wordt zelfs een herhaling in 
slowmotion aangeboden. om het volledig te 
maken, leveren de spelers zelf scherpe analy-
ses. de aanpak lijkt z’n vruchten af te werpen, 
want het team uit tienhoven heeft voor dit 
seizoen maar liefst negen sponsoren aan de 
haak geslagen.

VoorWaartS	 	259
Waar buurman usv hercules afgelopen 
seizoen het 125-jarig bestaan vierde, is het 
dit najaar ook feest bij Voorwaarts. de club 
bestaat honderd jaar en dit moet uiteraard 
gevierd worden met een spetterend feest. op 

langs fors uitgebreid. de culemborgse vereni-
ging beschikt nu onder meer over een royale 
kantine, een bestuurskamer, een vergaderka-
mer, veertien kleedkamers, een fysio-ruimte 
en diverse bergingen. daarnaast beschikt 
Vriendenschaar over 3,5 voetbalvelden en 
een kabouterveld, allen kunstgrasvelden. Vanaf 
medio november heeft Vriendenschaar tevens 
een nieuwe overdekte tribune.

VSc	 	�53

VViJ	 	1095
Vanaf eind september zal er voor e-, d-, c- en 
b-spelers regelmatig gelegenheid zijn extra te 
trainen op technische vaardigheden. hiervoor 
zullen diverse oud-trainers en selectiespelers 

1 december zal er vanaf acht uur ’s avonds 
in hotel Mitland een groot jubileumfestijn 
plaatsvinden. kaarten zijn vanaf heden te 
verkrijgen aan de bar van het Jan koenhein 
Paviljoen. de kaarten - tien euro per stuk 
– vliegen als zoete broodjes over de toon-
bank. Wees er dus snel bij, want op is op. Le-
den hebben overigens voorrang bij het kopen 
van de tickets, en zijn naamsgebonden. Per 
persoon kunnen er maximaal twee kaarten 
worden afgehaald. 

VreeSWiJK	 	�32

VrienDenSchaar	 	���
het nieuwe, fraaie clubgebouw van cVV 
Vriendenschaar dat in 1977 gebouwd is, is on-

Hama Jamal van Odysseus ‘91: 

‘een goede 
trainer betrekt 
zijn spelers bij 
beslissingen’
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 voortgebracht. Maar hoe zit dat eigenlijk in het 
Utrechtse amateurvoetbal? Staan daar ook zulke kleurrijke persoonlijkhe-
den langs de lijn te schreeuwen? 

In de rubriek ‘DE EIGENWIJZE TRAINER’ laten we iedere maand een 
trainer uitgebreid aan het woord; over zichzelf en over het trainersvak. In 
deze tweede aflevering: Hama Jamal (45), de kersverse hoofdtrainer van 
studentenvoetbalvereniging Odysseus ‘91.

Door Pim Koppel

,,De eerste kennismaking 
met mijn team is me eigenlijk 
bijzonder meegevallen. Over 
studenten doen natuurlijk de 
wildste verhalen de ronde. Zo 
zouden ze altijd met een kater 
op het veld staan of - nog erger 
- helemaal niet op komen dagen 
om hun roes uit te kunnen 
slapen. Maar ik moet je eerlijk 
zeggen; ik heb er nog niets van 
gemerkt.
 
Tot op heden 
gedraagt de 
spelersgroep 
zich echt 
fantastisch. 
Sterker nog, 
het zijn 
allemaal keurige jongens. 
Wanneer ze niet kunnen, bel-
len ze altijd keurig op tijd af 
en in de omgang zijn het ook 
prima mensen. In het verleden 
heb ik bij genoeg andere clubs 
gewerkt en dan had je altijd wel 
twee van die gasten die alles 
beter wisten. Echt om gek van 
te worden! Natuurlijk wordt er 

hier ook wel eens gemopperd 
als ik ze wat te veel laat lopen, 
maar dat gebeurt eigenlijk altijd 
op een respectvolle manier.

Ik heb het hier dan ook bijzon-
der goed naar mijn zin. Al moet 
ik bekennen dat ik er -in voet-
ballend opzicht- aan het begin 
best een hard hoofd in had. Ik 
was aan het einde van het vo-
rige seizoen namelijk een aantal 
keer bij die jongens gaan kijken 
en van wat ik toen zag werd 

ik als trainer 
niet vrolijk. Ik 
vond Odys-
seus ’91 zeer 
afwachtend en 
verdedigend 
voetballen. 
De spelers 

toonden totaal geen initiatief en 
lieten het voetballen vooral aan 
de tegenstander over. En dan 
de opbouw van achteruit; die 
was veel te paniekerig.

Die manier van spelen kwam 
totaal niet overeen met mijn 
voetbalopvattingen. Ik ver-
wacht juist van mijn spelers dat 

ze initiatief 
tonen, dat 
ze vooruit 
spelen en 
druk zetten op de tegenstander. 
Ik wil altijd op de helft van de 
tegenstander spelen. Ik wist 
dus dat er voor mij nogal wat 
werk aan de winkel was. De 
spelers moesten een omslag 
in hun denken en handelen 
maken en dat gaat eigenlijk al 
verassend goed. Ik ben dan ook 
zeer tevreden over de ontwik-
keling van de spelers.

De nadruk ligt tijdens mijn trai-
ningen vooral op het verhogen 
van de handelingssnelheid. Ik 
doe daarom veel positiespel-
letjes waarin de spelers in een 
kleine ruimte balbezit moeten 
houden. Door deze oefeningen 
vaak te herhalen krijgen de spe-
lers vanzelf een beter overzicht 
waardoor ze met meer vertrou-
wen gaan voetballen. Op het 
veld moet je de baas willen zijn.

Ik ben overigens niet het type 
trainer dat continu boven de 
groep staat en alleen maar 

opdrachten uitdeelt. Nee, ik 
denk dat een goede trainer zijn 
spelers juist betrekt bij be-
langrijke beslissingen. Spelers 
zullen meer respect voor je 
hebben wanneer je beslissingen 
met hen doorspreekt. En de 
spelers zijn uiteindelijk toch 
degenen die het op het veld 
voor je moeten doen. Je moet je 
daarom als trainer nooit als een 
buitenstaander gedragen.

Dit betekent overigens niet dat 
je weg moet lopen voor lastige 
beslissingen. Zo zal je bijvoor-
beeld altijd spelers teleur moe-
ten stellen omdat ze niet in de 
basis starten. Voor die jongens 
is dat natuurlijk heel vervelend, 
maar ze moeten mijn beslis-
sing wel kunnen accepteren. 
Het is daarom ook goed om 
spelers uit te leggen wáárom 
ze niet spelen. Ik ben daar 
altijd heel eerlijk en duidelijk 
in; probeer ze ook te vertellen 
wat ze moeten verbeteren om 

volgende keer wél in de basis te 
beginnen. 

Tot nu toe zijn de resultaten uit-
stekend: in de beker zijn we al 
een ronde verder en in de com-
petitie - vierde klasse zaterdag 
- staan we na twee wedstrijden 
op vier punten, maar dat had-
den er eigenlijk zes moeten 
zijn. Het doel is om dit jaar met 
Odysseus mee te doen om de 
prijzen. Dat houdt dus in dat 
we kampioen worden of dat we 
een periodetitel pakken. Ik heb 
er het volste vertouwen in. 
 
Natuurlijk besef ik dat er ook 
een periode zal aanbreken 
waarin je misschien een aantal 
wedstrijden zal verliezen. 
En verliezen doet een trainer 
natuurlijk liever niet. Aan de 
andere kant: als je als trainer 
niet tegen je verlies kan, dan 
heb je echt het verkeerde vak 
gekozen.

‘Het zijn allemaal 
keurige jongens’

trainerStaal oktober 2007 • JAArGANG 1 • NUMMer 2 29



THERE’S A NEW KIT 
IN TOWN!

HET NIEUWE SHIRT: THERE’S A NEW KIT IN TOWN!

VANAF NU 

VERKRIJGBAAR 

IN DE 

 FANSHOP!

