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‘We hebben de best voet-
ballende ploeg al gehad ’

DE aFtRap

KORT NIEUWS

uitgave:
rondom Voetbal B.V. 
uitgever: rob Zomer

adres:
rijksstraatweg 26, 
3545 na utrecht, 
Telefoon: 06-14281531 
e-mail: redactie@rondomvoetbal.nl
www.rondomvoetbal.nl 

Redactie
Hoofdredacteur: eldert Kuiken 
(06-24956142)
Redactiemanager/productielei-
der: rob van der poel.
medewerkers: robby alflen, hans 
Kraay sr. , rogier Fonteijne, pim 
Koppel, stan Bos, Derk schut, Johan 
van der Zande, remco Faasen, hans 
Boender, arnoud Kluiters, marieke 
van der Voort, Jaan van aken, Ben 
melis, Frans van seumeren, martin 
Donker, Ferry Toth, maarten hoe-
vers en martin Kamphuis.

colofon
advertenties:
advertentie@rondomvoetbal.nl
Voor foto’s, tips en berichten van uw 
club: mijnclub@rondomvoetbal.nl
Vormgeving: Floris algra, aldo 
elfrink en Jan Freriks.
Druk: Dijkman Offset  BV, Vlis-
singerweg 40, 1112 aT Diemen. Tel.  aT Diemen. Tel.  a
020-3980808 
Verspreiding: Drukwerkversprei-
ders almere. 
oplage: rondom Voetbal verschijnt 
in het komende voetbalseizoen 10 
keer in een oplage van 60.000 exem-
plaren. het nulnummer heeft een 
oplage van 200.000 stuks en wordt 
eenmalig huis-aan-huis verspreid in 
utrecht, Zeist, maarssen, Breukelen, 
nieuwegein, iJsselstein, Vleuten-de 
meern, harmelen en leidsche rijn. 

niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever.

argon knokt zich naar titel
argon heeft met een overtuigende zege op hollandia 
(4-0) de titel binnengesleept in de hoofdklasse a van 
het zondagvoetbal. nadat de mijdrechters door een 
late treffer van Jasper de haer een week geleden de 
thriller hadden gewonnen van aDO’20 (4-3), reisden 
ze met vertrouwen naar hoorn. De doeltreffendheid 
van patrick lokken en Dianga matusiwa gaf weer eens 
de doorslag voor argon, dat niet goed speelde maar 
hartstochtelijk voor elke grasspriet knokte. Zowel 
lokken als matusiwa scoorde twee keer in het duel, 
dat met drie treffers voor rust al beslist was voor de 
ploeg van trainer Jan Zoutman. De belangrijkste prijs 
is binnen voor argon, maar het seizoen duurt nog 
even voort. ,,maar die potjes beschouwen we als een 
toetje na een geweldig jaar,’’ aldus aanvoerder Frank 
Verlaan, die na afloop van de kampioenswedstrijd in 
hoorn nog even niet aan al die extra partijen moest 
denken. ,,eerst een feestje.’’

Zie verder pagina 5: Zoutman haalt nat pak

Dromen van 
roodwitte 
grachten
groningen laatste horde op 
weg naar europees ticket

Door Marieke van der Voort

Alleen FC Groningen kan 
een roodwitte rond-
gang door de Utrechtse 

grachten nog in de weg staan. 
FC Utrecht plaatste zich afgelo-
pen zaterdag voor de finale van 
de play-offs om een felbegeerd 
UEFA Cup ticket, ten koste van 
het beter voetballende Roda 
JC. “Vanaf nu wil ik enkel nog 
dromen van Europa,” lachte 
FC Utrecht-trainer Foeke Booy 
trots na een avondje samenge-
knepen billen in Kerkrade. 

Om de droom uit te laten 
komen, moeten Booy en zijn 
mannen FC Groningen in een 
dubbelontmoeting aan de kant 
zetten. De Groningers plaatsten 
zich ten koste van Feyenoord 
voor de tweede play-off ronde. 

Donderdagmiddag wacht het 
treffen in Galgenwaard, zondag 
de allesbeslissende return in de 
Euroborg. In de competitie was 
FC Utrecht dit seizoen uiterst 
succesvol tegen de ploeg van 
trainer Ron Jans. Thuis zege-
vierden de roodwitten met 3-0, 
in het laatste duel voorafgaand 
aan de play-offs verloren de 
Groningers met 0-2. 

Aanvoerder Gregoor van Dijk 
is vol vertrouwen over de twee 
wedstrijden tegen FC Gronin-
gen, de club 
waar hij zijn 
eerste drie 
profjaren 
speelde. “Het 
behalen van 
de tweede ronde is geweldig 
voor onze moraal. Bovendien 
denk ik dat wij met Roda JC de 

best voetballende ploeg al hebben 
gehad in onze play-off poule.”

“Maar kat in het “Maar kat in het 
bakkie? Nee, dat bakkie? Nee, dat 
niet”, stelt doelniet”, stelt doel-
man Michel Vorm. man Michel Vorm. 
“De komende “De komende 
twee duels zijn twee duels zijn 

niet te vergelijken met de competi-
tie. Dit worden twee echte finales. 
Wel ben ik hoopvol over een goede 
afloop. Als wij vol aan de bak 
gaan, kunnen wij Groningen zeker 
verslaan.”
De doelstelling van FC Utrecht was 
een eindklassering bij de eerste 
negen, om zodoende deel te kun-
nen nemen aan de play-offs om een 
plek in de UEFA Cup. Bij verlies 
in de tweede ronde kan de ploeg 
alsnog een Intertoto ticket afdwin-
gen. Maar nu de eerste ronde is 
overleefd en alleen Groningen nog 
roet in het eten kan gooien, willen 
alle roodwitte harten maar één 
ding: Europees voetbal. “Aan Inter-
toto wil ik niet denken”, stelt Booy. 
“Ik wil alleen maar dromen van 
Europa.” Van Dijk: “Deelname aan 
de Intertoto is geen prijs, een UEFA 
Cup ticket wel. Voorafgaand aan 
het seizoen heb ik gezegd dat ik 
voor Europees voetbal ging. Alleen 
bij het verslaan van FC Groningen 
is mijn seizoen geslaagd.”
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FC utrecht met de rug tegen de muur.  Doelman michel Vorm houdt de bal voor de doelijn

Ongeloof bij Foeke Booy en John van loen, utrecht heeft Kerkrade overleefd.

saestum loopt bekerfinale mis
De vrouwen van saestum zijn de bekerfinale misgelo-
pen. Zaterdag werd in Zeist verrassend met 2-1 verlo-
ren van rVVrVVr h, de nummer negen van de hoofdklasse. , de nummer negen van de hoofdklasse. 
Die ploeg staat tegenover Ter leede, dat ook al de 
beste papieren heeft op het kampioenschap. 

Zie verder pagina 39: Vrouwenvoetbal profiteert
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       coLumN VaN DE maaND

hartstocht

door de ogen van.....Robby alflen

een drang die je niet kan weerstaan, hartstocht. 
mijn hele leven heb ik last gehad van deze ziekte. 
het begon al op heel vroege leeftijd met de pas-
sie voor een bal. ik kon nog amper lopen of ik 
begon er al tegenaan te schoppen. Op 7-jarige 
leeftijd meldde ik me aan als jongste lid bij De 
meern op locatie strijkviertel, destijds polder-
landschap.

een keet met koud water (geen douches) was ons clubhuis. als we 
moesten voetballen, werden eerst de schapen van het veld gejaagd 
en na afloop kon je de stront van je lijf spoelen. soms stond het gras 
zo hoog dat je de bal, een loodzware knikker ,zeker als het geregend 
had, nauwelijks vooruit kon krijgen. 
Thuis had ik ook een knikker. Die raakte ik geregeld kwijt. het ver-
velende was dat Willem de Korte, die bij ons de tuin verzorgde en 
die een beetje ‘geschift’ was, altijd mijn mooie leren bal verstopte. 
als het zo uitkwam, toverde hij die dan plots tevoorschijn om zo bij 
mijn moeder een wit voetje te halen. 
Toch kon Willem bij mij geen kwaad doen. als jochie van een jaar of 
negen mocht ik met hem voor het eerst mee naar elinkwijk, toen 
een eredivisieclub. Op mijn fietsje reed ik op zondagsochtend naar 
een zijstraat van de Vleutenseweg, waar Willem woonde. Warme 
chocolade, koekjes en achter op de brommer naar Zuilen.
elinkwijk had in die periode een prachtig elftal. met humphrey mijn-
als, de eerste surinamer die ooit voor het nederlands elftal uit-
kwam, met zijn broer en met michel Kruin. Onder de lat stond piet 
Kraak en ik meen me te herinneren dat reinier ‘Beertje’ Kreiermaat 
destijds op het middenveld speelde.

Ook schoolvoetbal was in die periode een bekend fenomeen. ik zat 
op de st. antoniusschool in de malakkastraat en we voetbalden altijd 
op het Bankaplein. meester Vermeulen had al gauw in de gaten dat 
ik aardig kon pimpelen en nam mij op in het schoolelftal als jongste 
‘pikkie’. Oh, wat een trots. een deel van mijn middelbare opleiding 
volgde ik op het pensionaat st. louis te amersfoort. Ook daar be-
stond de vrije tijd alleen maar uit voetbal. rond mijn 21e meldde 
ik me weer aan bij De meern, waarmee ik in twintig jaar tegen de 
meeste amateurclubs in de provincie heb gespeeld.

sport, vooral teamsport, is een essentieel deel van mijn opvoeding 
geweest. ik heb er enorm veel dingen van geleerd die me in mijn 
maatschappelijke carrière ongelooflijk goed van pas zijn gekomen. 
ruim dertig jaar lang ben ik directeur geweest van Van seumeren 
holland BV, een zwaar transport en hijsbedrijf. later, na de over-
name van mammoet, hebben we een van de meest spectaculaire 
karweien ooit uitgevoerd: de berging van de Koersk, de russische 
onderzeeër die in 2000 was gezonken in de Barentszee en waarbij 
118 mensen onder bizarre omstandigheden het leven verloren.

Dit karwei hadden wij nooit geklaard zonder de disciplines die je 
ook in de sport hebt om succes te hebben: teamspirit, wilskracht, lef, 
vertrouwen, kwaliteit, creativiteit. Daarbij mag een dosis geluk niet 
ontbreken en hartstocht is een doorslaggevende factor. marco van 
Basten, kijk naar Boudewijn Zenden, Dirk Kuijt en Clarence seedorf. 
Bij hun clubs krijgen ze de mogelijkheid met hartstocht te spelen, 
maar bij Oranje niet.

enkele maanden geleden werd ik als voorzitter van De meern be-
naderd door eldert Kuiken. Of ik geïnteresseerd zou zijn om met 
rob Zomer en rob van der poel een maandelijkse voetbalkrant uit 
te geven. Omdat er een duidelijke behoefte bestaat aan nieuwsgaring 
over voetbal in de regio utrecht, met name bij amateurverenigingen. 
als voetbaldier heb ik meteen ja gezegd. 
We gaan van rondom Voetbal een succes maken. Vol hartstocht, dat 
zijn we aan onze stand verplicht.