FCUtrecht_Adv_shirts_210x297.ind1   1 24-08-2007   16:36:36



Nr Naam Club AW Cijfer
1 Kees vd Broek DHSC 5 8.0025
2 bertus hendriksen RUC, vv 5 7.8020
3 Bert Hordijk Zeist, sv 4 7.6800
4 Mark Hillen Bilt, fc De 5 7.5660
5 Danny de Leeuw DHSC 5 7.5660
6 Martin Spies Zeist, sv 4 7.5600
7 Geert Willem Merkens SVL 5 7.5175
8 Bjørn Lens Sterrenwijk, vv 5 7.5050
9 Erno Jonggerius ODIN, vv 5 7.4880
10 Bas Bruining Dalto, vv 5 7.4690
11 Osman Isik DHSC 5 7.4690
12 Pascal Middelkoop DHSC 5 7.4690
13 Richard van Rijnsoever NITA, osv 4 7.4400
14 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk, vv 5 7.4100
15 Alex Kaya Meern, vv De 4 7.3962
16 Marcel Achterberg Zeist, sv 3 7.3600
17 Michael Neerings VVJ 3 7.3600
18 Jan Willem van Dijk Schalkwijk, vv 5 7.2960
19 Mark Poorthuis Meern, vv De 4 7.2750
20 Milton Vaarnold Dalto, vv 5 7.2750
21 Martijn Merkens SVL 5 7.2750
22 Stef Vermeulen Meern, vv De 4 7.2750
23 Marco Elders Bilt, fc De 5 7.2750
24 Christiaan Hageraats Kampong, sv 5 7.2520
25 Daan Groot Zwaaftink Kampong, sv 5 7.2520
26 Berry Spies DHSC 4 7.2144
27 Mark Nieuwpoort Austerlitz, sv 3 7.2067
28 Arno van Diete Bilt, fc De 5 7.1780
29 Levent Acar DHSC 5 7.1780
30 Wesley Kinneging DHSC 3 7.1133
31 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 5 7.1040
32 David van Leeuwen VIOD, csv 5 7.1040
33 Edwin Cremers Dalto, vv 5 7.0810
34 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht 1911, sv 4 7.0800
35 Roy van Cooten SVL 5 7.0325
36 Mathijs Klepper Meern, vv De 4 7.0325
37 Danny Nagtegaal ODIN, vv 5 7.0080
38 Ramon Stofmeel UVV, asv 5 6.9840
39 Brend Koekoek NITA, osv 4 6.9600
40 Niels van Leeuwen VIOD, csv 4 6.9600
41 Wilco de Kruif Schalkwijk, vv 4 6.9600
42 arno slokkers RUC, vv 5 6.9560
43 dick van burgsteden RUC, vv 5 6.9560
44 Marcel Belderbos SVL 3 6.9517
45 Mounir Benerroua DHSC 5 6.9355
46 John Feer VIOD, csv 5 6.9120
47 Roland Staats Lekvogels, vv 5 6.9120
48 Jorn van Dijk Houten, sv 4 6.9113
49 moustafa el haddachi Dalto, vv 4 6.9112
50 Jacques Schagen van Leeuwen Houten, sv 4 6.9112
51 Kashif Matsari Sterrenwijk, vv 4 6.8875
52 Davey Van de Laan DHSC 5 6.8870
53 Roberto Jacobs VVJ 3 6.8800
54 Maurice Klijn Zeist, sv 3 6.8800
55 Bastiaan Schoondermark NITA, osv 3 6.8800
56 donny drost RUC, vv 5 6.8620
57 Roy Steenhuizen Austerlitz, sv 5 6.8620
58 Tonie Boelijn DESTO, cov 5 6.8600
59 Richard van de End Zeist, sv 4 6.8400
60 Thierry van Ellen Zeist, sv 4 6.8400
61 Barry van Leeuwen SVL 5 6.8385
62 Lucien Brouwer FZO 5 6.8160
63 Patrick Kersbergen Lekvogels, vv 5 6.8160
64 foad khalota Dalto, vv 5 6.7900
65 Rik van Leeuwen SVL 3 6.7900
66 jeroen visser Dalto, vv 4 6.7900
67 anouar chaibout RUC, vv 5 6.7680
68 Pascal Florie DESTO, cov 5 6.7620
69 Diederik Hageraats Kampong, sv 5 6.7620
70 Marvin de Kruijff Sterrenwijk, vv 5 6.7450
71 Zouhari el Tahiri Sterrenwijk, vv 5 6.7450
72 David de Groot Sterrenwijk, vv 5 6.7450
73 Klaas Hoving SVL 4 6.7294
74 Sebastiaan Horssius VVJ 3 6.7200
75 Ronald Vernooy Schalkwijk, vv 4 6.7200
76 Jeroen van Bemmel SVF 5 6.7200
77 Kevin van de Bogaard SVF 5 6.7200
78 Patrick de Jager FZO 5 6.7200
79 Jeffrey van Schaik Schalkwijk, vv 5 6.7200
80 Barry van Bezooyen Lekvogels, vv 4 6.7200
81 Herman Bikker Lekvogels, vv 5 6.7200
82 Cornelis \’t Lam Lekvogels, vv 4 6.7200
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82 Cornelis \’t Lam Lekvogels, vv 4 6.7200
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84 Rootselaar van Jeffrey UVV, asv 5 6.6930
85 Thijs v.d. Meulen Breukelen, FC 4 6.6825
86 jan hendriksen RUC, vv 5 6.6740
87 qoulid hamouiti RUC, vv 5 6.6740
88 Leon Ruiter PVCV 4 6.6688
89 Robin Capiteijns Meern, vv De 4 6.6688
90 Ferdi Vrede Meern, vv De 4 6.6688
91 Serdal Demicri Sterrenwijk, vv 5 6.6500
92 Paul Schröder Sterrenwijk, vv 5 6.6500
93 Suleyman Tutar UVV, asv 3 6.6283
94 Klaas Jan van Zessen Lekvogels, vv 5 6.6240
95 Rob Mocking SVF 5 6.6240
96 Bas Westerink Zeist, sv 4 6.6000
97 Marcel du Breuil SVF 4 6.6000
98 Bastin Hofman SVL 5 6.5960
99 Stephan van veluwen RUC, vv 5 6.5800
100 davey hagemans RUC, vv 5 6.5800
101 Youri Douwes Austerlitz, sv 3 6.5800
102 Koen ter Mors Kampong, sv 5 6.5660
103 Marsh Konigs Kampong, sv 5 6.5660
104 Koen Zonneveld Kampong, sv 5 6.5660
105 Sebastiaan Broers VVJ 3 6.5600
106 Said Hidraoui VVJ 3 6.5600
107 Timo Vernooy SVF 3 6.5600
108 Stefan Hoogvliet Breukelen, FC 4 6.5587
109 Kevin Adamzek Houten, sv 4 6.5475
110 hamid kaouass Dalto, vv 4 6.5475
111 Pim van den Bosch PVCV 4 6.5475
112 Arjen Kolk Houten, sv 4 6.5475
113 Raoul Oostdam Meern, vv De 4 6.5475
114 Stefan Heil DHSC 5 6.5475
115 Bart Holleman Breukelen, FC 5 6.5340
116 Hamza Bagdadi DWSM, vv 4 6.5313
117 Wouter Gijsbertse FZO 5 6.5280
118 Danny Kolfschoten Schalkwijk, vv 5 6.5280
119 Mohammed Aynao Zwaluwen Utrecht 1911, sv 5 6.5280
120 Remco den Broeder SVF 5 6.5280
121 Nicky van Dam SVF 5 6.5280
122 Fabian Schaken SVF 5 6.5280
123 Bart van Zessen Lekvogels, vv 5 6.5280
124 Lenard van Dijk Bilt, fc De 5 6.4990
125 Hakan Abali Kampong, sv 4 6.4925
126 Mike Michil DWSM, vv 3 6.4917
127 Richard Berger NITA, osv 4 6.4800
128 Reinald Vossestein NITA, osv 4 6.4800
129 Tom v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 4 6.4800
130 Stefan van Wijk Schalkwijk, vv 4 6.4800
131 John Staal NITA, osv 4 6.4800
132 Morris Vulto Schalkwijk, vv 4 6.4800
133 Vincent van de Water NITA, osv 4 6.4800
134 Melvin Vermeulen ODIN, vv 4 6.4800
135 Henry van Veen DHSC 3 6.4667
136 Anouar Benerroua DHSC 3 6.4667
137 Anthony van der Laan Meern, vv De 3 6.4667
138 Bobby Reijerse Bilt, fc De 3 6.4667
139 Roy van Straaten SVF 5 6.4320
140 Moustafa Loikili Zwaluwen Utrecht 1911, sv 5 6.4320
141 Osman Bilginger ODIN, vv 5 6.4320
142 Matthijs Steenmetz PVCV 4 6.4263
143 Stefan Dijs Delta Sports’95, fc 4 6.4263
144 joost boersma Dalto, vv 4 6.4263
145 Jeffrey Bosman PVCV 4 6.4262
146 Sander Reurings Meern, vv De 4 6.4262
147 rachid lary Dalto, vv 4 6.4262
148 Frank Vernooij PVCV 4 6.4262
149 said aarab Dalto, vv 5 6.4020
150 clarence krind RUC, vv 5 6.3920
151 ron klaver RUC, vv 5 6.3920
152 Marc Furster Austerlitz, sv 5 6.3920
153 Frank Donkervoort DESTO, cov 4 6.3700
154 Kevin Kurver DWSM, vv 5 6.3650
155 Marc van de Horst Lekvogels, vv 5 6.3360
156 Erik v Uden ODIN, vv 5 6.3360
157 Lars Verboom Elinkwijk, usv 3 6.3333
158 Jelle van Dommelen Elinkwijk, usv 3 6.3333
159 Koen de Goey Elinkwijk, usv 3 6.3333
160 Joey Carolina Breukelen, FC 4 6.3112
161 Sinan Kelebek Breukelen, FC 4 6.3112
162 Sander van Rooyen SVL 4 6.3050
163 Lars Nawijn Houten, sv 4 6.3050
164 Marco Voorbij PVCV 4 6.3050
165 Peter Vernooij PVCV 4 6.3050
166 Mark Verweijen Bilt, fc De 3 6.3050



DWSV-aanvaller Peter Arts

Van belhamel tot doelpuntenmachine

Met negen doelpunten in twee wedstrijden was hij één 
van de revelaties van de competitiestart. In de eerste wed-
strijd was het direct vijf keer raak voor zijn club DWSV. 
Een week later deed hij het met vier doelpunten nog eens 
dunnetjes over. Zijn spel en zijn leven lijken nu eindelijk 
volledig tot wasdom te komen. En dat terwijl de 23-jarige 
Peter Arts balanceerde op het randje van de afgrond.

Door Bas van Veenendaal

Peter Arts was een echte 
belhamel, ‘straatschoffie’ 
noemt hij het zelf. Het 

politiebureau was zo’n beetje 
zijn tweede huiskamer. Voor 
allerlei kleine vergrijpen mocht 

hij zich geregeld melden of 
werd hij netjes opgehaald. Van 
de lagere school werd hij afge-
trapt. Vervolgens kwam Arts 
op een school voor moeilijk op-
voedbare kinderen. Daar ging 
het een stuk beter en was het 
voetballen zijn uitlaatklep. De 
schuld afschuiven is niks voor 

hem. ,,Je kan wel zeggen dat je 
verkeerde vrienden had, maar 
het ligt gewoon aan jezelf.”

Arts probeerde het nog even 
op een ‘gewone’ middelbare 
school, maar,,toen de politie 
me van school kwam halen was 
het over.” De relatie met zijn 
ouders was wel prima. ,,Die 
waren heel makkelijk, alleen 
mijn moeder schreeuwde tegen 
me als ik weer eens iets had ge-
flikt.” Ondertussen zat Arts wel 
zonder school. 
Dus zat er 
maar één ding 
op: werken.

Die passie 
nam hij van 
zijn vader 
over. Arts werd schilder, en 
heeft zijn leven inmiddels op de 
rit. Samen met zijn vriendin Ida 
en zijn 3-jarige dochtertje Demi 
in een flatje op Overvecht. ,,Zij 
is mijn redding geweest. Ik heb 
haar ontmoet toen ik zestien 
was. Vanaf dat moment was het 
over. Ze heeft een hele goede 
invloed op me.” Arts vond 
het niet moeilijk ineens op het 
rechte pad te blijven. ,,Ik ging 
gewoon niet meer om met die 
jongens waar ik vroeger rotzooi 
mee uithaalde.” 

Schilderen en voetballen doet 
Arts tegenwoordig. En zelfs bij 
het voetballen begint hij in de 
pas te lopen. Arts was namelijk 
niet alleen een doelpuntenma-
chine, maar ook een kaarten-
machine. Hij is een spits, maar 
werd geregeld geschorst van-
wege gele en rode kaarten. ,,Ik 
ben het niet zo vaak eens met 
de scheidsrechter,” zegt hij met 
een glimlach op zijn gezicht. 
,,En als het niet goed gaat, wil 
ik nog wel eens achterin gaan 
helpen. Dat doe ik niet altijd 
even slim.” Behalve voor praten 
tegen de scheidsrechter kun 
je voor een flinke overtreding 
natuurlijk ook een rode kaart 
krijgen. Dan vol trots: ,,Maar 
ook dat gaat goed nu. Ik heb dit 
seizoen nog geen enkele kaart 
gekregen.”

Het voetballeven van Arts 
begon al vroeg. Als klein 
jongetje droomde hij van een 
profcarrière. En niet totaal 
ongegrond. Op 8-jarige leeftijd 
mocht Peter een testwedstrijd 

spelen bij Ajax. ,,Ik werd ook 
aangenomen, in eerste instantie 
voor de E2. Toen kwamen ze 
erachter dat ik al acht was, en 
niet zeven, zoals zij dachten. In 
de E1 hadden ze geen plek, dus 
toen ging het niet door.” Later 
mocht Arts ook nog eens testen 
bij FC Utrecht, maar ook dat 
liep op niets uit.

Ondanks zijn afwijzing in Am-
sterdam gaat zijn voorkeur qua 
clubs nog altijd uit naar Ajax. In 

plat ‘Utregs’ 
vertelt Arts: 
,,Dat blijft 
toch meespe-
len, dat ik 
daar ooit een 
testwedstrijd 
heb gespeeld.” 

Het tegenstrijdige is dat hij 
ondertussen wel regelmatig 
met vrienden op de Bunnikside 
bij FC Utrecht zat. Vergelijk het 
maar met als hetero in je string 
een homobar binnenlopen. 
,,Mijn vrienden zeiden er niets 
over en ik vond het gewoon 
leuk om af en toe een wedstrijd-
je te kijken.”

Terug naar de doelpunten. Vijf 
in de eerste wedstrijd, vier in 
de tweede en daarna al twee 
wedstrijden droog. In drie be-
kerwedstrijden had hij tussen-
door overigens ook al vijf keer 
gescoord, maar toen stokte de 
productie dus. 
,,Ik weet niet 
hoe dat komt. 
Ze houden 
me meer in de 
gaten. Ik heb 
continu twee 
man in mijn nek hangen. Bo-
vendien is mijn maatje voorin 
geblesseerd geraakt.”

Het is de tol van de roem, reali-
seert Arts zich. Met zijn negen 
doelpunten in twee wedstrijden 
wordt de spits door tegenstan-
ders nauwlettend in de gaten 
gehouden. Niet alleen door 
tegenstanders overigens. ,,De 
geruchten gaan dat Geinoord 
langs de lijn heeft gestaan.” En 
dat lijkt hem wel wat. Spelen 
voor een hoofdklasser als 
Geinoord. ,,Je wilt toch kijken 
hoe hoog je kan spelen.” 

Arts speelde overigens in de 
jeugd al op hoofdklasse niveau. 
Na twaalf jaar in de jeugd van 
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DOS, ging hij eerst naar DSO 
Ultrajectum, dat hoofdklasse 
speelde met zijn A-jeugd, en 
vervolgens werd hij door Ali 
Afellay - de broer van PSV-
voetballer Ibrahim - naar JSV 
gelokt. Daar speelde Arts onder 
leiding van Afellay in de A1, 
hoofdklasse dus. Na drie wed-
strijden mocht hij bij de club 
uit Nieuwegein ook meedoen 
bij het eerste elftal, waar Piet 
Claessens toen trainer was.

Niet geheel toevallig speelt Arts 
nu bij DWSV, waar dezelfde 
Piet Claessens nu trainer is. 
Hij doet dat op het bescheiden 
vierde klasse niveau. In de 
zaal balt Arts overigens een 
stuk hoger. Eerste klasse. ,,In 
de zaal ben ik misschien nog 
wel beter. Ik ben een man van 
de actie, van bewegingen. Dat 
is moeilijker op het veld. In de 
zaal blijft die bal lekker onder je 
voet plakken. Op het veld is dat 
lastiger met je noppen.”

Het leven lacht Arts momenteel 
dus toe. Voetballend gaat het 
lekker, privé heeft hij de boel 
op de rit en de politie heeft hij 
ook al even niet gezien. Nou ja, 
laatst kwam hij ze nog wel even 
tegen, maar dat liep hartstikke 
goed af. ,,Ik werd aangehou-
den. Toen vroeg de politie of ik 
bekend stond. Ik vertelde dat 
ik vroeger wel het een en ander 

had uitge-
vreten en dat 
ik niet wist 
of dat nog 
geregistreerd 
stond. Toen 
ging die agent 

in het systeem kijken en bleek 
dat ik er niet in stond. Na vijf 
jaar vervalt dat.” En dus verliet 
Arts de agent met een glimlach. 
De belhamel kan zich nu vol-
ledig richten op waar hij goed 
in is: doelpunten scoren.

‘Je kan wel zeggen dat 
je verkeerde vrienden 

had, maar het ligt 
gewoon aan jezelf ’

‘Vergelijk het maar 
met als hetero in je 
string een homobar 

binnenlopen’



aLL inn ToPPerS 
kees van de broek schrikt wak-
ker als we hem donderdagavond 
laat bellen voor een foto en een 
reactie. ,,Maar ik help graag even 
mee, want door rondom Voetbal 
gaat het voetbal echt meer leven. 
en ik vind het natuurlijk hartstikke 
leuk dat ik de eerste winnaar blijk 
te zijn. bij ons op de club wordt er 
constant over gepraat. Niet dat we 
de trainer, John doeser, proberen 
te beïnvloeden. die doet rustig en 
serieus zijn ding en over de cijfers 
wordt niet gediscussieerd. Maar 
onderling zijn de dolletjes niet van 
de lucht. Volgens mij doen eigenlijk 
alle trainers wel serieus mee. dat 
gaat in principe wel fair. Anders 
stonden er wel meer tienen tus-
sen. ik zal mijn stinkende best doen 
mijn eerste plaats te verdedigen. en 
jullie moeten echt doorgaan met 
rondom Voetbal!”

Gratis sporten
Zie www.allinnfitness.nl

14 halen
=

10 betalen
www.allinnsuncenter.nl

Gratis dansles
Voor lestijden zie

www.allinndance.nl

als	een	blok	-	de	topverdedigers

1  bert hordijk  Zeist 7.6800 
2  danny de Leeuw  dhsc  7.5660 
3  bjørn Lens  sterrenwijk 7.5050 
4  erno Jonggerius  odiN 7.4880 
5  bas bruining  dalto 7.4690 
6  richard van rijnsoever  NitA 7.4400 
7  Nicky segura Peralta  sterrenwijk 7.4100 
8  Alex kaya  vv de Meern 7.3962 
9  Mark Poorthuis  vv de Meern 7.2750 
10 Milton Vaarnold   dalto 7.2750 

half	-	de	topmiddenvelder	

1  bertus hendriksen  rUc 7.8020 
2  osman isik   dhsc  7.4690 
3  Pascal Middelkoop  dhsc  7.4690 
4  richard slot   kampong 7.3500 
5  Milton Vaarnold   dalto 7.2750 
6  stef Vermeulen  vv de Meern 7.2750 
7  koen dittmar  de bilt 7.2750 
8  christiaan hageraats  kampong 7.2520 
9  danny kolfschoten  schalkwijk 7.2000 
10 roy van straaten  sVF  7.2000 

Sluitpost-	de	topdoelmannen

1 kees van de broek  dhsc  8.0025 
2 Mark hillen   de bilt 7.5660 
3 Martin spies   Zeist 7.5600 
4 Geert Willem Merkens  sVL  7.5175 
5 Marco van de heiligenberg  schalkwijk 7.1040 
6 edwin cremers  dalto  7.0810 
7 Nicky engel   de bilt 7.0325 
8 danny Nagtegaal  odiN 7.0080 
9 brend koekoek  NitA 6.9600 
10 Arno slokkers  rUc 6.9560 

onnavolgbaar	-	de	topaanvallers	

1  Marcel Achterberg  Zeist 7.3600 
2  Michael Neerings  VVJ  7.3600 
3  Wesley Noordhoff  dhsc  7.2750 
4  Martijn Merkens  sVL  7.2750 
5  daan Groot Zwaaftink  kampong 7.2520 
6  Jan hendriksen  rUc 7.2067 
7  Jan Willem van dijk  schalkwijk 7.2000 
8  berry spies   dhsc  7.1942 
9  hamza bagdadi  dWsM 7.1250 
10 Mathijs klepper  vv de Meern 7.1133 

onnavolgbaar	-	de	topaanvallers	

1 roy van cooten  sVL  8
2 roy steenhuizen  Austerlitz  5
2 bertus hendriksen  rUc 5
2 ron van brenk  sVL 5
5 klaas hoving  sVL  4 
5 Marvin de kruijff  sterrenwijk 4
7 daan Groot Zwaaftink  kampong 4
8 dick van burgsteden  rUc 3
8 Maurice Willekes  VVJ  3 
8 raoul oostdam  vv de Meern 3
8 roy van straaten  sVF  3 
8 ron klaver  rUc  3
8 raymond de Groen FZo  3
8 Arno van diete  de bilt 3
8 Loukili ismael  UVV 3
8 bjørn Lens  sterrenwijk 3
8 kevin van de bogaard  sVF  3
8 Mounir benerroua  dhsc  3
 

Koning	van	de	assist	-	de	topaangevers	

1 Martijn Merkens sVL  12
2 daan Groot Zwaaftink kampong 8
3 Jacques schagen van Leeuwen houten 6
3 Arno van diete de bilt 6
3 Jan hendriksen rUc 6
6 diederik hageraats kampong  5
6 roy steenhuizen Austerlitz  5
6 tijssen dennis UVV  5

elftal	van	de	maand

Kees	van	de	Broek	(DhSc	8,00)

Danny	de	leeuw	(DhSc	�,5��)	-	Björn	lens	(Sterrenwijk	�,505)	
Bert	hordijk	(sv	Zeist	�,�8)																																																							erno	Jonggerius	(odin	�,�88)

Bertus	hendriksen	(ruc	�,802)	-	pascal	Middelkoop	(DhSc	�,��9)	-	osman	isik	(DhSc	�,��9)

Marcel	achterberg	(Zeist	�,3�)																																													Wesley	noordhof	(	DhSc	�,2�5)

Michael	neerings	(VVJ	�,3�)



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

m n
tttt uuuuuuuu

eett dddd
eeeebrbbr
eeeeeeeeefefefee

WiWiWiWiltlttlt

esessseseseseseseses
oomm

GaGaGaGa
abababab
cococoo

deededededeeedeebibibbiiiibibiiittteteteeeeureeeeen in deeeeee g g gggatatatatenennenene  hhouo den.n Nette  zzzoooo eeeeeeeennnnvnvnn

NNeNeeNeememem
-- WiWill
- MeMeMeMMMeM
- GeGe
---- HeHeHeHeHeHH
- WW

KiKiKiKiKiKKiKKiiKiK eeeeeeee
cococoo

GGGG
aaaa
ccc

ggg

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

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!



“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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Zondag 

hoofdklasse A
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
hollandia 5 4 0 1 12 8 5 3   
Argon 5 3 1 1 10 11 5 6   
turkiyemsp. 5 3 1 1 10 11 5 6   
AFc 5 3 0 2 9 8 6 2   
omniworld 5 2 2 1 8 10 6 4   
Ado 20 5 2 2 1 8 6 7 -1   
VVsb 5 2 1 2 7 8 8 0   
dWV 5 2 1 2 7 5 5 0   
elinkwijk 5 2 1 2 7 6 7 -1   
haaglandia 4 1 2 1 5 5 4 1   
dcV 5 1 1 3 4 5 12 -7   
VUc 4 0 2 2 2 5 8 -3   
dWs afc 5 0 2 3 2 5 10 -5   
Westlandia 5 0 2 3 2 5 10 -5 

West 1  1e klasse A
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
chabab 5 3 2 0 11 14 3 11   
blauw-Wit  5 3 2 0 11 8 3 5   
hilversum Fc 5 3 2 0 11 9 5 4   
Quick 1890  5 3 1 1 10 8 6 2   
Jos/W’meer 5 2 2 1 8 7 4 3   
AFc 34 5 2 2 1 8 7 6 1   
breukelen Fc 5 2 0 3 6 9 10 -1   
kFc 5 1 2 2 5 7 13 -6   
Zouaven 5 1 1 3 4 3 7 -4   
edo hfc 5 1 1 3 4 6 11 -5   
stormvogels 5 0 2 3 2 7 11 -4   
hercules 5 0 1 4 1 6 12 -6   

West 1 2e klasse b
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
NVc 5 3 1 1 10 9 3 6   
kampong 5 3 1 1 10 17 12 5   
onze Gezellen 5 3 0 2 9 7 7 0   
soest so 4 2 1 1 7 7 7 0   
dcG  5 2 1 2 7 10 11 -1   
roda ‘46 5 1 3 1 6 11 11 0   
Almere sv 5 2 0 3 6 10 13 -3   
hoofddorp 5 1 2 2 5 8 9 -1   
VViJ 5 1 2 2 5 5 7 -2   
roda ‘23  3 1 1 1 4 4 5 -1   
sporting Mart. 4 0 3 1 3 7 8 -1   
Pancratius  5 0 3 2 3 8 10 -2   

West 1  3e klasse d
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
dhsc 5 5 0 0 15 13 4 9   
bilt de Fc 5 4 0 1 12 15 6 9   
hoogland 5 4 0 1 12 13 5 8   
Meern de 5 4 0 1 12 12 5 7   
cdW 5 2 1 2 7 10 11 -1   
brederodes 5 2 1 2 7 7 12 -5   
houten 4 2 0 2 6 12 10 2   
UVV 5 1 2 2 5 13 9 4   
sdo 5 1 0 4 3 4 13 -9   
Victoria 5 1 0 4 3 7 19 -12   
Vecht de 5 0 2 3 2 7 12 -5   
PVcV 4 0 0 4 0 4 11 -7   