Frans van seumeren
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Met nog een wedstrijd of 
acht te gaan in de reguliere 
competitie achtte ik de kans 
zeer klein dat FC Utrecht de 
play-offs zou halen. In een 
stroef seizoen werden op 
vreemde bodem voortdurend 
punten verloren, dus moest 
in de Galgenwaard telkens 
worden gewonnen. 
Maar, met nog twee potjes 
voor de boeg, stond de ploeg 
wel op die zo belangrijke 
negende plek. Het enige 
probleem was wat volgde: 

PSV-thuis en FC Groningen-uit. 
Wie mij vooraf had gezegd dat 
dit vier punten op zou leveren, 
had ik voor gek verklaard. Het 
gebeurde en het geloof in eigen 
kunnen was terug. Op exact 
het juiste moment, namelijk 
toen de prijzen verdeeld gingen 
worden.
Ik heb dat met Ajax ook ooit 
meegemaakt. Wij wonnen in 
het seizoen ’91-’92 de UEFA-
cup met een bijna ongewoon 
machtsvertoon. Turkse ploegen, 
Duitsers of Italianen, het maak-

te ons niks uit. Wij hadden een 
groot geloof in eigen kunnen en 
lieten dat telkens zien. Zonder 
een wedstrijd te verliezen, 
liepen we door naar de finale. 
Daarin was onze tegenstander 
Torino. De finale ging toen nog 
over twee ontmoetingen en de 
eerste werd 2-2 in Turijn. ‘Thuis 
dus even afmaken’, dachten wij. 
Met hangen en wurgen bleef 
het 0-0. Zij raakten paal en lat. 
Of moet ik zeggen dat Menzo 
één bal op de paal en één bal 
op de lat keek? Dat bedoel ik 

namelijk met het juiste gevoel. 
Je maakt doelpunten die je nor-
maal naast zou schieten. En aan 
de andere kant gaan er ballen 
net naast, die je normaalgespro-
ken al telt. 
Het zijn momenten die elke 
ploeg kent in een seizoen. 
Het mooie is dat onze FC op 
dit moment in zo’n flow zit. 
Zonder beter te zijn, werd Roda 
aan de kant gezet. Samen met 
FC Groningen moeten ze nu uit 
gaan maken wie er volgend jaar 
Europa in gaat. Wie had dat ge-

dacht na zo’n stroef seizoen. 
Ik in elk geval niet.

alleen resultaat telt in Kerkrade
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“In de play-offs gelden Europe-
se normen”, merkte Foeke Booy 
fijntjes op na de ontsnapping 
(1-1) in Kerkrade. Daardoor 
was de onnavolgbare gelijkma-
ker - vallend achter het stand-
been langs - van rechtsback 
Tim Cornelisse na de 0-0 in de 
Galgenwaard goud waard. Tot 
grote frustratie van Roda-trai-
ner Raymond Atteveld trok het 
roodwitte verdedigingsblok, 
dat dit seizoen al zestien wed-
strijden de nul hield, het gelijke 
spel over de streep. “Wij waren 
de beter voetballende ploeg en 
liggen er onterecht uit”, vond 
de chagrijnige oefenmeester, “al 
kunnen we het alleen onszelf 
verwijten dat we het niet afma-
ken.”
De Utrechters zal het wedstrijd-
beeld een zorg zijn. Van Dijk, 
vol bravoure: “Na rust hebben 
wij ons bewust terug laten zak-
ken. Roda had misschien wel 
85 procent balbezit, maar ik heb 
geen moment het gevoel gehad 
dat we nog een doelpunt tegen 
zouden krijgen. Onze defensie 
is nu eenmaal heel sterk.”
Na het laatste fluitsignaal hos-
ten de spelers voor het vak met 

de 750 meegereisde fans, alsof 
ze al een Europees ticket op zak 
hadden. Sluitpost Michel Vorm 
is vol lof over de supporters. 
“Het is geweldig dat zij zo’n 
lange reis hebben gemaakt om 
ons aan te moedigen. We zijn 

continu toegezongen, dat is 
een geweldige steun. Wij gaan 
nu natuurlijk vol voor een 
UEFA Cup ticket. Niet alleen 
voor onszelf, ook zeker voor 
alle trouwe fans.”

Tim Cornelisse viert de gelijkmaker.

FC utrecht met de rug tegen de muur.  Doelman michel Vorm houdt de bal voor de doelijn
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ZOEKT U EEN KOOPWONING OF
APPARTEMENT IN DE REGIO?

PAK DAN DE GRATIS GIDS MEE 
OF KIJK OP

WWW.HUIZENMARKT.NL

KOM NAAR DE OPEN DAG ZATERDAG 2 JUNI A.S.

apollo
R É S I D E N C E

Het hoogste punt van Apollo Résidence is bereikt! 

Op zaterdag 2 juni a.s. bent u van harte welkom om 

op de open dag deze unieke locatie te bewonderen en 

het wonen in Apollo Résidence te beleven.  

Apollo Résidence is een modern appartementen-

complex waar het luxueuze wooncomfort van riante 

appartementen en penthouses van ca. 125 tot 250 m² 

wedijvert met de weidse vergezichten over velden en 

bossen. Er is een com plete verdieping ingericht met 

modelwoningen. Zo kunt u vanuit de verschillende 

appartementen genieten van het prachtige uitzicht over 

het water en bos, de bijzondere architectuur van het 

gebouw en de luxe uitstraling van de appartementen.

Kom kijken en genieten op zaterdag 2 juni tussen 

11.00 uur en 15.00 uur bij Apollo Résidence aan het 

Herculesplein in Utrecht. Wij staan klaar om uw vra-

gen te beantwoorden. Voor meer informatie zie: www.

apollo-residence.nl of bel Ans de Wijn Woningen 

Nieuwbouw 030 230 05 53.

H E T  H O O G S T E  P U N T  I S  B E R E I K T !
* O P L E V E R I N G  E I N D  2 0 0 7 !

aDVERtENtIE



‘De bal rolde raar weg, 
typerend voor deze 

middag ’

50. ronald hoop 0-1 (strafschop)

65. Jos van rhijn 1-1 (strafschop)

90. Jose Dos reis 2-1

scheidsrechter: peter van loenen 
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11
7  raymond homoet 1

6,5  ilji van der horst 2 

6        (77. Danny van husen 12)

7 Tim Fokkenrood 4

7 Bastin Verweij 3

7  adil mahdadi 5

7  mike Korssen 6

7 Ferry de smalen 8

6,5         (77. lenny macnack 16)

6,5 Jerraynel van der pol 10

6,5  rick van de graaf  7

6              (77. mustapha Bah 14)

7  ronald hoop 9

6,5 rob Koppen 11

cIJFER speler rugnummer 

uit streefkerk.

gele kaarten: 22.  Jerraynel van 

der pol, 69. Bastin Verweij, 

71. Ferry de smalen (elinkwijk). 

scoreverloop

4’   Dianga matusiwa 0-1

34’ patrick lokken 0-2

45’ Dianga matusiwa 0-3

71’ patrick lokken0-4

scheidsrechter: ahlers uit 

emmen.

Toeschouwers: 700. gele kaart: 

Kees stavenuiter (hollandia).

1

5

2

4

6

10

3

8 11

7

9

7   eelco Zeinstra   1

6  Omar Boukhari 2

7  arif ersu 3

7  Frank Verlaan 4

6  arif akgun 5

6   erik metgod 6

              (69’ Kelvin de lang 18)

7   martijn Veltmeijer 7

6  Jeroen Westra 8

8   patrick lokken 9

            (79’  Ben edu-mordi 14) 

7  Dianga matusiwa 10

            (79’ michael Kentrop 16)

7  giorgio Berkleef 11

cIJFER speler rugnummer 

KampIoENENBaL

Zoutman haalt nat pakZoutman haalt nat pak

anticlimax, krachtig maar kort
VuC 2-1 elinkwijk
Door Eldert Kuiken

De anticlimax voor vier 
bussen vol Elinkwijkers 
was krachtig, maar 

kort. Die volgde niet op het 
gedroomde hoogtepunt, maar 
op de eerste nederlaag sinds 26 
november 2006. Eventjes maar, 
daarna gingen in de kantine 
van VUC vele blauwwitte sjaal-
tjes juichend de lucht in. Het 
was een fantastisch seizoen.
Nadat al in de derde minuut 
bleek dat koploper Argon had 
gescoord, wist Taner Ozbek 
- geschorst achter de reclame-
borden - genoeg. De meester-
lijke controleur van Elinkwijk, 
die dit seizoen nauwelijks 
wedstrijdminuten had gemist, 
vloekte. Onhoorbaar, krachtig 
maar kort. ‘’Argon wint, dus 
maakt wat wij doen niet uit. 
Maar we kunnen met opgehe-
ven hoofd het veld af.”

In de rust toen de speaker 
bekend maakte dat Argon op 
2-0 stond, knakte er wel iets, 
erkende Schuitemaker. Toch 
kwam Elinkwijk – tot dan toe 
pover spelend - op voorsprong. 
Flankaanvaller Rob Koppen 
ging dribbelend over de knie en 
Ronald Hoop schoot onberis-
pelijk raak van de elfmeterstip. 
Het juichen bleef ingetogen. 
VUC, vanaf de eerste minuut 
de gevaar-
lijkste ploeg, 
kwam terug 
nadat Bastin 
Verweij en Ilji 
van der Horst 
de aalvlugge Steve Kenepa in de aalvlugge Steve Kenepa in 
de mangel leken te nemen.
Doelman Van Rhijn benutte het 
goedmakertje en VUC wilde 
meer. De beste kans was, bij 
het scheiden van de markt, aan 
de andere kant voor Koppen: 
“Langs de doelman glijden ging 

goed. Daarna rolde de bal raar 
weg, waardoor ik miste. Type-
rend voor vanmiddag.”
Extra zuur was dat invaller 
Jose Dos Reis tegen Raymond 
Homoet vervolgens wel doel 
trof, vanaf rand zestienmeter, 
langs de verre paal. De 23ste 
tegentreffer voor de wekelijks 
uitblinkende doelman die een 
contract heeft getekend bij 
eerste divisionist Volendam en 
wordt opgevolgd door de 29-
jarige Raymond Dirven. Geen 
ploeg in de zes hoofdklassen 

die zo weinig die zo weinig 
moest incasmoest incas-
seren. Maar seren. Maar 
die laatste goal die laatste goal 
betekende de betekende de 
eerste uitne-eerste uitne-

derlaag en dat deed meer pijn derlaag en dat deed meer pijn 
dan het missen van de titel.
“Het is de beste wedstrijd om te 
verliezen,’’ beurde een trouwe 
supporter zijn helden op. Elink-
wijk - met de derde periodetitel 
op zak - deed immers tot de 
laatste speelronde mee om de 

titel, na een seizoensopening 
die twijfels had gezaaid. “Na de 
zomer op dezelfde voet verder 
en zorgen dat we allemaal nog 
net iets beter, slimmer wor-
den,’’ blikt spits Ronald Hoop 
vooruit op het seizoen dat hij 
41 jaar wordt in de spits van 

een ploeg die meedoet om het 
hoofdklassekampioenschap. 
Behalve Dirven komen Derk 
Schut, Gregory Thijm en Pieter 
Middelkoop naar het Theo Tijs-
senplein. “Die zullen er nog een 
hele kluif aan hebben om mij 
eruit te spelen.”

hollandia 0-4 argon

Door Oscar van der Horst

Als stagiair bij AZ heeft 
Jan Zoutman al enkele 
rampscenario’s meege-

maakt de laatste tijd. Maar met 
zondag-hoofdklasser Argon 
liep het nu wel goed af voor 
de trainer. Met een 4-0-zege bij 
Hollandia en het kampioen-
schap op zak werd Zoutman na 
afloop voldaan het IJsselmeer in 
gejonast. 