West 1  4e klasse G
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Vriendensch. 5 3 2 0 11 18 10 8   
Uts 5 3 1 1 10 4 2 2   
rivierwijkers 4 3 0 1 9 14 6 8   
dWsV 5 3 0 2 9 21 12 9   
osM ‘75 5 3 0 2 9 9 7 2   
Maarssen 4 2 2 0 8 8 4 4   
MsV ‘19 5 2 2 1 8 11 9 2   
JsV  5 1 1 3 4 6 8 -2   
Vreeswijk 5 1 1 3 4 4 10 -6   
sVF 5 1 1 3 4 9 16 -7   
hertha 5 1 0 4 3 5 12 -7   
Laren 99 sv 5 1 0 4 3 6 19 -13   

West 1 4e klasse h
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Wasmeer 5 5 0 0 15 13 3 10   
APWc 5 4 1 0 13 14 5 9   
VVZA 5 3 1 1 10 21 7 14   
Fair Play 5 3 1 1 10 18 8 10   
Zwaluwen Utr. 5 3 1 1 10 16 6 10   
sV baarn 5 2 1 2 7 10 5 5   
schalkwijk 5 1 3 1 6 9 8 1   
Amsvorde 5 1 2 2 5 8 11 -3   
kVVA 5 1 1 3 4 3 11 -8   
hVc 5 1 1 3 4 5 17 -12   
dso/U 5 0 0 5 0 9 25 -16   
scherpenzeel 5 0 0 5 0 4 24 -20   

West 1  5e klasse G
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Voorwaarts 5 5 0 0 15 10 2 8   
Nederhorst vv 5 4 1 0 13 14 6 8   
sporting ‘70 5 2 1 2 7 13 12 1   
PVc 4 2 0 2 6 13 6 7   

Goy ‘t 4 2 0 2 6 12 8 4   
bFc 4 2 0 2 6 11 9 2   
Vsc 5 2 0 3 6 7 10 -3   
batavia ‘90 5 1 2 2 5 9 12 -3   
Magreb ‘90 4 1 0 3 3 4 11 -7   
Zebra’s 4 0 2 2 2 4 6 -2   
kismet 5 0 2 3 2 6 21 -15 

West 1  5e klasse h
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
odijk 4 3 1 0 10 12 6 6   
saestum 4 3 0 1 9 13 6 7   
Achterveld sV 5 2 3 0 9 12 6 6   
Aurora 5 3 0 2 9 12 10 2   
hooglanderv. 5 3 0 2 9 7 9 -2   
sch ‘44 5 2 2 1 8 12 7 5   
Zeist 4 2 1 1 7 8 6 2   
hds 4 1 1 2 4 11 12 -1   
Faja Lobi 4 1 0 3 3 4 8 -4   
Patria 5 0 2 3 2 8 20 -12   
Veenendaal 5 0 0 5 0 7 16 -9  

West 1  6e klasse d
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
rUc 5 4 1 0 13 22 5 17   
rAP sv. 5 3 2 0 11 14 8 6   
Ardahanspor 5 3 2 0 11 6 3 3   
hoograven vv 5 3 0 2 9 15 12 3   
overamstel sc. 5 2 1 2 7 15 16 -1   
Vianen 4 2 0 2 6 10 12 -2   
AsV ‘65 5 1 2 2 5 12 12 0   
Austerlitz 5 1 2 2 5 15 23 -8   
Forza Almere 4 1 1 2 4 7 8 -1   
tAbA afc 5 1 1 3 4 5 12 -7   
hsV’69 5 1 0 4 3 11 13 -2   
oranje Wit 5 1 0 4 3 13 21 -8   

ZAterdAG 

hoofdklasse b
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
sparta Nijkerk 5 5 0 0 15 14 3 11   
hsV hoek 5 4 0 1 12 8 2 6   
iJsselmeerv. 5 4 0 1 12 13 8 5   
spakenburg 5 3 2 0 11 13 5 8   
doVo 5 3 0 2 9 10 8 2   
Geinoord Ngein 5 2 1 2 7 8 6 2   
Lrc 5 2 0 3 6 11 12 -1   
kloetinge 5 1 3 1 6 7 8 -1   
Nivo sparta 5 2 0 3 6 6 12 -6   
GVVV 5 1 1 3 4 7 10 -3   
kozakken b. 5 1 1 3 4 7 11 -4   
bennekom 5 1 1 3 4 5 12 -7   
Ajax AFc 5 1 0 4 3 6 9 -3   
Nunspeet 5 0 1 4 1 5 14 -9   

West 1  1e klasse A
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Voorland sc. 5 4 1 0 13 14 5 9   
Montfoort 5 4 1 0 13 10 2 8   
Arc 5 3 2 0 11 12 5 7   
sportlust ‘46 5 3 1 1 10 13 9 4   
huizen 5 3 1 1 10 9 7 2   
Volendam (rkav) 5 2 1 2 7 10 10 0   
odiN 59 5 1 2 2 5 7 8 -1   
beursbengels 5 1 2 2 5 9 12 -3   
hcsc 5 1 1 3 4 6 11 -5   
Zuidvogels  5 1 0 4 3 4 6 -2   
swift 5 1 0 4 3 11 14 -3   
WV-hedW 5 0 0 5 0 0 16 -16   

West 1  2e klasse A
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
dVVA csv. 5 4 1 0 13 8 2 6   
Almere sv 5 3 1 1 10 10 6 4   
Young boys vv 4 3 0 1 9 10 5 5   
Zandvoort 4 3 0 1 9 7 6 1   
Argon 5 2 2 1 8 13 9 4   
Marken sv. 5 2 1 2 7 10 8 2   
ZcFc 4 2 0 2 6 7 7 0   
Monnickendam 5 2 0 3 6 10 13 -3   
edo hfc 5 1 1 3 4 5 10 -5   
reiger boys 4 1 0 3 3 4 8 -4   
Zob 5 1 0 4 3 9 12 -3   
kennemerland hfc 5 1 0 4 3 8 15 -7 

West 1  2e klasse b
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Merino’s 5 3 2 0 11 14 7 7   
roda ‘46 5 3 1 1 10 7 7 0   
Vrc 5 2 3 0 9 11 8 3   
desto 5 2 2 1 8 11 9 2   
VVZ ‘49 5 2 1 2 7 12 10 2   
cJVV 5 1 4 0 7 6 5 1   
Loosdrecht 5 2 1 2 7 10 11 -1   
benschop 5 2 1 2 7 7 8 -1   
eemnes 5 1 1 3 4 12 10 2   
eemdijk 5 1 1 3 4 6 11 -5   

UVV 5 0 3 2 3 5 9 -4   
Valleiv. 5 1 0 4 3 10 16 -6  

stand  zuid 1  2e klasse F
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Almkerk 5 4 1 0 13 11 5 6   
sV capelle 5 3 1 1 10 13 6 7   
strijen 5 3 1 1 10 10 4 6   
oranje Wit 5 3 1 1 10 10 6 4   
sc everstein 4 3 0 1 9 7 5 2   
sliedrecht 5 2 1 2 7 8 7 1   
Groote Lindt 5 2 0 3 6 6 6 0   
sv Meerkerk 4 1 2 1 5 5 5 0   
Woudrichem 5 1 2 2 5 3 5 -2   
Ameide 5 1 0 4 3 6 17 -11   
Wieldrecht 5 0 2 3 2 3 8 -5   
de Alblas 5 0 1 4 1 3 11 -8   

West 1  3e klasse c
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
breukelen Fc 4 4 0 0 12 17 6 11   
scW 5 3 1 1 10 13 9 4   
sVL 5 2 2 1 8 15 10 5   
AFc 4 2 1 1 7 10 9 1   
csW 4 2 1 1 7 9 8 1   
eemboys 5 2 1 2 7 17 11 6   
cobu boys 4 1 3 0 6 9 7 2   
siZo vv 5 2 0 3 6 13 10 3   
Meern de 4 1 0 3 3 3 13 -10   
Abcoude 5 1 0 4 3 8 17 -9   
Altius 5 0 1 4 1 3 17 -14   
Fortius asv. 0 0 0 0 0 0 0 0   

West  3e klasse d
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
iJFc 5 4 0 1 12 7 5 2   
dalto 5 3 1 1 10 7 3 4   
renswoude 5 3 1 1 10 10 8 2   
dosc 5 3 0 2 9 11 9 2   
Nieuwland Asc 5 3 0 2 9 8 7 1   
sVM 5 2 1 2 7 12 9 3   
VVA ‘ 71 4 2 0 2 6 7 6 1   
candia ‘66 5 2 0 3 6 12 17 -5   
toV 5 1 2 2 5 10 9 1   
Jonathan 5 1 2 2 5 6 5 1   
cdN 4 1 1 2 4 4 7 -3   
delta sp.’95 5 0 0 5 0 8 17 -9   

Zuid 1 4e klasse
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
sVW 5 4 1 0 13 18 6 12   
drechtstreek 5 3 2 0 11 9 4 5   
Unitas 5 2 3 0 9 7 4 3   
Groot Ammers 5 2 2 1 8 10 5 5   
streefkerk 5 2 2 1 8 11 8 3   
hssc’61 5 2 2 1 8 7 7 0   
Lekvogels 5 2 1 2 7 8 8 0   
Arkel 4 2 0 2 6 9 10 -1   
Asperen 4 1 2 1 5 10 9 1   
dFc 4 1 2 1 5 9 10 -1   
Leerdam sport 5 1 2 2 5 7 9 -2   
Noordeloos 5 1 1 3 4 7 15 -8   
sVs’65 4 0 0 4 0 5 11 -6   
sc emma 5 0 0 5 0 5 16 -11   

West 1 4e klasse F
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Ah ‘78 5 5 0 0 15 19 5 14   
VVJ 4 4 0 0 12 12 6 6   
kockengen 5 3 0 2 9 13 9 4   
Lopik 4 2 1 1 7 9 7 2   
Nita 4 2 0 2 6 7 7 0   
bloemenkw. 4 1 2 1 5 12 7 5   
Viod 5 1 2 2 5 12 11 1   
Vianen 4 1 0 3 3 9 17 -8   
hees 4 1 0 3 3 5 15 -10   
Posthoorn de 5 0 2 3 2 9 14 -5   
VoP 4 0 1 3 1 6 15 -9   

West 1 4e klasse G
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
scherpenzeel 5 4 1 0 13 13 4 9   
Vliegdorp ‘t vv 5 4 0 1 12 11 3 8   
JsV Nieuwegein 5 4 0 1 12 12 8 4   
Woudenberg 4 3 0 1 9 13 5 8   
Focus ‘07 5 2 0 3 6 8 8 0   
sVMM 5 2 0 3 6 9 12 -3   
brederodes 4 1 2 1 5 8 8 0   
bunnik ‘73 4 1 2 1 5 7 7 0   
hercules 4 1 0 3 3 4 6 -2   
deV doorn 4 0 1 3 1 4 11 -7   
sVP 5 0 0 5 0 7 24 -17   

West 1 4e klasse h
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
dhsc 4 4 0 0 12 16 1 15   
odysseus ‘91 4 3 1 0 10 12 4 8   
FZo 5 3 1 1 10 11 7 4   

bilt de Fc 5 3 1 1 10 4 4 0   
dVsA 5 2 1 2 7 7 8 -1   
edo (U) 5 1 3 1 6 4 5 -1   
hMs 4 1 1 2 4 3 5 -2   
Zeist 4 1 1 2 4 7 12 -5   
odin 5 1 1 3 4 5 8 -3   
Vsc 4 0 2 2 2 4 7 -3   
eminent boys 5 0 0 5 0 2 14 -12 

West 1 5e klasse b
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Meer de sv. 5 5 0 0 15 26 1 25   
bijlmer sv. 3 2 1 0 7 16 2 14   
Zeeburgia avv 3 2 1 0 7 11 3 8   
sdW 4 2 0 2 6 15 11 4   
VVA/spartaan 3 1 1 1 4 8 10 -2   
elinkwijk 4 1 1 2 4 5 12 -7   
Forza Almere 4 0 0 4 0 0 13 -13   
hsV’69 4 0 0 4 0 2 31 -2 

West 1 5e klasse c
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
osM ‘75 5 5 0 0 15 23 2 21   
sterrenwijk 5 4 0 1 12 24 4 20   
dVsU 5 4 0 1 12 21 4 17   
Maarssen 5 4 0 1 12 13 4 9   
Musketiers 5 3 1 1 10 10 5 5   
oso 5 2 0 3 6 19 13 6   
Voorwaarts 3 1 1 1 4 8 9 -1   
sV baarn 4 1 1 2 4 11 15 -4   
sec 5 1 1 3 4 14 12 2   
dWsM 4 1 0 3 3 4 19 -15   
VVoo 5 0 0 5 0 7 32 -25   
rUc 5 0 0 5 0 9 44 -35 

VroUWeN

ZAterdAG   eredivisie
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Ado den haag 5 4 1 0 13 8 2 6   
Fc twente 5 3 1 1 10 8 4 4   
AZ  5 2 1 2 7 3 2 1   
Fc Utrecht 5 2 0 3 6 9 8 1   
Willem ii 5 1 1 3 4 3 8 -5   
sc heerenveen 5 1 0 4 3 5 12 -7   

ZAterdAG   hoofdklasse A
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
ter Leede 4 3 1 0 10 9 2 7   
Wartburgia  4 3 1 0 10 9 3 6   
saestum 4 3 0 1 9 9 4 5   
stedoco 4 2 2 0 8 8 2 6   
Fortuna W 4 2 0 2 6 8 10 -2   
hZVV 4 1 2 1 5 7 7 0   
oranje Nassau 4 1 1 2 4 7 7 0   
rktsV 4 1 1 2 4 7 8 -1   
rcL 4 1 1 2 4 5 6 -1   
be Quick ‘28 4 1 1 2 4 4 11 -7   
rVVh 4 0 2 2 2 3 9 -6   
reuver 4 0 0 4 0 2 9 -7   

ZoNdAG   1e klasse c
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
iduna 4 3 1 0 10 13 6 7   
buitenveldert  4 2 2 0 8 9 5 4   
rkhVV 3 2 1 0 7 9 4 5   
kolping boys 3 2 1 0 7 6 2 4   
kFc’71 3 2 0 1 6 7 2 5   
Fortuna W 4 2 0 2 6 16 8 8   
Goy ‘t 4 1 2 1 5 9 9 0   
saestum 4 1 1 2 4 4 8 -4   
UVs 4 0 1 3 1 1 12 -11   
Purmerend 4 0 1 3 1 3 16 -13   
sJc  3 0 0 3 0 1 6 -5   

beLoFteN  

landelijk  eredivisie
   gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Nec 4 4 0 0 12 6 2 4   
Ajax 5 3 1 1 10 9 7 2   
Fc Groningen 5 3 1 1 10 8 7 1   
Vitesse 5 3 0 2 9 11 8 3   
PsV 5 2 1 2 7 8 6 2   
Fc twente 5 2 1 2 7 7 7 0   
NAc 5 2 1 2 7 8 10 -2   
sc heerenveen 4 1 3 0 6 6 4 2   
sparta 5 1 3 1 6 7 7 0   
AZ  5 2 0 3 6 6 6 0   
Fc Utrecht 5 1 2 2 5 7 8 -1   
Ado den haag 5 0 3 2 3 7 9 -2   
Willem ii 5 1 0 4 3 5 7 -2   
rkc Waalwijk 5 0 2 3 2 5 12 -7   



Utrechter koos Meinderts 
(54) maakt in 1983 met 
het kinderboek Mooi mee-
genomen zijn debuut als 
schrijver. Zijn boeken vallen 
meerdere malen in de prij-
zen bij plaatselijke en pro-
vinciale kinderjury’s. Voor 
keizer en de verhalenvader 
ontvangt hij in 2003 een 
Vlag en Wimpel. in februari 
2007 is de première van de 
musical de snoepwinkel 
van Zevensloten, naar het 
gelijknamige kinderboek 
van Meinderts. de meeste 
boeken van koos Meind-
erts zijn geïllustreerd door 
zijn vrouw Annette Fienieg. Koos

chocoladebeen
Met mijn rechter kan ik alles,
Leg ik een bal dood op mijn voet.
Met mijn rechter kan ik stiften 
of een punter geven als het moet.
 
Met mijn rechter kan ik alles,
Maar ik weet niet wat het is.
Als ik met links een bal wil schieten, 
Gaat het elke keer goed mis.

Mijn linkerbeen, waar moet dat heen,
is wat je noemt mijn chocoladebeen.
Met dat been, dat stomme been
Maai ik over alle ballen heen.

de bal die schiet naar alle kanten
Maar nooit de kant op die ik wil.
Als ik de bal met links raak
dan valt elke aanval stil.

de bal gaat naast of hij gaat over
of komt in de sloot terecht.
en dan duurt het uren voor-ie
Weer eindelijk is opgedregd.

Mijn linkerbeen, waar moet dat heen,
is wat je noemt mijn chocoladebeen.
Met dat been, dat stomme been
Maai ik over alle ballen heen.

Mijn linkerbeen, dat stomme been
is een regelrechte flop.
er komt een dag, dan vreet ik 
Mijn chocoladebeen nog op! 

koos Meinderts

Champions League bij 
Hercules

Johan cruijff, ons nationale voetbalorakel, was 
er duidelijk over. kinderen horen pas op hun ne-
gende jaar naar een echte voetbalclub te gaan. 
Voor die tijd moeten ze tactiekloos rollebollen 
op straat. Vier jassen, eerst even poten en dan 
kan het feest beginnen. Geen gezeur over 4-4-2 
of doordekken, maar gewoon lekker pielen met 
die bal. Mannen met lange regenjassen en wijs-
neuzige opmerkingen zijn strikt verboden.
 
de meeste clubs - en ook de kNVb - denken 
daar anders over. Vanaf hun 5e levensjaar zijn 
jongetjes, en ook steeds meer meisjes, welkom 
bij voetbalverenigingen. hercules biedt de leef-
tijdsgroep van 5 tot 7 jaar zelfs een uitermate 
succesvolle interne champions League compe-
titie aan. conform de richtlijnen van de kNVb 
strijden teams als Liverpool, real Madrid, inter 
Milaan, Ajax en PsV in formaties van vier spelers 
om de prijzen. en zoals het hoort, is de prijs een 
grote en oerlelijke beker die door de teams als 
een kleinood wordt gekoesterd. 

Mats van de Vrie, speler van real Madrid, de 
winnaar van verleden jaar, toonde de beker een 
week lang op school en alom droop de bewon-
dering van de jonge gezichten af. Jens Louwenaar, 
speler van inter Milaan, beantwoordt de vraag: 
‘hoe het was op school’ tegenwoordig met ‘3-1 

gewonnen pa’. hij slaapt bovendien bij voorkeur 
met zijn scheenbeschermers aan. Jonathan van 
dijk komt van origine uit brazilië en dat is in 
zijn spel terug te zien. Wat hij het mooist vindt 
is ‘scoren’ en samen met Joris kokje is hij uit-
blinker bij Liverpool. Lief en leed liggen dicht bij 
elkaar in het jeugdvoetbal. Want terwijl de één 
juichend opspringt als hij mag spelen, maakt de 
ander zich grote zorgen of hij wel goed genoeg 
is. ook bij hercules is de vraag hoe professio-
neel pak je het aan en hoe belangrijk is winnen 
eigenlijk? 

de jeugdvoetbal-stelling van de week gaat daar-
over. team A heeft 5 spelers en team b heeft er 
3. Wat te doen? bij hercules speelde uiteindelijk 
team A met 4 spelers (en één reserve) terwijl 
team b de hele wedstrijd met een speler minder 
speelde. is dit een terechte keuze? had ploeg 
b maar met voldoende mensen moeten komen 
of is dit een vorm van sportverdwazing? horen 
niet alle jongetjes en meisjes van die leeftijd ge-
woon op het veld, desnoods bij de tegenstan-
der? tenslotte is het spel belangrijker dan het 
winnen, toch? Wat vind jij en hoe is het bij jouw 
club? stuur je reacties naar.
t.vanrietbergen@geo.uu.nl     

v.l.n.r.: Puck Jonglins, Floris houdijk, Jens Lowenaar, Geus Linssen en daniel van de iJssel.

Jeugdvoetbal-stelling



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 2

De eerste omhaal
op zijn eerste verjaardag krijgt tonnie een rammelaar in de vorm van een bal. 
de spelvreugde is van korte duur: vanuit z’n bedje voert tonnie een perfecte 
omhaal uit en de rammelaar verdwijnt door het open raam. de pluche Pino die 
in de vensterbank staat, is kansloos en kan de ronde rammelaar alleen maar 
nakijken. 
tegen de tijd dat tonnie drie is, krijgt hij een blaasvoetbalspel van z’n vader. Na 
twee weken verslaat hij iedereen die bij de familie op bezoek komt. Volgens ver-
halen van zijn vader is tonnie de enige voetballer die de bal hoog kan houden 
tijdens het blaasvoetbal. Zijn moeder verzucht ,,hij is zo fanatiek, ik hoop niet 
dat hij zich zelf nog eens opblaast met dit spel.”
op zijn vierde doet tonnie al mee met het straatvoetbal van de kinderen uit 
de buurt. hij is veruit de jongste. Normaal zijn kinderen acht jaar als ze mee 
mogen doen met de jongens uit de buurt, maar tonnie is al zo goed dat ze voor 
hem een uitzondering maken. hij wordt altijd als eerste gekozen. Met tonnie in 
hun team weten de jongens dat ze onverslaanbaar zijn. 
op z’n vijfde is tonnie uitgegroeid tot een zeer getalenteerde, tweebenige, uit 
alle standen schietende voetballer. hij wisselt virtuoze solo’s af met lobjes en 
effectvolle schoten. 
tonnie’s vader gaat vaak eerder weg van zijn werk om zijn zoon te kunnen zien 
voetballen op het pleintje in ondiep. Al snel gaat het gerucht in Utrecht dat er 
een briljante voetballer rondloopt.

dan komt de dag dat zijn vader tonnie meeneemt langs Utrechtse voetbalclubs. 
tonnie is vijf en eigenlijk te jong, maar langer wachten is overdreven bij zo’n 
talent. eerst gaan ze naar UVV. de oostenrijkse trainer ernst sappel heeft het 
alsmaar over ‘dieziplien’ en tonnie vind hem eng in z’n bontjas. dan maar naar 
Velox. Als Velox-trainer Johan druif een kwartier aan het woord is, vraagt ton-
nie aan z’n vader waar het over gaat. hij snapt er niks van. de volgende club dan 
maar. bij elinkwijk traint Fred van Graal. die heeft het over het systeem met 
punten naar links, rechts, voor en achter en tonnie moet op tien spelen. tonnie 
wordt er niet enthousiast van. Pas als bij ‘Utrechtse boys’ trainer eppo de kip 
hem vaderlijk over z’n hoofd aait en hem een flesje chocomel geeft, zegt tonnie: 
,,hier is het pap! hier wil ik spelen.” 