‘’Ach, het heeft wel iets,’’ 
kuchte Zoutman. ‘’Gelukkig is 
het niet zo koud. Ik heb vaker 
een nat pak gehaald, maar elke 
keer heeft het toch wel wat spe-
ciaals. Zeker nu, omdat het tot 
de laatste speeldag spannend 
geweest is. En het IJsselmeer, 
daar had ik bij een titelfeestje 
ook nog nooit in gelegen.’’ 

De basis voor het kampioen-
schap in de hoofdklasse A was 
eigenlijk een week eerder al ge-
legd, toen centrale verdediger 

Jasper de Haer na een thriller 
tegen ADO’20 diep in de extra 
tijd voor de 4-3 had gezorgd. 
‘’Toen wisten we eigenlijk al dat 
het niet meer kon misgaan,’’ al-
dus aanvoerder Frank Verlaan. 
‘’We zijn hier met enorm veel 
vertrouwen heengegaan.’’

Argon opende ook fel, zette de 
tegenstander meteen vast op 
eigen helft. En al na vier minu-
ten was het raak: een voorzet 
van Giorgio Berkleef kwam 

via Patrick Lokken, de lat en 
Hollandia-keeper Frank Mol bij 
Dianga Matuswia terecht. Op 
de glibberige ondergrond van 
blauwe en witte slingers hield 
hij zich staande en frommelde 
de 0-1 binnen. 
Zonder goed te voetballen, 
maar met een hoop druk naar 
voren, bleef Argon het gevaar-
lijkst. Na de halve ingreep van 
Mol bij de 0-1 was het nu Guil-
laume Groot van de thuisploeg 
die blunderde. Patrick Lokken 

strafte dat slippertje genadeloos 
af, na ruim een halfuur was 
de partij gespeeld. Verlaan: 
‘’We hebben natuurlijk jongens 
voorin die makkelijk scoren.’’

En dat geldt dan voornamelijk 
voor Lokken en Matusiwa. 
In de extra tijd van de eerste 
helft maakte laatstgenoemde 
ook nog 0-3, na opnieuw een 
misverstand achterin bij de 
thuisclub. Matusiwa: ‘’Als je 
zo dicht bij de titel bent, geef je 

dat niet meer uit handen. We 
wilden geen risico lopen en 
zaten er al vanaf de eerste mi-
nuut bovenop. Aan twee halve 
kansen had ik nu genoeg voor 
twee goals.’’

De meegereisde fans namen 
tijdens de tweede helft alvast 
een voorschot op de titel. 
En Lokken bewees in de 71e 
minuut nog maar eens waarom 
hij zo belangrijk is voor het 
elftal. Zonder een meter teveel 
te lopen, stond hij ook nu weer 
op de juiste plek. Uit het niets 
kopte hij ook nog de 0-4 binnen, 
op aangeven van Jeroen Westra. 

Daarmee zag Verlaan zijn voor-
gevoel bevestigd. ‘’We waren 
ontzettend gefocust op dit duel. 
Het was al een gek seizoen, 
maar nu overheerste echt wel 
het gevoel dat we die laatste 
wedstrijd gingen winnen. 
Het seizoen is nog niet afgelo-
pen, maar het belangrijkste is 
binnen.’’

seizoen voor argon nog lang niet voorbij
Voor argon is de titel dan bin-
nen, het seizoen is nog lang niet 
afgelopen. nog minimaal vijf 
wedstrijden spelen de mijdrech-
ters, te beginnen met de be-
kerfinale tegen Türkiyemspor 
aanstaande donderdag om 14.30 
uur bij elinkwijk. 

Daarna wacht nog een compe-

titie met de kampioenen van de 
hoofdklasse B en C, JVC Cuijk en 
WKe uit emmen. in de strijd om 
het zondagkampioenschap opent 
argon op eigen veld tegen WKe
(20-5 om 14.00 uur), waarna het 
op bezoek gaat in Cuijk (26-5 
om 17.00 uur). Op 3 juni speelt 
het uit tegen WKe (14.30 uur) 
en op 6 juni komt JVC Cuijk nog 

naar mijdrecht (19.00 uur).
als argon de strijd om het zon-
dagkampioenschap wint, volgen 
9 juni (uit) en 16 juni (thuis) 
nog twee wedstrijden om het 
algeheel amateurkampioenschap 
tegen de beste zaterdagploeg. 
Daarvoor komen rijnsburgse 
Boys, iJsselmeervogels en hhC 
hardenberg in aanmerking.

aris akgun heeft het shirt uitgegooid en in Frank Verlaan (links van hem)  een feestganger gevonden. 
ploeggenoot giorgio Berkleef (nummer 11) sluit aan.
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‘Zie jij nou vanaf de 
zijlijn dat we gehandi-

capten zijn? ’

g-voetbal zo gek nog niet
eerste jaar gehandicaptenvoetbal is VsC prima bevallen

               Door Rob van der Poel                Door Rob van der Poel 

Waarom een toernooi organise-Waarom een toernooi organise-
ren voor G-teams?ren voor G-teams?
‘’Omdat zoiets niet makkelijk ‘’Omdat zoiets niet makkelijk 
is. Deze mensen hebben hun is. Deze mensen hebben hun 
beperkingen, dus je zult daar beperkingen, dus je zult daar 
aandacht aan moeten besteden. aandacht aan moeten besteden. 

Wij kiezen voor de B-categorie, 
de middengroep. Bij de C-klasse 
moet je mensen zo’n beetje naar 
de bal toe brengen, de A-klasse 
lijkt alweer veel op pupil-
lenvoetbal. We zullen ervoor 
moeten zorgen dat er genoeg 
begeleiding is vanuit de bezoe-

kende clubs, want zelf missen 
we die kennis.’’

Hoe ziet het programma eruit?
‘’We beginnen met een clinic 
voor alle G-voetballers, als het 
even kan met spelers van Sparta 
en van FC Utrecht. Kees van 
Buuren, dit seizoen vaak op 
de bank, komt ook uit Lopik. 
Hij is wat aan het regelen. 
Daarna is er een lunch en volgt 
er een toernooi om datgene 
wat geleerd is in de praktijk te 
brengen.  Vervolgens is er een 
slotwedstrijd en een feestavond, 
misschien dat we daarvoor nog 
wat BN-ers kunnen contracte-

ren. Voor het RTL-sterrenvoet-
balteam waren we 2500 euro 
kwijt. Dat was te gortig, want kwijt. Dat was te gortig, want 
het vinden van sponsors valt 
niet mee. We moeten winst ma-
ken.  De opbrengst gaat immers 
naar een goed doel.’’
Een hele klus lijkt ons…
‘’Ik organiseer het met klasge-
noten. We zijn ongeveer vanaf 
begin februari hiermee bezig. 
Woerdenaar Eric Gugelot (26) 
en Utrechter Roald Bode (21) 
zijn klasgenoten, maar houden 
vooral van wielrennen. Leon 
Huldy (23) voetbalt en geeft 
training bij DSO Zoetermeer. Ik 
ben de jongste van ons vieren, 

maar heb het voortouw een maar heb het voortouw een 
beetje genomen.’’
Wanneer is de dag geslaagd?Wanneer is de dag geslaagd?
‘’Als de docent tevreden is. 
Maar als hij ziet wat we al-
lemaal gedaan hebben, zal het 
wel goed komen. We hebben 
een website gecreëerd (www.
sterrenvoetbal.tk). ‘‘
Hoe is het met je eigen car-
riere?
‘‘Ik deed in het begin van het 
jaar een paar keer mee met het 
eerste, daarna kwam ik in het 
tweede. Eerst als rechtshalf, de 
laatste weken als rechtsback. 
Jammer, want ik kan er mijn 
energie niet altijd kwijt.´´

De voetballers van VSC G1 in Utrecht hebben hun eerste 
seizoen erop zitten. En het smaakt naar meer. Ze hebben 
gelachen, gescholden, geduwd, getrokken, gewonnen en 
verloren. Net als bij regulier voetbal. Hele normale jon-
gens eigenlijk. 

Ach, toe nou man. Speel 
die bal eens een keer!’’ 
Een zonnige zaterdag-

ochtend ergens in april. De 
vroege vogels van voetbalver-
eniging VSC staan al op of naast 
de grasmat. Geschreeuw aan de 
zijlijn van veld 2. Een gedron-
gen man met een klein brilletje 
staat woest te gebaren. ‘’Hé, 
opzoeken! Ja, ja, neeeee, geven!! 
Ja, dat is goed Theo.’’

Wie denkt dat het bij G-voetbal 
allemaal pais en vree is, vergist 
zich. De jongens van het gehan-
dicaptenteam van VSC (Velox, 
SVVU, Celeritudo) spelen niet 
voor spek en bonen. Trainer en 
speler Jaap Baarspul zweept 
zijn team van de kant fanatiek 
op tot grootse daden. Gehuld 
in geelblauw staat hij klaar om 
straks zelf ook even te spelen. 
‘’Zet je voet er tegenaan!’’’

Het vertoonde spel van het 
achttal doet nauwelijks onder 
voor dat van een gemiddelde 
vijfdeklasser. Er wordt lekker 
gecombineerd op het verklein-
de veld, af en toe deelt er eens 
iemand een beukkie uit. Net 
gewoon voetbal dus. ‘’Er lopen 
echt goede voetballers bij,’’ ver-
telt Jaap. De ene geestelijk, de 
andere lichamelijk gehandicapt, 
sommigen allebei een beetje. 
Het vraagt 
wel eens wat 
extra’s van 
de leiding. 
‘’Je moet er 
continu bij blij-
ven. Sommigen hebben veel ven. Sommigen hebben veel 
temperament, die schieten zo 
uit hun slof. Zeker in het begin 
van het seizoen zorgde dat voor 
problemen. Dan ging er weer 
eentje door het lint en was ik 
een halfuur bezig hem kalm te 
krijgen. Gelukkig is dat nu een 
stuk minder.’’

Het helpt dat hij ze goed kent. 
Jaap is werkleider op de soci-
ale werkplaats waar iedereen 
werkt. ‘’We voetbalden in de 
zaal. Toen we eraan dachten 
het veld op te gaan, ontving de 
club ons met open armen. Zo 
belandden Peter, John, Gerard, 
Jaap, Michel, Louis, Adam, 
Ome Dirk, Johan, grote en 
kleine Theo op de Koningsweg. 

spELREgELs

De g-factor
nederland telt zo´n twee-
honderd verenigingen met 
g-teams. er lopen wekelijks 
ongeveer tweeduizend g-voet-
ballers op de velden. Daarvan 
is 95 procent verstandelijk ge-
handicapt.

maar wie mag er eigenlijk mee-
doen in een g-team? Wat is 
de g-factor, wat moet je kun-
nen of juist niet kunnen? hier 
is nog best veel discussie over. 
De KnVB definieert g-voet-
bal als voetbal voor mensen 
met een lichamelijke en/of een 
verstandelijke handicap. Onder 
het lichamelijke deel verstaat 
de bond vele aandoeningen en 
stoornissen, van verschoven 
nekwervels tot rugpijn.
iemand heet verstandelijk ge-
handicapt te zijn als zijn of 

haar iQ twee standaarddevia-
ties onder het gemiddelde ligt. 
huh? in gewone-mensentaal: 
een heel laag iQ. Om dit te 
meten, hanteert de bond een 
vragenlijst. Daarmee zoeken ze 
onder andere uit of je speciaal 
onderwijs volgt, in een speciale 
woonvoorziening leeft en in 
een sociale werkplaats werkt.
maar ja, hoe zit het nou als je 
een scheef vingerkootje hebt 
of als je uitblinkt in taal, maar 
niet tot tien kunt tellen? Ben je 
dan g of niet? De spelers van 
VsC g1 hebben er zo hun ei-
gen kijk op. ‘’Je moet gehandi-
capt zijn,’’ zegt Johan. ‘’maar die 
mensen zijn er bij ons eigenlijk 
niet. niet dat ik weet.’’ Zijn 
teamgenoot John gooit het op 
strijd. De beuk erin gooien, dat 
is g-factor: ‘inzetbaar zijn, elke 
week er voor gaan. een team 
zijn.’’

Het voorrecht van spelen in een 
G-team: geen slappe thee, maar 
cola en sinas in de rust. ‘’Geef 
de scheids ook wat,’’ sommeert 
Jaap. De clubarbiter van dienst 
is echter een man van principes. 
‘’Nee, nee, ik ben onafhanke-
lijk.’’ Het tactisch meesterplan 
voor de tweede helft is duidelijk 
volgens de spelers. ‘’Winnen! 
We hebben ze er even aan laten 
ruiken, nu gaan we erover-

heen.’’heen.’’

De voorspelDe voorspel-
ling komt uit. ling komt uit. 
VSC pakt de VSC pakt de 
tegenstander tegenstander 

in met 5-2. De tweede plaats in met 5-2. De tweede plaats 
in de eindrangschikking is zo 
goed als veiliggesteld. Een van 
de jongens slaat zich trots op 
de borst. ‘’Ik zei het hè? Erop 
en erover.’’ In de kleedkamer 
troeven ze elkaar opzichtig af. 
‘’Ik was de beste man,’’ roept de 
41-jarige John. Keeper Gerard 
(49) schudt zijn hoofd. ‘’Nee 
hoor, dat was ik. Ik heb er maar 
twee doorgelaten.’’

John heeft eerder in de normale 
competitie gespeeld bij Rivier-
wijkers en HMS. Bij VSC G1 is 
de kleine dribbelaar echt op zijn 
plek. ‘’Het is me goed bevallen. 
De gezelligheid is onderling 
goed en er zit veel strijdlust in. 
Ik kan ook makkelijk ergens 

anders mee hoor, maar mijn 
linkervoet is korter. Twee cen-
timeter. Daar kan ik niet mee 
schieten,’’ lacht hij. 

Michel (34) is de assistent en 
collega van Jaap. Hij speelt ook 
mee. ‘’Weet je wat zo leuk is aan 
G-voetbal? Iedereen waardeert 
elkaar, er is respect, eerlijkheid. 
Kom daar maar eens om bij een 
gewoon elftal. We zeggen elkaar 
de waarheid. De mensen heb-
ben een beperking maar ze zijn 
niet gek.’’ John springt bij. ‘’Zie 
jij nou van de zijlijn dat wij ge-
handicapten zijn? We willen al-
tijd presteren.’’ Een verliespartij 
leidt dan ook onverbiddelijk tot 
boosheid. Maar die is zo voorbij 
als Jaap in de bus een muziekje 
opzet. ‘’Lekker hard, dan zie je 
die gezichten opklaren.’’

De KNVB onder-
steunt clubs die 

willen starten met een (jeugd) 
G-team. Ga naar www.knvb.
nl onder het kopje Clubs & 
Competities, G-voetbal. De 
bond geeft onder andere de 
cursus G-voetbaltrainer. Kijk 
ook eens op de website van 
de NebasNsg, de Nederlandse 
sportorganisatie voor mensen 
met een beperking: 
www.nebasnsg.nl. 

FO
TO

’s: r
iC

h
a

r
D

 BO
sm

a
n

. 

Dennis Boele studeert af met g-dag in lopik
Het Sterrenvoetbal-project  van Dennis Boele en zijn mede 
studenten is toch van de grond gekomen. De voetballer 
van Lopik 2 ontvangt zaterdag 19 mei drie G-teams voor van Lopik 2 ontvangt zaterdag 19 mei drie G-teams voor 
een leerzame en plezierige voetbaldag bij zijn eigen club. een leerzame en plezierige voetbaldag bij zijn eigen club. 
Het betreft een afstudeeropdracht van het CIOS in HaarHet betreft een afstudeeropdracht van het CIOS in Haar-
lem. Daar is de 20-jarige Boele vierdejaars student Sport en lem. Daar is de 20-jarige Boele vierdejaars student Sport en 
Bewegingsmanager.Bewegingsmanager.

Door Peter te Lintel Hekkert 

op de ´gewone´ regels: er is geen 
buitenspel, je mag ingooien maar 
ook inrollen, de coach mag on-
beperkt wisselen bij de achterlijn 
(het spel gaat dan wel gewoon 
door), bij spelhervatting altijd een 
directe vrije trap en de scheids 
geeft geen gele of rode kaarten.
Omdat de emoties bij sommige 
g-voetballers wel eens heel hef--voetballers wel eens heel hef--voetballers wel eens heel hef
tig kunnen zijn, stuurt de arbiter 
wel eens iemand naar de kant 
om te bedaren. Tot slot: wie hulp-
middelen gebruikt om vooruit te 
komen, mag hiermee niet de bal 
spelen. het blijft voetbal.

een g-team bestaat uit een kee-
per en zeven veldspelers, maar 
dat mogen er minder zijn. Wed-
strijden duren tweemaal een 
halfuur met tien minuutjes rust. 
het veld is ingekort. Vaak staan 
de doelen (twee bij vijf meter) op 
de rand van de strafschopgebie-
den. Daartussen ligt het speelveld. 
De spelers trappen gewoon tegen 
een vijfje. 

enkele belangrijke aanpassingen 

DE g-FactoR
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‘Voor ons is die dag in 
Antwerpen heel belang-

rijk geweest ’

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. 

Wim Adelaar (Velox) 
kon zo hard schieten 
dat hij ooit de lat in 

tweeën brak. In de jaren zestig 
waren doellatten nog van hout, 
maar toch.
De pa van Frans had springstof 
in het linkerbeen, zo klein als ie 
was. Een erfelijke kwestie, want 
loeihard schieten konden alle 
Adelaars, een voet-
ballende dynastie uit 
IJsselstein.
Ooit schoot genoemde 
Wim Adelaar ook mijn 
vader de bril van het 
hoofd. Mijn pa had zich als toe-
schouwer aan de Koningsweg 
vrijelijk schuin achter het doel 
geposteerd, wat je kon uitleg-
gen als vragen om ongelukken. 
Pegelde Adelaar onverhoopt 
naast of over, dan was niemand 
achter de goal zijn leven zeker. 
Wie niet tijdig bukte, was de 
sigaar. Zie mijn vader. Hij kwam 
die middag thuis met een bloed-
neus, een lichte hersenschud-

ding en een kapotte bril.
Als ik deze geschiedenis 
oprakel, denken ze thuis dat 
ik seniel begin te worden. ‘Ja, 
ja, vroeger was alles beter en 
spectaculairder’, klinkt het dan 
in koor, op een toon die me 
niks bevalt. Ze gunnen me mijn 
mijmeringen, dat weer wel, ze 
geloven er alleen geen bal van.

De tijd vervormt nu eenmaal de 
werkelijkheid, ik kan dat moei-
lijk ontkennen.
Maar áls die werkelijkheid nu 
zo wordt vervormd door de tijd, 
who cares?
Er is trouwens geen werkelijk-
heid! We hebben alleen een 
perceptie van de werkelijkheid, 
heb ik wel eens gelezen.
Helemaal mee eens.
De voetballers uit de jaren 

zestig waren mijn helden, en ze 
blijven mijn helden, ook veertig 
jaar na dato. Die van DOS, van 
Velox, van Elinkwijk, want 
thuis waren we niet zo benepen 
clubgebonden. We richtten op 
zondag net zo makkelijk een 
altaartje op voor Ries van den 
Bogert als voor Leen Morelisse 
of Henny van Egdom. Toen ze 

nog leefden, dan.
Tussen haakjes: zouden de 
Velocieden Henk van Ledden, 
Louis Lit, Ton Sambeek, Wim 
van Arnhem, Leen Morelisse, 
Sander Derks, Kobus Lissenberg 
en ‘Hassie’ Achterberg ooit in 
één en hetzelfde elftal hebben 
gespeeld? Dat is zeer wel mo-
gelijk. Midden jaren zestig ston-
den ze allemaal onder contract 
aan de Koningsweg. Veertig jaar 

later zijn ze alle acht dood. Oud 
zijn ze niet geworden.
Wim Adelaar is er trouwens ook 
al niet meer.
Wie staat daar als jochie van 
tien bij stil, midden jaren zestig. 
Bij de dood van je voetbalhel-
den, bedoel ik. Eén DOS-spe-
ler speculeerde ooit over de 
eindigheid. Dat was Ton van 

der Linden, die kampte 
met hartritmestoornissen 
en duizeligheid. In 1967 
stopte hij tot groot ver-
driet van iedereen subiet 
met profvoetbal, bang in 

het harnas te zullen sterven. La-
ter bleek stress de boosdoener.
In november wordt Van der 
Linden 75 jaar. Hij oogt nog erg 
kwiek en erg gezond, helemaal 
geen man van in de zeventig. 
Alsof hij op commando nog 
altijd een freekick in de boven-
hoek kan laten ploffen. Net 
als vroeger. Als ik u vertel hoe 
hard, zuiver en effectvol Tonny 
kon schieten...

perceptie Door martin Donker

‘De tijd vervormt nu eenmaal de werkelijkheid,
 ik kan dat moeilijk ontkennen’

toch iets om heel trots op te zijntoch iets om heel trots op te zijnt

stand-inn Frits van den Berk voelt
zich ook wel een beetje kampioen

scoreverloop

2' Daniël Kops 1-0, 

14' Daniël Oostendorp 2-0, 

71' Keiji 71' Keiji 71' K aikawa 2-1.

Door Oscar van der Horst

Het laatste seizoen van 
Dennis Groenendijk 
bij Geinoord is een 

jaargang geworden waarin hij 
hoogstpersoonlijk de goede 
afloop inluidde. Pakweg een 
maand geleden bezorgde de 
35-jarige middenvelder zijn 
elftal met drie treffers een ver-
rassende zege bij Hoek (2-3), 
waarna bij de Nieuwegeiners 
ineens het besef doordrong dat 
ze zich best konden handhaven 
in de hoofdklasse B van het 
zaterdagvoetbal. 