Clubliefde… 

Kan een Kampong coryfee 
zijn kinderen naar 
Hercules sturen?

Langdurig speler van kampong, door sommige zelfs Mister kampong genoemd, en dan 
toch je kinderen naar hercules sturen. kan dat wel? Volgens oud-kampong doelman 

douwe Werkman zeker niet en waarschijnlijk zijn er meer clubiconen die deze 
keus laag bij de gronds zullen vinden. Maar ja, alle vriendjes spelen op hercuels 

en het is ook lekker dichtbij en bovendien vond ik de shirts van hercu-
les heimelijk altijd mooier dan die van kampong en dan ook nog hun 

historie vanaf 1882 maar liefst. bij de soms emotionele discussies 
die plaatsvinden zijn alle vrouwen het met mij eens. Natuurlijk 

moet je ze naar hercules sturen en hebben veel mannen hun 
twijfels. Wie worstelt er nog meer met dergelijke vragen? 

Mail:	t.vanrietbergen@geo.uu.nl

De wachtlijst
bij de aanmelding van mijn zoons bij her-

cules (zie foto onder) hoorde ik er voor het 
eerst van. ,,Uw kinderen komen op de wachtlijst 

en wellicht kunnen ze in december mee doen”, werd 
mij gemeld. bij sporting schijnt de wachtlijst inmiddels 

zo groot te zijn dat de bestuurders met de handen in het 
haar zitten. en zoals altijd in dergelijke situaties, melden steeds 

meer kinderen zich steeds vroeger aan, waardoor er een gigan-
tisch bureaucratisch circus ontstaat. in het volgende nummer volgt 

een meer nauwgezette speurtocht naar ‘de wachtlijst’. Nu eerst 
even de reacties van sjoerd op de wachtlijst: ‘dat vind ik 
niet leuk, want ik wil scoren in een echt doel. en dan het 

liefst samen met mijn vriendje Jens of Max’. casper 
kan op het verhaal dat hij pas in december lid mag 

worden slechts reageren met ‘maar dat duurt 
heel erg lang’.

door ton van rietbergen

door ton van rietbergen
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mIJN CLUB
beschikbaar zijn. hoofd techniektrainer is 
hans van doorn. hij gaat met name de bege-
leiding van de trainers verzorgen. de algehele 
coördinatie is in handen van het hoofd oplei-
dingen ronald henrich. deze trainingen zijn 
zowel bedoeld voor selectie- en niet-selectie 
spelers. Voor deze avonden is techniektrai-
ner Maurizio Atzeni bij VViJ te gast. hij heeft 
ruime ervaring als amateur-trainer. ook heeft 
hij gewerkt bij rkc Waalwijk als trainer 
Masterclass en Mede hoofdverantwoordelijke 
voor het totale Masterclass project. Verder 
was hij bij Fc dordrecht in dienst. hij trainde 
er de A1 en het beloftenteam.

VVJ	 	193
Met een druk bezochte feestavond op 15 sep-

tember is het nieuwe seizoen bij VVJ officieel 
geopend, gedurende de zomerstop heeft men 
niet stil gezeten bij de blauw witte overvech-
ters, zo zijn de toiletgroepen van de kantine 
compleet gerenoveerd, zijn er nieuwe dug-
outs gebouwd en is er een fraaie kleedkamer 
voor de scheidsrechters gebouwd.
daarnaast heeft het trainingsveld een meta-
morfose ondergaan en beschikt men nu als 4e 
klasser over een accommodatie waar menig 
hoofdklasser jaloers op zou kunnen worden.
trainer Wim van Arnhem (welke zijn 9e sei-
zoen bij VVJ is ingegaan, ook al uniek) en zijn 
ook al compleet gerenoveerde selectie zijn 
dan ook voortvarend van start gegaan, hoewel 
men duidelijk nog aan elkaar moet wennen en 
op elkaar ingespeeld moet raken zijn er toch 
12 punten uit 4 wedstrijden behaald.

dreef is inmiddels van start gegaan. Voorzitter 
richard overbeek merkt dat de sfeer binnen 
de vereniging is omgeslagen: “We zijn af van 
die negatieve spiraal, de mensen zijn weer 
positief. Vorig seizoen waren ze afwachtend, 
vroegen zich af wanneer de stekker eruit zou 
worden getrokken. Maar er gaat helemaal 
niets uit!” inmiddels richt de club zich op het 
naderende jubileum: VVoo bestaat volgend 
jaar zestig jaar en de voorbereidingen op dat 
feest gaan langzaam van start.

ZeiSt	 	2��
dertien spelers van sv Zeist zullen de 
komende periode geregeld op televisie te 
zien zijn. de toekomstige sterren namen een 

Men kan dus best spreken van een droom-
start voor het vlaggenschip en de vereniging 
welke vorig jaar (het jubileumjaar) zo diep 
door het stof moest kruipen met een kans-
loze degradatie als gevolg.
Mooi om te zien is ook dat vele oud gedien-
den ook de weg naar de Manitobadreef weer 
weten te vinden waardoor het bij de thuis-
wedstrijden en in het clubhuis gezellig druk is.

VVoo	 1�1
VVoo is het seizoen gestart met twee seni-
orenteams, vijf jeugdteams en vijf futsalteams. 
het eerste elftal van VVoo staat weer onder 
leiding van de teruggekeerde trainer Joop 
Veer, met wie de club in 2003 nog kampioen 
van de vijfde klasse werd. de grootschalige 
verbouwing van thuisbasis sportpark de 

  hoofdklasse b Zaterdag

06-oct-07 14:30 Geinoord N’gein 1 - GVVV Parkhout sportp. - Geinoord Nieuwegen

13-oct-07 14:30 Ajax (av) - Geinoord N’gein 1 toekomst de sportp. - Ajax

  1e klasse A Zaterdag

06-oct-07 14:30 Montfoort 1 - odiN 59 1 hofland sportp. - v.v. Montfoort

13-oct-07 14:30 Arc 1 - Montfoort 1 Arc - sportpark Zegersloot

  2e klasse A Zaterdag

06-oct-07 14:30 Zob 1 - Argon 1 Zob sportp. - Zob

13-oct-07 14:30 Almere sv 1 - dVVA 1 Marken de -svAlmere

13-oct-07 14:30 Argon 1 - ZcFc 1 Argon sportp. - Argon

13-oct-07 14:00 edo hfc 1 - Monnickendam 1 Noordersportpark - edo hfc

13-oct-07 14:30 Marken 1 - Young boys 1 Marken sportp. - Marken

13-oct-07 15:00 reiger boys 1 - Zob 1 Wending de sport. - reigerboys

13-oct-07 14:30 Zandvoort 1 - kennemerland 1 Zandvoort complex - Zandvoort

  2e klasse b Zaterdag

06-oct-07 14:30 Loosdrecht 1 - benschop 1 hallinckveld sportp. - Loosdrecht

06-oct-07 14:00 UVV 1 - desto 1 Alendorp sportp. - UVV

13-oct-07 14:30 benschop 1 - Valleivogels 1 benschop sportp. - benschop

13-oct-07 14:30 desto 1 - Vrc 1 Vryheit sportpark -desto

13-oct-07 14:30 VVZ ‘49 1 - UVV 1 eemweg aan de sportp. - VVZ ‘49

  2e klasse F Zaterdag    ZUid 1

06-oct-07 14:30 sc everstein 1 - oranje Wit 1  (zon)sportterrein sc everstein

13-oct-07 14:30 Groote Lindt 1 - sc everstein 1 sportpark bakestein

  3e klasse c Zaterdag

06-oct-07 14:30 breukelen fc 1 - siZo 1 broekdijk-oost sportp. - breukelen

06-oct-07 14:45 Meern de 1 - scW 1 (zon) de Meern sportpark - de Meern

13-oct-07 14:30 breukelen fc 1 - sVL 1 broekdijk-oost sportp. - breukelen

13-oct-07 14:30 siZo 1 - Meern de 1 Weerestein sportp. - siZo

  3e klasse d Zaterdag

06-oct-07 14:30 dalto 1 (zon) - Nieuwland 1 Woerd de sportp. - dalto

06-oct-07 15:00 delta sports 1 - Jonathan 1 kruisboog de sportp. - delta sports

06-oct-07 14:45 iJFc 1 - cdN 1 Groenvliet sportp. - iJFc

06-oct-07 14:30 sVM 1 - toV 1 eck van sportp. - sVM

06-oct-07 14:30 VVA 71 1 - dosc 1 Meent de sportp. - VVA ‘71

13-oct-07 14:30 cdN 1 - dalto 1 (zon) Woerd de sportp. - cdN

13-oct-07 14:30 dosc 1 - iJFc 1 hoevenlaan v.d. dr. - dosc

13-oct-07 14:30 Jonathan 1 - renswoude 1 Achter ‘t slot sportp. - Jonathan

13-oct-07 15:00 Nieuwland 1 - delta sports 1 Nieuwland

13-oct-07 14:30 sVM 1 - candia ‘66 1 eck van sportp. - sVM

  4e klasse Zaterdag c  Zuid 1

06-oct-07 14:30 Lekvogels 1 - sVs’65 1 sportcomplex het bosch

13-oct-07 14:30 streefkerk 1 - Lekvogels 1 sportpark streveland

  4e klasse F Zaterdag

06-oct-07 14:30 Nita 1 - Posthoorn de 1 Nita Voetbalterrein - Nita

06-oct-07 14:30 VoP 1 - kockengen 1 olympus sportpark VoP

06-oct-07 14:30 VVJ 1 - Viod 1 overvecht-N. complex 1 sportp. - VVJ

06-oct-07 14:00 Vianen 1 - Lopik 1 blankensteyn sportp. - Vianen

13-oct-07 14:30 Ah ‘78 1 - VVJ 1 huizen sportp.-Ah’78

13-oct-07 14:30 hees 1 - Lopik 1 Verl oude Utrseweg sportp. - hees

13-oct-07 14:30 kockengen 1 - Nita 1 Meent de sportp. - kockengen

13-oct-07 14:30 VoP 1 - Vianen 1 olympus sportpark VoP

  4e klasse G Zaterdag

06-oct-07 14:30 brederodes 1 - hercules 1 blankensteijn sportp.- brederodes

06-oct-07 14:30 sVP 1 - bunnik 73 1 (zon) salamander sportp. - sVP

06-oct-07 14:30 scherpenzeel 1 - Focus 07 1 bree oost de sportp. - scherpenzeel

06-oct-07 14:30 Vliegdorp ‘t 1 - JsV Nieuwegein 1 kerklaan sportpark _ Vliegdorp

13-oct-07 14:30 deV doorn 1 - bunnik 73 1 (zon) tuilland sportp. - deV

13-oct-07 15:00 hercules 1 - Woudenberg 1 Voordorp sportp. - hercules

13-oct-07 14:30 JsV Nieuwegein 1 - scherpenzeel 1 Galecopsportpark sportp. - JsV Nieuw

13-oct-07 14:30 sVMM 1 - brederodes 1 buurtsteeg sportp. - sVMM

  4e klasse h Zaterdag

06-oct-07 14:00 dhsc 1 - FZo 1 thorbeckelaan Gemsportp.-dhc’04

06-oct-07 14:30 dVsA 1 - bilt de 1 burgwal de Gem.sportp. - dVsA

06-oct-07 14:00 hMs 1 - eminent boys 1 Manitobadreef sportp. - hMs

06-oct-07 14:30 odysseus 91 1 - edo (U) 1 olympus sportcentrum - odysseus

07-oct-07 14:00 kVVA 1 - schalkwijk 1 dollardstraat sportp. - kVVA

07-oct-07 14:30 sMVc Fair Play 1 - VVZA 1 sportpark Westersingel

14-oct-07 14:00 baarn sv 1 - dso Ultrajectum 1 ter eem sportp. - baarn

14-oct-07 14:00 schalkwijk 1 - hVc 1 blokhoven sportp. - schalkwijk

14-oct-07 14:00 Zwaluwen Utr. 11 1 - sMVc Fair Play 1 Welgelegen sportp. - Utrecht vv

  5e klasse G Zondag

07-oct-07 14:30 Goy ‘t 1 - batavia ‘90 1 eng de sportp. - ‘t Goy

07-oct-07 14:30 kismet 1 - bFc 1 sportpark de Zuilenselaan

07-oct-07 14:00 sporting 70 1 - Magreb ‘90 1 Voordorp sportp. - sporting’70

07-oct-07 14:00 Vsc 1 - PVc 1 koningsweg sportp. - Vsc

14-oct-07 14:30 bFc 1 - Vsc 1 Meerweg Gem.sportp.-bFc

14-oct-07 14:30 Magreb ‘90 1 - kismet 1 Papendorp sportp - Magreb

14-oct-07 14:00 PVc 1 - Nederhorst 1 Marco van basten sportp. - PVc

14-oct-07 14:00 Voorwaarts 1 - Goy ‘t 1 berekuil de sportp. 

  5e klasse h Zondag

07-oct-07 14:30 Faja Lobi 1 - Patria 1 Lunetten sportp. - Faja Lobi

07-oct-07 14:00 odijk 1 - Achterveld 1 singelpark sportp. - odijk

07-oct-07 14:00 saestum 1 - hds 1 sportpark saestum

07-oct-07 14:00 Zeist sV 1 - sch’44 1 dijnselburg sportp. - Zeist

14-oct-07 14:00 Achterveld 1 - Zeist sV 1 kerstens sportp.- Achterveld

14-oct-07 14:00 hds 1 - odijk 1 engelse berg de sportp. - hds

14-oct-07 14:30 Patria 1 - hooglanderveen 1 blikkenburg sportp. - Patria

14-oct-07 14:00 sch’44 1 - Faja Lobi 1 bijleveld sportp. - sch’44

14-oct-07 14:00 saestum 1 - Aurora 1 sportpark saestum

  6e klasse d zondag

07-oct-07 14:30 hoograven vv 1 - Austerlitz 1 Liesboschpark

07-oct-07 14:00 oranje-Wit 1 - VVU Ardahanspor 1 elst (U) sportp. -oranje Wit

07-oct-07 14:00 rUc 1 - overamstel 1 Lunetten sportp. - rUc

07-oct-07 14:30 Vianen 1 - tAbA 1 blankensteyn sportp. - Vianen

14-oct-07 14:00 AsV ‘65 1 - Vianen 1 Ankeveense sportv.- AsV’65

14-oct-07 14:30 Austerlitz 1 - tAbA 1 Austerlitz sportp. - Austerlitz

14-oct-07 14:00 hsV’69 1 - rUc 1 schattekerkerweg sportp. - hsV ‘69

14-oct-07 14:30 VVU Ardahanspor 1 - hoograven vv 1 Lunetten sportp. - VVU Ardahanspor

  Nike A-junioren ere-divisie

06-oct-07 14:30 Fc Utrecht A1 - Fc Groningen A1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

13-oct-07 14:30 Fc Utrecht A1 - PsV A1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

  Landelijke b junioren ere-divisie

06-oct-07 14:30 Fc twente/heracles b1 - Fc Utrecht b1 trainingscentrum hengelo

13-oct-07 12:00 Fc Utrecht b1 - Fc Groningen b1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

  Landelijke c junioren 1e divisie b

06-oct-07 13:00 Fc Utrecht c1 - Ado den haag c1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

13-oct-07 13:00 Fc Utrecht c1 - Feyenoord c1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

  Landelijke d1 junioren

06-oct-07 12:00 Fc Utrecht d1 - Ajax d1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

13-oct-07 11:00 spartaan’20 d1 - Fc Utrecht d1 spartaan ‘20-terrein

  Vrouwen hoofdklasse a Zat. Landelijk

06-oct-07 14:30 Fortuna Wormerv. dA1 - saestum dA1 Fortuna Wormerveer sportp. - Fortuna

13-oct-07 16:00 saestum dA1 - stedoco dA1 sportpark saestum

  Vrouwen 1e klasse c Zondag Landelijk

07-oct-07 11:30 Goy ‘t dA1 - Fortuna Wormerv. dA2 eng de sportp. - ‘t Goy

07-oct-07 11:30 Goy ‘t dA1 - Fortuna Wormerv. dA2 eng de sportp. - ‘t Goy

14-oct-07 14:00 iduna dA1 - Goy ‘t dA1 sportcomplex Aardam West

14-oct-07 14:30 Purmerend dA1 - saestum dA2 Weidevenne sportp.- Purmerend

  Vrouwen 2e klasse A Zaterdag

06-oct-07 14:30 benschop dA1 - Valleivogels dA1 benschop sportp. - benschop

06-oct-07 12:30 Muiden dA2 - sporting 70 dA1 sport combinatie Muiden

06-oct-07 14:45 Pancratius dA1 - kds dA1 schuilhoeve sportp. - Pancratius

06-oct-07 12:45 reiger boys dA2 - odysseus 91 dA1 Wending de sport. - reigerboys

06-oct-07 13:30 saestum dA3 - delta sports dA1 sportpark saestum

13-oct-07 15:00 delta sports dA1 - Muiden dA2 kruisboog de sportp. - delta sports

13-oct-07 11:00 kds dA1 - reiger boys dA2 Azielaan sportp. - kds

13-oct-07 12:15 odysseus 91 dA1 - csW dA2 olympus sportcentrum - odysseus

13-oct-07 13:30 saestum dA3 - buitenveldert dA3 sportpark saestum

13-oct-07 15:45 sporting 70 dA1 - benschop dA1 Voordorp sportp. - sporting’70

06-oct-07 14:30 Vsc 1 - Zeist sV 1 koningsweg sportp. - Vsc

13-oct-07 15:00 bilt de 1 - odysseus 91 1 Weltevreden sportp.- de bilt

13-oct-07 14:30 dVsA 1 - Vsc 1 burgwal de Gem.sportp. - dVsA

13-oct-07 14:30 edo (U) 1 - dhsc 1 overvecht Noord sportp. - edo (U)

13-oct-07 14:30 FZo 1 - hMs 1 blikkenburg oost sportp. - FZo

13-oct-07 14:00 odin 1 - Zeist sV 1 Zoudenbalchcomplex - odin/Fc Utrecht

5e klasse b zaterdag

29-sep-07 14:30 elinkwijk 1 - Meer de 1 elinkwijk sportp. - elinkwijk

06-oct-07 14:30 bijlmer 1 - elinkwijk 1 toekomst de sportp.- bijlmer

06-oct-07 14:30 hsV’69 1 - Forza Almere 1 schattekerkerweg sportp. - hsV ‘69

  5e klasse c Zaterdag

06-oct-07 15:00 baarn sv 1 - dVsU 1 ter eem sportp. - baarn

06-oct-07 14:30 Maarssen 1 - Musketiers 1 daalseweide sportp. - Maarssen

06-oct-07 15:00 osM 75 1 - dWsM 1 Fazantenkamp sportp. osM’75

06-oct-07 14:30 oso 1 - rUc 1 ‘t Jagerspaadje sportp. oso

06-oct-07 14:30 sec 1 - VVoo 1 bosstraat West sportp. - sec

06-oct-07 14:30 sterrenwijk 1 - Voorwaarts 1 Zoudenbalch sportp. - sterrenwijk

13-oct-07 15:00 dVsU 1 - sterrenwijk 1 Lunetten Gem.sportp. - dVsU

13-oct-07 14:00 dWsM 1 - sec 1 daalseweide sportp. - dWsM

13-oct-07 14:30 Musketiers 1 - rUc 1 elst (U) sportp. - Musketiers

13-oct-07 15:00 osM 75 1 - oso 1 Fazantenkamp sportp. osM’75

13-oct-07 14:30 VVoo 1 - baarn sv 1 dreef de sportp. - VVoo

13-oct-07 15:15 Voorwaarts 1 - Maarssen 1 berekuil de sportp. - Voorwaarts

  Zondag hoofdklasse A

07-oct-07 14:00 Argon - dWV 1 Argon sportp. - Argon

07-oct-07 14:00 Westlandia - elinkwijk Westlandia - sportpark de hoge bomen

14-oct-07 14:00 elinkwijk - turkiyemspor elinkwijk sportp. - elinkwijk

14-oct-07 14:00 Fc omniworld (av) (zon) - Argon sportpark Fanny

  1e klasse A Zondag

07-oct-07 14:30 chabab 1 - breukelen fc 1 riekerhaven sportp. - chabab

07-oct-07 14:00 edo hfc 1 - hilversum Fc 1 Noordersportpark - edo hfc

07-oct-07 14:30 hercules 1 - blauw Wit Amsterdam 1 Voordorp sportp. - hercules

14-oct-07 14:00 breukelen fc 1 - AFc 34 1 broekdijk-oost sportp. - breukelen

14-oct-07 14:30 hercules 1 - Zouaven de 1 Voordorp sportp. - hercules

  2e klasse b Zondag

07-oct-07 14:00 hoofddorp 1 - kampong 1 iJvelden de. - sportp hoofddorp

07-oct-07 14:00 VViJ 1 - Pancratius 1 Groenvliet sportp. - VViJ

14-oct-07 14:30 kampong 1 - dcG 1 (zon) Maarschalkerweerd sportp. - kampong

14-oct-07 14:00 NVc 1 - VViJ 1 Naarden Gem. sportp. - NVc

  3e klasse d Zondag

07-oct-07 14:00 bilt de 1 - dhsc 1 Weltevreden sportp.- de bilt

07-oct-07 14:00 brederodes 1 - hoogland 1 blankensteijn sportp.- brederodes

07-oct-07 14:00 houten 1 - UVV 1 sportpark “oud Wulven”

07-oct-07 14:00 PVcV 1 - cdW 1 Fletiomare oost sportp. - PVcV

07-oct-07 14:00 sdo 1 - Victoria 1 kuil de sportp. - sdo

07-oct-07 14:00 Vecht de 1 - Meern de 1 heul de sportp. - de Vecht

14-oct-07 14:00 cdW 1 - hoogland 1 Marienhove sportp. cdW

14-oct-07 14:00 dhsc 1 - PVcV 1 thorbeckelaan Gemsportp.-dhc’04

14-oct-07 14:00 Meern de 1 - houten 1 de Meern sportpark - de Meern

14-oct-07 14:00 UVV 1 - sdo 1 Alendorp sportp. - UVV

14-oct-07 14:00 Vecht de 1 - brederodes 1 heul de sportp. - de Vecht

14-oct-07 14:00 Victoria 1 - bilt de 1 Loosdrecht sportp. - Victoria

  4e klasse G Zondag

07-oct-07 14:00 hertha 1 - Uts 1 Molmhoek sportp. - hertha

07-oct-07 14:00 JsV Nieuwegein 1 - dWsV 1 Galecopsportpark sportp. - JsV Nieuw

07-oct-07 14:00 Laren 99 1 - Vreeswijk 1 schuilkerkpad sportp. - Laren ‘99

07-oct-07 14:00 MsV 19 1 - Maarssen 1 hofland sportp. - Montfoort

07-oct-07 14:00 osM 75 1 - Vriendenschaar 1 Fazantenkamp sportp. osM’75

07-oct-07 14:00 sVF 1 - rivierwijkers 1 Nieuwe kamp de sportp. - sVF

14-oct-07 14:00 Laren 99 1 - JsV Nieuwegein 1 schuilkerkpad sportp. - Laren ‘99

14-oct-07 14:00 Maarssen 1 - osM 75 1 daalseweide sportp. - Maarssen

14-oct-07 14:30 rivierwijkers 1 - MsV 19 1 koningsweg sportp. - rivierwijkers

14-oct-07 14:30 Uts 1 - dWsV 1 terweide sportp. - Uts

14-oct-07 14:00 Vreeswijk 1 - sVF 1 Zandveld sportcomplex - Vreeswijk

14-oct-07 14:00 Vriendenschaar 1 - hertha 1 terweijde sportp. - Vriendenschaar

  4e klasse h Zondag

07-oct-07 14:00 dso Ultrajectum 1 - Zwaluwen Utr. 11 1 Vechtzoom sportp. dso/Ultrajectum
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reclamespotje op voor de sponsor bingo 
Loterij. omdat dit één van de sponsoren is 
van de eredivisie, zullen de paarshemden in 
de weekenden regelmatig te zien zijn voor en 
na de voetbalprogramma’s van rtL. in Zeist 

wordt er inmiddels gekscherend ingezet op 
een nieuwe soap voor de heren: Voetbalman-
nen.