De toon was gezet. En met een 
2-1-overwinning op Bennekom 
speelde Geinoord zich zaterdag 
- op de laatste speeldag - ook 
veilig. Dat gebeurde via een 
matige wedstrijd, waarin Groe-
nendijk als speler afscheid nam 
van de club die hij vijftien jaar 
diende. Nadat hij geel kreeg 
voor het wegschoppen van een 
bal en de scheids nog eens voor 
'pannenkoek' uitmaakte, wist 
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6 Bas van stralen 1 

6 Jeffrey lammers 2

7 michiel van der Valk 3

7 Barry roestenburg 4

6 paul roestenburg 5

6 melvin Klomp 6

6 mourad el idrissi 7

-            (88’  rob houwers 16)

6 Daan van de Valk 8

-                  (85’ niels maat 14)

6 Daniël Kops 9

6 Dennis groenendijk 10

-           (76’  Wouter Jansen 12)

6 Daniël Oostendorp 11

cIJFER speler rugnummer 

geinoord 2-1 Bennekom

trainer Frits van den Berk dat 
het moment was aangebroken 
om de linkspoot zijn applaus-
wissel te geven. 
Na een driftig kwartiertje, met 
een doelpunt van clubtopsco-
rer Daniël Kops (elf goals) en 
eentje van zijn spitsbroeder 
Daniël Oostendorp, bloedde de 

wedstrijd tegen Bennekom een 
beetje dood. Een plotselinge 
tegentreffer van Keiji Aikawa 
(2-1) verontrustte niemand 
meer, want de ontwikkelingen 
op de andere velden verliepen 
gunstig voor de Nieuwegeiners.
Het was bijna een formaliteit, 
de laatste partij van het seizoen 
op Parkhout. Terug naar die 
middag in Hoek, waar de basis 
werd gelegd voor het uiteinde-
lijke succes. Groenendijk: ‘’We 
hadden toen ook afgesproken 
na afloop te gaan stappen in 
Antwerpen, dan wil je dat eind 
niet voor niets reizen. Voor ons 
als team is die dag heel belang-
rijk geweest.’’
Waar interim-trainer Van den 
Berk door zijn baan in het leger 
bekend staat om zijn strenge 
aanpak, wilde de oefenmeester 
de discipline nu vooral terug-
zien in de teambuilding. Van 
den Berk koos voor een relatief 
losse aanpak: de spelers moes-
ten het doen, niet hij. En met 
ervaren jongens als Groenen-
dijk en Barry Roestenburg had 

Geinoord ook de aangewezen 
personen in huis om de kar te 
trekken. 
En de mouwen werden opge-
stroopt, spelers gingen voor 
elkaar door het vuur. Groenen-
dijk: ‘’Ik dacht dat nacompe-
titie het hoogst haalbare was, 
ben erg trots dat we het nu in 
één keer hebben gehaald. Van 
alle hoofdklassers hebben wij 
immers de minste middelen.’’ 
Kops: ‘’Bij Bennekom loopt 
bijvoorbeeld Arno Splinter, die 
speelde nog Champions League 
met Ajax.’’
Geinoord heeft 
geen budget 
om zich elk 
jaar met een 
pak spelers 
van buitenaf te 
versterken, maar moet slim en 
creatief te werk gaan. En hopen 
dat de jeugdopleiding zijn 
vruchten afwerpt, zoals in de 
persoon van Kops. De 19-jarige 
scoorde deze competitie amper 
een minuut na zijn debuut en is 
sindsdien meteen uitgegroeid 

tot een vaste waarde. ‘’Nu 
we voor de hoofdklasse zijn 
behouden, blijf ik nog zeker een 
jaar bij Geinoord. Hier kan ik 
op niveau spelen en me verder 
ontwikkelen,'' aldus de spits, 
die al in de belangstelling stond 
van veel andere clubs. ‘’En 
ook samenspelen met Tom van 
Lijf, die terugkomt, zie ik wel 
zitten.’’
De perspectieven voor de 
nieuwe oude trainer Bert van 
Sas – hij was eerder jarenlang 
actief bij Geinoord - zijn mede 

dankzij de dankzij de 
spectaculaire spectaculaire 
ontsnapping ontsnapping 
aan degradatie aan degradatie 
in korte tijd in korte tijd 
een stuk beter een stuk beter 
geworden. De geworden. De 

laatste weken hebben een hoop 
losgemaakt bij Geinoord, de 
boel komt weer tot leven. Ver-
sterkingen zijn op komst, nu de 
club - hoe bescheiden ze ook 
denkt - zich realiseert dat spe-
len in de hoogste amateurklasse 
toch iets is om trots op te zijn. 

Toeschouwers: 500. gele kaart: 

Dennis groenendijk (geinoord).

scheidsrechter: auke van der 

horn (cijfer 6)
Dennis groenendijk, het middelpunt van een feestje bij geinoord. De nieuwegeiners 
spelen ook volgend seizoen in de hoofdklasse, maar zonder groenendijk.

FO
TO

:  C
ees V

er
sT

eeg

Toen trainer Frits van den Berk 
de verantwoordelijkheid zeven 
wedstrijden voor het einde van 
de competitie van gerrit plomp 
overnam, leek geinoord afge-
schreven voor de hoofdklasse. 
maar de nieuwegeiners verdub-
belden sindsdien hun puntento-
taal. Van den Berk: ‘’taal. Van den Berk: ‘’taal. ik voel me 
ook wel een beetje kampioen.’’ 
na veertien punten uit zeven 
wedstrijden neemt Van den Berk 
ook meteen weer afscheid, want 
Bert van sas volgt hem op. ‘’mijn 
taak is volbracht, ik vond het erg 

leuk hier. ik had weer wekelijks 
buikpijn van de wedstrijdspan-
ning, een gevoel dat ik wel ga mis-
sen. Want nu ga ik weer verder 
met mijn werk voor de KnVB, 
weet nu nog niet of ik volgend 
seizoen weer ergens trainer 
ben.’’ ben.’’ ben. met geinoord heeft hij 
in elk geval bijna iets onmoge-
lijks gepresteerd. ‘’Wie een paar 
weken geleden dacht dat we dit 
puntenaantal (29) nog zouden 
halen, werd voor gek verklaard. 
maar de ploeg heeft geknokt en 
dit resultaat verdiend.’’
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mIJN cLuB
Rondom Voetbal heeft  voor elke 
voetbalclub een plek. Is er nieuws 
dat ook andere utrechtse voet-
balliefhebbers aangaat? Dan kunt 
u dit bericht als clubbestuur/trai-
ner of clubvertegenwoordiger 
in onze krant publiceren. Een 
vrijwilliger, een evenement, een 
vraag of een wetenswaardigheid 
uit het recente of verre club ver-
leden?  mail uw clubbijdrage naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl

austERLItZ 205
Komend seizoen zal  sV austerlitz weer een 
eerste elftal op de been brengen. Onder leiding 
van de nieuwe trainer remco Claessens zal de 
ploeg uitkomen in de zesde klasse van het zon-
dagvoetbal. De oud-speler van austerlitz is goed 
bekend bij de club. austerlitz timmert nadrukke-
lijk aan de weg: de velden worden opgeknapt en 
achter de schermen is men druk bezig nieuwe 
sponsoren te werven. Op 23 juni wordt de 
jaarlijkse medewerkersavond gehouden. 

aRgoN  922
Binnen argon is men alles behalve uitgespeeld. 
naast het afdelingskampioenschap heeft het 
eerste zondagteam ook de finale van de KnVB-
beker bereikt. hierin speelt het tegen Turkyem-
spor. succes was er ook voor de junioren. De 

D1-pupillen van de club zijn gepromoveerd naar 
de Topklasse. Toernooien vinden er ook plaats 
in mijdrecht. De lagere D-elftallen spelen op 19 
mei. en op 20 mei wordt het hoofdklassentoer-
nooi gespeeld.

auRoRa   231
een groepje jongemannen liep in de ambacht-
straat: hein  Kooiman, Toon van echteld en Jan 
van impelen. De tijden waren woelig, de crisis 
sloeg toe en juist in deze tijd van desorganisatie  
brachten deze dorpsbewoners organisatie in 
hun losse dorpsport. De oprichtingsvergadering 
vond plaats op  de zolder van Café Van impelen 
en daar kreeg  de nieuwbakken vereniging de 
naam aurora (morgenster) mee, ingegeven 
door meester Jan van rooyen. hij had  kenne-
lijk een passie voor latijnse namen.  het duurde 

nog even, maar op 30 mei 1930 was het zover 
en werd aurora ingeschreven bij de KnVB.   
Foto van eerste elftal, circa 1932.

BENscHop  �13 
Bij Benschop is het ledental de laatste zes jaar 
verdubbeld tot een dikke vierhonderd. Bouwde 
de club vorig jaar al een nieuwe tribune en 
een bestuurskamer, deze keer wordt onder 
aanvoering van Jan Booy vooral het omlig-
gende terrein op het sportpark onder handen 
genomen. nieuwe bestrating, een fietsenstalling 
die wordt uitgebreid en een opknapbeurt voor 
de parkeerplaatsen. Op zaterdag 14 juli hoopt 
Benschop zodoende een goed gastheer te zijn 
voor FC utrecht, een duel dat om 16.00 uur 
begint.  Verzorger hans hoeienbos geeft na 28 
jaar trouwe dienst bij Benschop de koffer over 
aan herman Woudenberg, die van iJFC afkomt.

scoreverloop

29’ said aarab 0-1

88’ imed el Khatib 0-2

21

19

26

2

18

1424

11

25

30

20

8 mark sluis 21 

8  said aarab 26

-            (Dennis Van de ridder 4) 

7  Foad Khalota  24

8   Bas Bruining  2

7   Jeroen Visser  19

7   Joost Boersma  8

7         (moustafa el haddachi 28)

6   Bas Broers  14

6.  issam malek  25

6   moustafa loukili  11

-                      (iliass Banouh 16) 

7   arthur Balk  30

7   imed el Khatib  20

cIJFER speler rugnummer 

scheidsrechter: J. Balder

Toeschouwers: 200

scoreverloop

10. maarten stoffels 0-1

27. rachid hamdouai 0-2

36. Jerrol suitela 1-2

45. stijn van ’t hooft 1-3

48. machid Didouch 1-4

50. Chalid saïd 1-5

60. radi Zouheir 2-5

88. machid Didouch 2-6

90. madji rajai 2-7

Toeschouwers: 150

scheidsrechter:  r. steur.

1

15

2

4

6

73

10

8

9

11

5  martijn Bouwmeester  1

5  Jordao pelamonia  2

6        (46’ Jordan van gestel  16)

5  Dimitri pietersz  3

5  ludy Oosterhuis  4

5  sander Verbeek  15

5  Tiemen van der heiden  6

5  niek amelink  7

5  Freek Vermeulen  8

6  Jerrol suitela   9

5                (43. radi Zouheir 14)

6  Joel sanaky  10

5                 (46’ Tim Copper 18)

5  mochine ramdani  11

cIJFER speler rugnummer 

sCW 0-2 Dalto

Driebergse derby is leuk, 
promoveren nog leuker

In de lift, maar eerste elftal blijft achter
NacompEtItIE

Vriendenschaar 2-7 Victoria
Door Peter te Lintel Hekkert

O, wij winnen gewoon 
met drie doelpunten 
verschil.’’ Hij zegt het 

met grote stelligheid. Jean, 
de kaartjesverkoper bij cvv 
Vriendenschaar, is een echte 
Fransman. Getooid met een 
fijn snorretje.  Vriendenschaar 
schopt zich door de promotie-
duels, hij weet het zeker.
Het zou ook zo mooi zijn, een 
terugkeer in de derde klasse. 
Het niveau waarop de club op 
grond van de ontwikkelingen 
en de status thuishoort. Tien 
jaar lang was Vriendenschaar 
een tweedeklasser, vanaf eind 
jaren negentig derdeklasser en 
sinds de degradatie van vorig 
jaar zelfs vierdeklasser. ‘’Terwijl 
de vereniging gigantisch in de 
lift zit,’’ zegt voorzitter Huub 
Oosterhout.  Zijn club bestaat 
volgend jaar mei 100 jaar.
 Alle velden zijn binnenkort 
voorzien van kunstgras, het 
aantal leden is gestegen naar 

850, de kantine is uitgebouwd 
en er komt een  nieuwe tribune 
aan.  Maar nu nog het eerste elf-
tal. ‘’Dat blijft een beetje achter,’’ 
zegt de voorzitter na afloop van 
de veegpartij tegen Victoria. Het 
is een eufemisme.  Op grond 
van het eerste duel (1-2 verlies) 
was het verschil overbrugbaar , 
maar in de praktijk is het elftal 
van Michel Blokker volstrekt 
kansloos. Te slap, te veel balver-
lies, niet kordaat genoeg, geen 
vertrouwen. Victoria, gesteund 
door de vroege voorsprong, is 
dat allemaal wel.  De gasten uit 
Hilversum zijn heer en meester. 
Even na rust is de score al naar 
1-5  getild. Dit komt aan. De 
mensen bij Vriendenschaar  zakt 
de moed in de schoenen. Toch 
maakt Oosterhuis duidelijk 
dat het eerste elftal een goed 
seizoen heeft gedraaid. Trainer 
Blokker laat ook tegen Victoria 
zijn jonge spelers staan. Niek 
Amelink, Tiemen van der Hei-
den en Mohcine Ramdahj zijn 
veelbelovende talenten. ‘’Het 

zal allemaal goedkomen.’’
Jean, onze Fransman, wordt 
nog even aangesproken op zijn 
voorspelling. ‘’Maar luister, een 
‘maillot de bain’ zoals wij het 
zeggen, is in het Nederlands 
letterlijk  ‘een broek voor het 
zwemmen’. Wij Fransen zeggen 
alles andersom, haha.’’

Door Rogier Fonteijne

Dalto kwam in de thuis-
wedstrijd tegen SCW 
niet verder dan 1-1. 

Dan schat je de winstkansen in 
een uitwedstrijd al snel lager in 
dan 50 procent. Maar zaterdag 
in Rijsenhout stond er volgens 
trainer Coco Fares een ander 
team, met een andere instel-
ling. Promotie naar de tweede 
klasse is nog altijd mogelijk. De 
volgende horde heet Eemdijk. 
Donderdag uit, zaterdag in 
Driebergen.

Dalto zit tamelijk onverwacht 
in de nacompetitie. ´´Een leuk 
extraatje,´´ zegt trainer Fares, 
die zijn ploeg met veel zelfver-
trouwen zag voetballen. ´´SCW 
kwam er gedurende de hele 
wedstrijd niet aan te pas.´´ Bas 

Bruining heerste als vanouds 
in de defensie, maar het goede 
nieuws was vooral de terugkeer 
van Moustafa el Haddachi in de 
basisopstelling. De verdediger 
was ruim een jaar uit de roula-
tie wegens een ernstige blessu-
re. Vooral Bruining toonde zich 
verheugd over diens rentree. 
“Zo’n speler brengt rust in onze 
verdediging. Het is mooi om te 
zien hoe hij altijd het overzicht 
behoudt en kiest voor de voet-
ballende oplossing.”

De meerwaarde van El Had-
dachi werd ook in aanvallend 
opzicht duidelijk. Hij stond aan 
de basis van de bevrijdende 
tweede treffer van Dalto, die in 
de slotminuten door El Khatib 
werd afgerond. Na een klein 
halfuur had Aarab voor 0-1 
gezorgd. Eemdijk is de vol-

gende tegenstander. Een lastig 
verhaal, meent Fares. “Maar die 
ploeg kent geen gelukkig geen 
geheimen meer.´´

Drie keer stond  Dalto dit sei-
zoen al tegenover de komende 
tegenstander, uit het nabij 
Bunschoten gelegen dorp. ´´En 
we hebben  twee keer van ze 
verloren.´´ De laatste keer was 
het een gelijkspel, maar Fares 

blijft optimistisch. ´´Mijn spe-
lers zijn de laatste weken goed 
in de vorm.” 

Immers, Dalto was de winnaar 
van de derde en laatste periode-
titel En de derde klasse is het 
niveau waarop de Drieberge-
naren zich ook vorig seizoen 
al prima verweerden. Toen 
gloorde er zelfs een kampioen-
schap. Mocht Dalto – meer dan 

tien jaar geleden als een afsplit-
sing van CDN ontstaan – het 
niet redden, dan is er toch nog 
iets om naar uit te kijken. Door 
de titel van plaatsgenoot CDN 
is de Driebergse derby weer 
aanstaande. Leuk, denken ze bij 
Dalto allemaal, maar  promove-
ren is nog leuker. ´´Daar gaan 
we dus ons best voor doen.´´

uVV met twee teams verder
in de nacompetitie van het zondagvoetbal moest 
derdeklasser De meern wat wegslikken. in de return 
tegen Voorland werd het zondag opnieuw 2-2 en via 
strafschoppen was het over en uit. uVV kwam tot 
dezelfde score tegen legmeervogels, maar had in 
utrecht met 2-0 gewonnen. in de vierde klasse werd 
JsV verrast door DWsV (1-4) dat nu aantreedt te-
gen Zwaluwen. aurora moet zondag van p en T win-
nen om promotie naar de vijfde klasse af te dwingen. 
hetzelfde geldt voor magreb dat een zege op hertha 
nodig heeft. Zeist degradeerde naar de vijfde klasse 
na een 2-1-nederlaag tegen schalkwijk.
in de nacompetitie is er zaterdag  succes geweest 
voor de derdeklassers Dalto (2-0 zege op sCW) en 
uVV (4-1 winst op De meern). De utrechters spelen 
hemelvaartsdag tegen CsW dat zich in de tweede 
klasse moet zien te handhaven.  het Driebergse Dalto 
gaat donderdag op bezoek bij eemdijk. Twee dagen 
later is de return.
Bij de promotie van de vierdeklassers Odysseus en 
de zaterdagtak van DhC en De Bilt werd de ‘dubbel’ 
beslist door strafschoppen. alleen De Bilt was daarin 
het sterkst, dus zij spelen donderdag tegen Candia. 
Vijfdeklasser Zeist heeft donderdag tegen musketiers 
aan een gelijkspel genoeg om te promoveren.
 Vierdeklasser Delta sports komt  dinsdag  in haar-
lem in actie, de return tegen alliance werd afgelast  
eerder wonnen de houtenaren met 1-0.

9 
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ŠkodaFabia Combi Spirit+

Genoemde vanaf-prijs is inclusief btw en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik gemiddeld  4,0 – 10,9 l/100 km ( 1 op 9,2 - 25) , CO2 -emissie 122-185 g/100 km. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Nu de ŠkodaFabia Combi Spirit+ 1.4 16V 59kW/80pk van €15.270,- voor €14.750,-

DE ŠKODA FABIA COMBI SPIRIT+
UW VOORDEEL KAN OPLOPEN TOT € 4.000,-

20x EXTRA INGEKOCHT! OP = OP!

o.a. voorzien van: 

• airconditioning • centrale vergrendeling met afstandsbediening en safe systeem (inclusief klapsleutel) • boordcomputer met MaxiDOT • cruisecontrol • elektrische raambediening voor 

• elektrisch  verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur • deurgrepen in carrosseriekleur • dakrailing • chroompakket • mistlampen • leren stuurwiel, handgreep handrem & pookhoes 

• zij-airbags • in hoogte verstelbare voorstoelen • 8 speakers • uittrekbaar afdekscherm bagageruimte • zonneklep met make-upspiegel  (bestuurder en passagier) 

Lichtmetalen velgen

van € 895,-

voor € 395,-

Trekhaak

van € 495,-

voor € 250,-

Radio/CD-speler

van € 610,-

voor € 345,-

ŠKODA CENTER UTRECHT B.V.
Landzigt 18, 3454 PE De Meern, (030) 242 60 90, www.skodacenterutrecht.nl

THEMATOYS
WORLDWIDE SCALE INDUSTRIES

PROMOTOYS
WORLDWIDE SCALE INDUSTRIES

WSI Collectibles

WSI
Phone: +31 (0)33 286 7905
Fax: +31 (0)33 286 7906
E-mail: info@wsi-models.com

www.wsi-models.com

De Nort 19
P.O. Box 103
3930 EC Woudenberg 
The Netherlands

● Ko-Tech Kozijntechniek VOF
Mackaystraat 15
3404 HG IJsselstein

mob. 0621-878389
mob. 0651-766536

info@ko-tech.nl
www.ko-tech.nl

Kunststof en Aluminium kozijnen
onderhoud ● reparatie ● klachten ● inbraakpreventie ● advies • rapportage

www.asito.com

S C H O O N
I S  M O O I

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

Accountancy
Fiscaal

Financiële adviezen
Kijk voor meer informatie op www.hoogeveenluigjes.nl 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk onze website!
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Na 125 jaar kijkje in de toekomst
De jarigen

USV Hercules vierde in april haar 125-jarig bestaan met 
een spetterende feestweek. Natuurlijk werd daarbij veel 
gedronken en gedanst, maar bovenal keken de Hercu-
lanen vol trots terug op de rijke geschiedenis van hun 
vereniging, de oudste van Utrecht en – bijna- van het land. 
Maar hoe mooi de achterliggende periode ook is geweest, 
Hercules moet verder. Rondom Voetbal richt zijn blik op 
de toekomst en professor Oedzge Atzema helpt.

Door Pim Koppel

Harm Snellen, Flip van 
Dijk, Jan Gielens en 
Wout Buitenweg. Jonge 

lezers zullen bij het zien van 
deze namen waarschijnlijk de 
schouders ophalen. En ook de 
ouderen onder ons zullen diep 
in hun voetbalgeheugen moe-
ten graven, wil er een lampje 
gaan branden. 
Het zijn de 
vier Hercula-
nen die ooit 
voor het Ne-
derlands elftal 
uitkwamen.

Maar het jubilerende Hercules 
heeft meer wapenfeiten om 
trots op te zijn. Zo slaagde 
Hercules erin om - vanaf de 
oprichting - iedere 25 jaar haar 
ledenaantal te verdubbelen. Zo-
doende is de vereniging in haar 
bestaan gegroeid van 21 naar 
2411 leden. Uiteraard hebben 
we het dan niet alleen over de 
voetbaltak. Want Hercules mag 
dan vooral een bloeiende voet-
baltak bezitten, de club werd 
in 1882 toch echt opgericht als 
cricketvereniging.  

Leuk hoor, dat terugblikken 
op het verleden. Maar is dat 
de afgelopen periode niet al 
genoeg gedaan? En is het niet 
interessanter om te kijken hoe 
de toekomst eruit gaat zien 
en welke stappen er moeten 
worden genomen? Met die 
laatste vraag hield Oedzge At-

zema, professor Economische 
Geografie aan de Universiteit 
van Utrecht, zich bezig. Hij 
kwam met enkele opmerkelijke 
suggesties.

Na een grondige bestudering 
stelt Atzema onder meer vast 
dat het huidige complex in 
Voordorp nu al te klein dreigt 
te worden voor het grote aantal 

leden. Dit 
vormt dan ook 
de reden dat 
de voetbal-
afdeling dit 
jaar bij de 
pupillen een 

ledenstop moest afkondigen. 
Op zaterdagen is er te weinig 
ruimte beschikbaar om alle 
teams te laten spelen en ook de 
trainingsmogelijkheden voor de 
jeugd zijn beperkt. Wat betreft 
de trainingsmogelijkheden zijn 
er al maatregelen genomen; 
volgend seizoen verrijst er 
een nieuw kunstgrasveld dat 
voornamelijk voor trainingen 
zal worden gebruikt.

Ondanks het gegeven dat 
het huidige complex aan de 
krappe kant is, lijkt het Atzema 
onverstandig als Hercules zou 
besluiten om voor de zevende 
(!) keer in haar historie te gaan 
verhuizen. Vooral omdat de 
gedane investeringen (nieuwe 
velden en verbouwing pavil-
joen) en de ledenbinding met 
de omliggende buurten teniet 
zal worden gedaan. Liever 
ziet hij een samenwerking met 

buurman Sporting ontstaan. 
Als alternatief stelt hij voor om 
de vereniging aan de andere 
kant van de A27 uit te breiden. 
Hiervoor zou uit veiligheids-
overweging wel een tunnel 
onder de snelweg door moeten 
worden gegraven en dat is 
natuurlijk zeer kostbaar. Toch 
ziet professor Atzema wel iets 
in een futuristische ‘sportpoort’ 
naar de groene velden aan de 
Biltse kant van de A27.