ZWaluWen	1911	 ��1
onder leiding van Arno klaassen is inmiddels 
een start gemaakt met Panna-voetbal in de 
‘sport en bewegen-lessen’ op het delta col-
lege. de volgende stap wordt het verder aan-
schaffen van Panna materialen(blaasboarding 
en dergelijke) en de verdere uitrol van het 
Panna-voetbal door middel van tal van Panna 
activiteiten. ook met de komst van inmiddels 
3 meisjesteams en een senioren vrouwen-
voetbalteam wordt er inmiddels hard aan de 
weg getimmerd om meer (allochtone) meisjes 
bij Zwaluwen aan het voetballen te krijgen. 

Bent	u	met	uw	club	de	volgende	
keer	ook	weer	van	de	partij?	

Stuur	het	clubnieuws	naar:		
mijnclub@rondomvoetbal.nl		

deadline	voor	het	clubnieuws

28	oktober	21.00	uur

rondom	Voetbal	ligt	maandelijks	
onder	meer	in	bijna	90	voetbalkan-
tines.

Zeer trots is de vereniging op de benoeming 
van ria hommes tot erelid. ria is onlangs 
gestopt met haar barwerkzaamheden na bijna 
40 jaar achter de bar dienst te hebben gedaan. 

Voetbalveld
door hans	van	echtelt

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.

eind september was het eindelijk 
weer eens zover. ik ging naar een 
voetbalwedstrijd kijken in mijn ge-
boortedorp. een plek vol nostalgie 
omdat ik daar aan de hand van mijn 
vader de allereerste stappen op een 
veld heb liggen. ik ben pas vijf jaar 
oud wanneer vader Jan me voor 
het eerst meeneemt naar het wei-
land waar onze club de thuiswed-
strijden afwerkt. ik ruik soms nog 
de geur van koeienvlaaien die het 
veld gedeeltelijk bedekken. Natuur-
lijk is het meeste er in de ochtend-
uren afgeschept, maar de restanten 
zijn nog duidelijk zichtbaar. 
 
Mijn vader is een zuinige man, maar 
ik krijg in de rust toch een stuiver 
om een ijsje te kopen bij de kar 
die langs de provinciale weg staat. 
Verborgen achter de gordijnen die 
langs het veld hangen om het uit-
zicht op het veld te belemmeren. 
Aan de kassa staat altijd dezelfde 
man: de brave thomas met pet die 
niemand zonder kaartje binnenlaat. 
hij is streng maar rechtvaardig. de 
allerarmsten uit het dorp mogen 
voor niets naar binnen. Zijn broer 
is de plaatselijke postbode en de 
brenger van de goede en slechte 
tijdingen. 

Niet zo lang geleden is het sport-
park terugverhuisd naar de plek 
waar het voor mij allemaal begon. 

daar ben ik blij mee. het weiland 
van boer Vernooy is nu omgetoverd 
tot een prachtig, eigentijds sport-
park. koeien zijn in geen velden of 
wegen meer te bekennen. integen-
deel, er ligt nu zelfs een fraai kunst-
grasveld waarop geen kluitje mod-
der valt te bekennen. Laat staan een 
verse koeienvla.

tijdens de wedstrijd loop ik een 
rondje langs de afrastering en zie 
dat het hele veld is omzoomd door 
reclameborden. de pr-commissie 
heeft goed werk geleverd. evert 
ten Napel was 26 september een 

avond lang gastspreker en vooraf 
was een heerlijk buffet. Allemaal be-
doeld om de sponsors van de club 
tegemoet te komen. 

ook mijn vader is in de jaren vijftig 
een beetje sponsor van de club, al 
heette het toen anders. dan komt 
de penningmeester aan huis om de 
contributie op te halen. steevast 
wordt een extraatje verwacht van 
de plaatselijke middenstanders om 
de club financieel draaiende te hou-
den. Mijn vader is een royale dona-
teur want hij geniet van het voetbal 

op zondagmiddag. in mijn dorp zijn 
geen andere ontspanningsmogelijk-
heden dan de plaatselijke sportver-
eniging.

Je moet wel katholiek zijn en de 
godsdienstlessen ijverig volgen om 
bij de junioren te mogen mee-
doen. ooit is een speler voor en-
kele wedstrijden geschorst omdat 
hij weigert deel te nemen aan de 
cursussen die onze dorpspastoor 
wekelijks geeft in de kerk. en bij de 
jaarvergaderingen is steevast een 
geestelijk adviseur aanwezig om te 
horen of normen en waarden wor-

den nageleefd. Zoals onze premier 
het anno 2007 ook wel zou willen.

Wanneer ik op deze zonovergoten 
zondag na een sprankelende derby 
(uitslag 4-4) een biertje drink in de 
fraaie, gastvrije bestuurskamer, gaan 
mijn gedachten terug naar mijn 
juniorentijd. Geen kantine, geen 
douches: alleen een klein snoep-
winkeltje en een tobbe waarin de 
spelers zich met een washandje 
een beetje reinigen. Maar wat niet 
is veranderd, zijn de namen. ik zie 
kleinkinderen scoren van spelers 

die ik als jochie van vijf aanmoe-
digde. een warm gevoel overspoelt 
me wanneer de speaker (die had-
den we vroeger ook niet) de naam 
van de doelpuntenmaker omroept. 
Zijn opa scoorde vroeger precies 
zo tot hij door een dubbele been-
breuk werd uitgeschakeld. en nooit 
meer kon voetballen.

de beste middenvelder van mijn 
club was ene bob de Gier, hij heeft 
nog samen met Wim van hanegem 
in het eerste elftal van Velox ge-
speeld. opvallend feit: bob was ook 
nog eens de tweede doctorandus 
in het betaald voetbal nadat Johan 
Plageman (dos) de primeur had. 
hij is de enige speler uit ons dorp 
die ooit het betaald voetbal haalde. 
Nu lijkt jeugdspeler Jordy balk (14) 
in staat om deze prestatie ooit te 
herhalen: hij speelt al in tal van ver-
tegenwoordigende teams.

Na de wedstrijd ben ik nog even 
langs het graf van mijn vader ge-
weest, op een steenworp afstand 
van het veld. hij is geboren op 20 
september 1900 en zou dus in deze 
week jarig geweest zijn. ik steek 
een kaarsje aan en denk met dank-
baarheid terug aan al die keren dat 
hij me aan de hand meenam naar 
het voetbalveld. het is zestig jaar la-
ter, maar natuurlijk wordt hij nooit 
vergeten.

Geboortedorp
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Succesvolle start ranglijsten

Door Rob Zomer 

Met de beoordelingen 
– een kleine moeite 
– doen trainers vele 

spelers een groot plezier. Zij 
kunnen zichzelf vergelijken 
met hun medespelers en met 
tegenspelers van andere vereni-
gingen uit de regio. Rondom 
Voetbal zal dagelijks op de 
site en maandelijks in de krant 
overzichten van de beoorde-
lingen publiceren. En onze 
ranglijsten zijn gewoon gratis 

te bekijken. Alle clubs in het 
Rondom Voetbal-gebied kun-
nen hieraan meedoen. 

Het enige dat de clubs moeten 
doen, is een vertegenwoordiger 
zich laten registreren op www.
trainerssite.nl. Na registratie en 
het invoeren van de selectiespe-
lers is het een koud kunstje om 
na wedstrijden de beoordelin-
gen in te voeren. 
Van groot belang is dat de 
cijfers serieus worden gegeven. 
Geloofwaardigheid, van de 

beoordelaar en van zijn club, is 
essentieel. 

Natuurlijk zijn er een aantal 
reglementen om tot represen-
tatieve ranglijsten te komen. 
De clubs hebben drie dagen 
de gelegenheid de cijfers in 
te voeren, daarna vervalt de 
mogelijkheid te beoordelen. Ter 
ondersteuning hebben we de 
volgende richtlijnen opgesteld:

4 Verschrikkelijk slecht
4,5 Zeer slecht
5 Zwak
5,5 Matig
6 Aardig
6,5 redelijk tot goed
7 Goed
7,5 Prima, erg goed
8 Zeer goed
8,5 Geweldig
9 Uitmuntend, kan bijna niet 

beter

Elk weekeinde zal namens 
Rondom Voetbal minimaal één 
Utrechtse voetbalkenner ook 
een wedstrijd beoordelen. Om 
in aanmerking te komen voor 
de Gouden Dommen, moet een 
speler in een seizoen minimaal 
vijftien wedstrijden (achttien 
in de hoofdklasse) zijn beoor-
deeld. Om te worden beoor-
deeld moet hij, of zij, minimaal 
dertig minuten hebben meege-
daan in een wedstrijd.

De beoordelingen komen 
gewogen terug in de ranglijs-
ten. Door de cijfers met een 
wegingscoëfficiënt te verme-
nigvuldigen, komt toch het 
verschil in niveau tot uitdruk-
king. Een zes in de hoofdklasse 
levert dan een hogere plaats op 
dan een zes in de vijfde klasse. 
Een wegingsquotiënt wordt 
ook toegepast voor de top-
schutters en aangevers (assists) 

per klasse. De wegingscoëf-
ficiënten:

hoofdklasse cijfer  x  1,00
1e klasse cijfer  x  0,99
2e klasse  cijfer  x  0,98
3e klasse  cijfer  x  0,97
4e klasse  cijfer  x  0,96
5e klasse  cijfer  x  0,95
6e klasse  cijfer  x  0,94

Zijn de Rondom Voetbal-Rang-
lijsten altijd gratis te bekijken 
op www.rondomvoetbal.nl, in 
de krant publiceren we boven-
dien steeds het elftal van de 
maand, gekozen door trainers. 
Wie is de beste keeper en wie 
zijn de beste vier verdedigers, 
drie middenvelders en drie 
aanvallers van de maand. Ook 
de beste speelster, scheidsrech-
ter en vereniging zien zichzelf 
maandelijks terug in de krant.

In de categorieën ‘beste speler’, ‘doelman’, ‘talent’ en 
‘topschutter’ worden aan het einde van het seizoen op een 
groot voetbalfeest de Gouden Dommen uitgereikt. Dat 
zijn de winnaars van de Rondom Voetbal-Ranglijsten. 
Daarmee zijn we net begonnen en nu al beoordelen bijna 
veertig verenigingen hun spelers. Ons streven is natuurlijk 
alle verenigingen te laten meedoen en het ziet er naar uit 
dat dit zal lukken. 
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