Er zijn meer zaken waar Her-
cules volgens Atzema in de 
toekomst rekening mee moet 
houden. Zo komen de jeugdle-
den op dit moment vooral uit 
de wijken Voordorp en Tuin-
dorp (oost). Hercules doet er 
volgens Atzema goed aan het 
vizier ook op andere nabijgele-
gen wijken als Overvecht-Zuid 
te richten, zodat het ledental 
blijft stijgen. 
En behalve een uitbreiding 
van het verzorgingsgebied kan 
ook een groter aanbod van het 
aantal sportdisciplines een po-
sitief effect op de club hebben. 
Atzema twijfelt aan een sport 
als hockey als optie, omdat 
hockeyclub Voordaan dichtbij 
ligt. Toch heeft clubvoorzitter 
Boudewijn van der Pols inmid-
dels al een voorzichtig balletje 
opgegooid over een mogelijke 
fusie met de hockeyvereniging.

Het belangrijkste advies van 
Atzema is dat Hercules, een 
typische middenklasse ver-
eniging, moet inspelen op de 
trend naar verdere individua-
lisering van de sportbeleving. 
Mensen doen steeds minder 
in groepsverband aan sport en 
dit vraagt om een klantgerichte 
benadering. Deskundige en 
vriendelijke begeleiding,  nette 
douches en kleedruimte en 
flexibele openingstijden zijn 
dan belangrijk. Dit vraagt om 

een verdere professionalisering. 
Uitbreiding van de sponsoring 
hoort daarbij. 
Het is toekomstmuziek die 
ongetwijfeld niet bij iedereen in 
de smaak zal vallen. Hercules 
moet vooral Hercules blijven; 
zo is een veel gehoord ge-
luid. En verstokte voetbalfans 
verwijzen nogal eens naar de 
beperkte ‘voetbaluitstraling’ 
van de vereniging. Terecht of 
niet, bij een 
uitbreiding 
van het aantal 
sporten en 
voorzieningen 
voor indivi-
duele sporters 
zal de club ongetwijfeld steeds 
minder als een voetbalbolwerk 
worden gezien.

En toch timmert Hercules op 
dit moment juist met haar voet-
balafdeling hard aan de weg. 
Ga maar na. In een niet al te ver 

verleden kon de vereniging niet 
één A-juniorenteam op de been 
brengen, terwijl de A1 op de 
drempel staat van de landelijke 
derde divisie en de B1 en C1 
kampioen zijn geworden. Van 
die sportieve opmars van de 
jeugd beginnen nu ook de seni-
orenteams vruchten te plukken. 
Zo kan de selectie op zondag 
vrijwel ieder jaar een aantal 
talenten toevoegen. Dankzij die 

vlotte door-
stroming is het 
eerste team 
erin geslaagd 
zich op te wer-
ken naar de 
eerste klasse.

  
Als de jeugdafdeling zich op 
dezelfde manier blijft ontwik-
kelen dan kan Hercules niet 
alleen trots achterom kijken, 
maar wacht er ook een gouden 
toekomst. Voor wie weet hoe 
lang.

oedzge atzema heeft twee zoons tzema heeft twee zoons tzema
die beiden als pupil bij hercules hebben gevoetbald. 
Zijn blik op de club is vanuit een puur persoonlijke re-
latie, met name met voorzitter Boudewijn van der pols. 
‘’Zoals dat bij een prettige vereniging gaat, weet je dan 
elkaar te vinden als er ter gelegenheid van het 125-
jarig bestaan een spreker nodig is die iets moet zeggen 
over de toekomst. een mening dus van een betrokken 
buitenstaander. Dat ik daarnaast professor ben aan de 
universiteit utrecht is dan mooi meegenomen.’’

vormt dan ook 
de reden dat 
de voetbal
afdeling dit 
jaar bij de 
pupillen een 

‘Hercules is een typische 
middenklasse vereniging’

stroming is het 
eerste team 
erin geslaagd 
zich op te wer-
ken naar de 
eerste klasse.

‘Groter sportaanbod kan 
positief effect hebben’

Zondag 22 april voetbalde hercules tegen Oud-Oranje. Van links naar rechts: richard Witschge, Orlando Trustfull, hans van Breukelen, Jean paul van gastel, regi Blinker, Bert Konterman, rob Witschge.
Zittend Frenk schinkels,  ruud heus, Johnny Bosman en michel Kreek. De naam van de keeper (uiterst rechts) horen we graag van u als lezer.
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Behalve hercules zijn er in het ´utrechtse´ 
meer jarige clubs geweest. DVsu (15 maart) 
en nijenrodes (1 april) vierden hun 75-jarig be-
staan, sterrenwijk bestond op 5 mei jl precies 
60 jaar.  maar ook de komende maanden wordt 
het feest.

12 juni: De Bilt (10 jaar)
18 juni: De meern (60 jaar)
27 juni: maarssen (80 jaar)
1 juli: ’t goy (45 jaar)
14 juli: geinoord (55 jaar)

3 aug: pVCV (75 jaar)
10 sep: uVV (105 jaar)
11 sep: rivierwijkers (60 jaar)
30 sep: everstein (50 jaar).
1 dec: Voorwaarts (100 jaar)
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Wijktoernooi 
vol improvisatie
lombok Voetbalt! beleeft op 
1 juli de tiende aflevering

Door Arnoud Kluiters

Het jaar 1998 staat onuit-
wisbaar in zijn geheu-
gen. Een podium op 

kratjes, een vervallen legertent 
die te donker is en vlak voor de 
start van de wedstrijden werd 
opgebouwd. Met een brede 
glimlach denkt René Luiten 
terug aan de kneuterigheid van 
het eerste uur.

´´We beschikten over vier 
handbaldoeltjes, geleend bij een 
sportclub. Met een gehuurd 
busje haalden we die op. Wat 
bleek? Er paste er maar één in... 
Dat betekende vier keer heen 
en weer rijden, in plaats van 
één keer. En dàt op een moment 
dat je die tijd erg hard nodig 
had voor andere opbouwwerk-
zaamheden...´´

Lombok Voetbalt! viert op zon-
dag 1 juli zijn tiende verjaar-
dag. Als iemand dit eind jaren 
negentig niet had verwacht, 
was het René Luiten zelf. Als 
liefhebber trapte hij destijds 
in het Majellapark met enkele 

vrienden regelmatig tegen een 
bal. Niets meer, niets minder.

´´Met vriend 
David Mulder 
sprak ik wel 
eens over een 
opleiding die 
hij volgde: hij 
diende op korte termijn een 
ééndaags project op te zetten. In 
die jaren was Lombok erg hot: 
er vonden veel discussiebijeen-
komsten plaats èn veel EU-geld 
werd in deze multiculturele 
wijk gestopt. Leuk hoor, maar 
in de praktijk zag je steeds de-
zelfde autochtone GroenLinks-
stemmers verschijnen.´´

Hoe meng je uiteindelijk toch 
wit met zwart? Laat bewoners 
lekker met elkaar voetballen, 
ga uit van ‘verplichte spreiding’ 

en verhoog de sfeer met wat 
live-muziek op de achtergrond, 

dacht het 
tweetal. Dàt 
verlaagt een 
drempel, dat 
krijgt alle cul-
turen pas echt 
bij elkaar. 

Leuk gedacht, maar wat te doen 
als de tijd dringt? Het voorjaar 
was intussen een aardig eind 
op weg, de zomervakantie 
stond voor de deur en het 
toernooi zou al op 20 september 
plaatsvinden. Dankzij opge-
hangen posters en inschrijf-
formulieren meldden zich al 
snel veertig buurtbewoners 
aan. Verder werd er snel zo’n 
1500 gulden aan gemeentesub-
sidie verkregen. ´´Omdat alle 
beetjes helpen, werden ook alle 

Stichting Muzikanten Utrecht. 
´´Alleen de stress van de dag, 
die wilden we nooit meer,´´ 
zegt Luiten. ´´Aan zelf voetbal-
len kwamen we amper toe. Je 
staat met een paar vrijwilligers 
alle gaten te vullen. Gekken-
werk.´´ 
Dè vraag volgde die dag van 
alle kanten: komt er een ver-
volg? Ja dus, maar wel vanuit 
een betere organisatie. Samen-
werking volgde met buurtjon-
gerencentrum Westside (onder-
deel van de welzijnsorganisatie 

Portes), dat 
bovendien de 
gedrevenheid 
van een nieuwe 
sportmedewer-
ker inzette.

Intussen is het aantal deelne-
mers bijna vervijfvoudigd tot 

Portes), dat 
bovendien de 
gedrevenheid 
van een nieuwe 
sportmedewer
ker inzette.

‘De kleinschaligheid 
moet voorop blijven 

staan’

tweetal. Dàt 
verlaagt een 
drempel, dat 
krijgt alle cul
turen pas echt 
bij elkaar. 

Een broze mix: de me-
dewerkers zijn zowel 
vrijwillig als betaald

lombok Voetbalt!, een eendaags wijktoernooi waar volwassenen en kinderen veel lol aan beleven.

rene luiten.
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sDe afgelopen tien jaar tijd is ‘Lombok Voetbalt!’ 

uitgegroeid tot een succesvol ééndaags evenement. 
Kleinschaligheid èn een individuele inschrijving 
blijken de peilers onder het Utrechtse buurtvoetbal-
toernooi in het Majellapark, aan de westzijde van de 
stad. Organisator René Luiten: ´´Maar op de speeldag 
zelf blijft het improviseren.´´

buurtwinkels bezocht, met het 
verzoek te sponsoren.´´
Maar dat viel tegen: de meeste 
potentiële geldschieters bleken 
hun geld liever op een ‘be-
staand’ team te zetten. En juist 
dat botste met de belangrijkste 
doelstelling: om groepsvorming 
te voorkomen, mochten deel-
nemers zich alleen individueel 
inschrijven. ´´Uiteindelijk kwam 
het vooral aan op improviseren. 
Je wordt vanzelf creatief als je 
weinig geld hebt.´´

Het eerste toer-
nooi  – voor 
volwassenen 
– was direct 
een succes. De 
bijbehorende 
muziek van 
live-bands was voor een appel 
en een ei geregeld door de 

A 9
A 9

A 2

A 2

A 2
A 27

A 27

A 27

A 27

A 1

A 1

A 1

A 28

A 28

A 30

A 12

A 12

A 12

A 12

A 12

Vinkeveensche

Plassen

Loosdrechtsche
Plassen

Gooimeer

Eemmeer

Nijkerkernauw

N
ul

de
rn

au
w

A
m

st
er

da
m

-R
ijn

ka
na

al

Amsterdam-Rijnkanaal
Lek

Nieuwkoopsche
Plassen

Vecht

Neder-Rijn

Lek

Eem

LeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidscheLeidsche

ZuilenZuilenZuilenZuilenZuilenZuilenZuilenZuilen GroenekanGroenekanGroenekanGroenekanGroenekanGroenekanGroenekan

UtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrecht
BunnikBunnikBunnikBunnikBunnik

De BiltDe BiltDe BiltDe BiltDe Bilt

De MeernDe MeernDe MeernDe MeernDe MeernDe MeernDe MeernDe Meern

Sector Geografische Informatievoorziening (PGI) 14-06-06    1041906

provinciegrens
snelweg met aansluiting
N-weg
ontworpen N-weg
doorgaande weg
spoorweg
sneltram
bebouwing
industrieterrein
bos
heide
zand
water

DE BILt DE BILt DE BIL  1205
in juni viert FC De Bilt het 10-jarig jubileum. De 
fusieclub zal groots uitpakken met onder meer 
een barbecue voor sponsoren en genodigden 
op vrijdagavond 15 juni. Zaterdag de 16e zal 
in het teken staan van de jeugd, er zal een 
zeskamp plaatsvinden voor D-pupillen en ’s 
avonds kunnen de talenten zich uitleven in de 
disco. Op zondag neemt een team van oud FC 
De Bilt - spelers het op tegen een team met 
enkele oud-spelers van FC enkele oud-spelers van FC enk utrecht, waarna het 
weekend wordt afgesloten met een groot feest 
voor de hele vereniging. 

BREDERoDEs  9��
De zondagafdeling van Brederodes organiseert 
op 2 juni de jaarlijkse speler van het Jaar- uit-
reiking, de zogeheten patrick van Daalen-trofee. 
De organisatie is in handen van ´De Vrienden 

van Brederodes´ die tegelijkertijd 12,5 jaar 
bestaan. Tevens worden er deze avond prijzen 
uitgereikt aan de clubtopscorer (arie mey-
waard Trofee), is er de penaltybokaal (pauw 
meywaard Trofee) en wordt de meest belofte-
volle speler gekozen (henny Binneveld Trofee).

BuNNIK  5�3
De kleed- en wasaccommodatie van Bun-
nik’73 verkeren in erbarmelijke staat. Tegels zijn 
stuk, toiletten trekken niet door, de ventilatie 
functioneert niet en de tl-verlichting is onveilig. 
eigenaar/beheerder gemeente Bunnik verzaakt 
al jaren in het onderhoud.  Bunnik ’73 staat 
op het punt om bezoekende clubs te vragen 
zich thuis om te kleden. De gemeente heeft, 
ondanks een toezegging volgens de club in 
augustus 2005, nog steeds niets gedaan aan het 
achterstallige onderhoud. 

cDN  5�8
Voor de tweede maal binnen drie seizoenen is 
CDn gepromoveerd. Dit keer werd het kampi-
oenschap naar de derde klasse bewerkstelligd 
tegen buurman DeV, maar vooral  doordat con-
current Candia punten verspeelde. De mannen 
van trainer Ben altemühl zullen  ook komend 
seizoen de wedstrijden spelen op het nieuwe 
kunstgrasveld. 

cDW  7�8
De ‘kanjers van CDW D1’ zijn op 5 mei, door 
een 5-0 overwinning op Jonathan, voor het 
zesde jaar op rij kampioen geworden. Daardoor 
promoveren ze naar de hoofdklasse, het op één 
na hoogste niveau. Op juniorenniveau is dit te 
vergelijken met de landelijke tweede en derde 
divisie. Volgend seizoen voetballen ze normaal 
gesproken tegen de D2 van ajax, en de D1-ajax, en de D1-a

elftallen van onder meer elinkwijk, geinoord 
en iJsselmeervogels. en  afspraak is afspraak: 
trainer Jan nienhaus laat zich kaalscheren.

csW  829

cuLEmBoRg  1�8
Culemborg ‘67 heeft een speciale ‘trimclub’. Dit 
is bedoeld voor mensen die graag een balletje 
trappen op zaterdagmorgen, maar die om 
allerlei redenen niet meer aan de competitie 
willen of kunnen deelnemen. De leeftijd speelt 
geen rol. De aanvang is elke zaterdag om 10.00 
uur en in principe wordt er een uur tot vijf 
kwartier gevoetbald. na afloop is er nog volop 
gelegenheid om onder het genot van een hapje 
en een drankje bij te komen en na te praten. 
Wie  interesse heeft,  kan contact opnemen 
met: Toms met: Toms met: rijswijk (06-12544642), Jeroen 

IN DE WIJK

De wijk Lombok in utrecht-West
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 start de eerste keer niet te groot: individuele inschrijving leidt tot 
koudwatervrees, de eerste keer kijken potentiële mensen eerst de kat 
uit de boom, omdat ze niet weten bij wie ze in het team zullen komen;

 Je kunt geen ´rotte appels’ hebben. Zij kunnen de sfeer verzieken. 
Door individuele inschrijving neemt de kans van aanwezigheid aanzien-
lijk af. Bij bestaande vriendengroepen brandt een lontje sneller;

 schenk geen alcohol;
 informeer of er op dezelfde dag geen ander parkfestival wordt 

georganiseerd;
 hou vast aan de basisopzet: voetbal. Ondanks de charme van rand-

programmering is het toernooi de basis. Dit voorkomt ergernis en 
vooral kostbare tijd;

 Wil je continuïteit van het evenement? neem contact op met 
bestaande wijkorganisaties, maar zorg voor een evenwicht tussen 
vrijwilligers en ‘professionals’;

 ...en vooral: een goede pr moet zorgen voor promotie en aandacht.

een paar handige tips

lombok Voetbalt!, een eendaags wijktoernooi waar volwassenen en kinderen veel lol aan beleven.

circa 180. En er is een toernooi 
voor kinderen bijgekomen. 
Dat de animo groot is, blijkt 
uit de wachtlijst. Gevoetbald 
wordt nog altijd op twee kleine 
veldjes, van elf uur tot tegen 
zessen.’’ 
‘‘Daarnaast kunnen kinderen 
worden geschminkt, is er een 
voetbalbioscoop, een catering, 
een draaimolen en kan er op 
pony’s worden gereden. ´´Maar 
de kleinschaligheid blijft een 
belangrijk uitgangspunt,´´ 
aldus Luiten.

Landelijke aandacht was er in 
2004 toen Lombok Voetbalt! de 
zogeheten Tolerantieprijs won, 
omdat de vrijwilligers bijdra-
gen aan het stimuleren van de 
verdraagzaamheid. En vorig 
jaar mocht worden aangescho-
ven tijdens een werkbezoek 

stinkende onderbroeken 
en vliegende kroketten
Voetbalhistorie herleeft in tabakszaak stomp
tabakszaakjes die bol staan van voetbalhistorie. Verankerd met 
de buurt en de bijbehorende club. sigarenmagazijn a. stomp 
is zo’n winkel in Lombok. Wie hier de drempel over gaat, stapt 
met veel mooie voetbalanekdotes weer naar buiten. 

van toenmalig minister Rita 
Verdonk, die wel oor had naar 

dit wijkgebonden initiatief dat 
mensen ´samenbrengt´.

Door peter te Lintel Hekkert

het is een onopvallend zaakje 
op de Kanaalstraat in lombok 
omringd door Turkse groentestal-
letjes en halal slagerijen. Ooit 
was sigarenmagazijn a. stomp 
het bruisend verzamelpunt voor 
voetballiefhebbers uit de arbei-
derswijk. 

Tabakverkoper arie stomp hing 
in de jaren zestig een groot bord 
boven zijn winkeldeur waarop 
iedere zondag de uitslagen ver-
schenen uit ere-, eerste- en twee-
dedivisie. De cijfertjes zaten met 
haakjes vast. iedereen kwam kij-
ken hoe de clubs hadden gespeeld. 
het wemelde van supporters van 
de drie profclubs die de stad toen 
nog rijk was: usV elinkwijk, Ve-
lox en natuurlijk DOs. Want een 
beetje lombokker was fan van 
de club die zijn thuiswedstrijden 
speelde in het nabijgelegen oude 
galgenwaard. 

´´hoogtijdagen,´´ zegt ronnie 
stomp glimlachend. De 47-jarige 
ondernemer schuifelt door de 
zaak die hij van zijn in 1977 over-
leden vader heeft overgenomen. 
Zijn moeder zit zwijgend op een 
klapstoeltje in de hoek en houdt 
alles in de gaten, terwijl ze sigaret 
na sigaret opsteekt. ´´Die heeft bij 
de KgB gewerkt,´´ grapt stomp. 
hij praat graag en veel over vroe-
ger. Over de jaren van ´sport in 
beeld´ en de uitslagen van Frits 
van Turenhout, de tijd dat je je 
buurman nog kende en aan ‘sup-
portersgeweld’ iets ludieks zat. 
´´ik zal je zeggen, het stond hier 
zondagmiddag altijd vol op straat. 
en dan liepen die supporters el-
kaar te jennen hè? De DOs’ers 
aten wat bij de automatiek ver-
derop. Kwam er een Velox-sup-
porter langsfietsen die riep: ‘DOs, 
damesonderbroeken stinken!’. 
nou die gozert kreeg me toch 
een vracht kroketten naar zijn 
kop.´´
en wat te denken van Jos van 
schaik? “Dat was me er eentje. 
Die kwam met wat jongens te-
rug van de wedstrijd Volewijc-
kers - elinkwijk in amsterdam. 
liep zo’n kaartjesjongen van het 

pontje over het iJ te treiteren. ´Zo 
jongens, verloren?´ Jos pakt hem bij 
zijn groenwitte shawl en kiepert 
hem zo overboord.´´

De voetbalresultaten hingen niet 
alleen in lombok. er was ook een 
uitslagenbord bij tabakswinkel 
Van Oudshoorn op de amster-
damsestraatweg én eentje op de 
Twijnstraat. Bij stomp verdween 
hij in 1970 van de gevel. De drie 
profclubs gingen op in FC utrecht 
en veel mensen hadden inmiddels 
televisie. ´´het was niet langer no-
dig.´´
De sigarenzaak is allang niet meer 
het episch centrum van voetbal-
minnend lombok. het oude bord 
staat te verstoffen in een kast. 
maar toch. Wie het wil horen, ver-
telt ronnie stomp nog met liefde 
over die mooie tijd. Vader arie en 
Ton nieuwenhuis - zijn idool bij FC 
utrecht - kijken over zijn schouder 
vanaf de muur mee.

Op de website van rond-
om Voetbal vindt u een 

lange versie, met meer anekdotes 
terug. Zie www.rondomvoetbal.nl
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groothuis (06-48106975) of de kantine (0345-
517077).

DaLto   223
Fortis Zeist heeft met voetbalvereniging Dalto 
een driejarige sponsorovereenkomst afgesloten. 
Belangrijk onderdeel van de overeenkomst 
is het opvallend roodwitte vijf meter lange 
reclamebord dat langs het hoofdveld van Dalto 
is geplaatst. De vestigingsmanager in Drieber-
gen, Bastiaan Boerboom en sjaak van Breene, 
waren bij de presentatie van het bord aanwezig. 
Breene is een Dalto’er  van het eerste uur en 
werkzaam op het regiokantoor van Fortis in 
Zeist. 

DELta spoRts  1380
Delta sports heeft een heuse international 
binnen de gelederen. annelies Zondag debu-

teerde in het nederlands elftal onder 19 in 
de wedstrijd tegen België. Wellicht wacht de 
rechtsbuiten nog een mooie toekomst. het 
gaat goed met de scheidsrechterscommissie 
binnen Delta sports. een flink aantal jeugdleden 
wordt het vak van scheidsrechter bijgebracht. 
De slogan ‘Delta sports ’95 neemt scheids-
rechters serieus!’ wordt op deze manier recht 
aangedaan.  

DEsto   513
Kampioen DesTO staat aan de vooravond van 
de gigantische verhuizing naar sportpark De 
Vrijheid. Vanaf 1 augustus moet materiaalman 
henk van de hoef daar zijn zaakjes weer op 
orde krijgen. ‘’We verwachten elk jaar dat er 
honderd jeugdleden bijkomen,’’ zegt voetbal-
voorzitter rik Bakker. Op de nieuwe accom-
modatie kan tweedeklasser DesTO ongeveer 

1200 leden kwijt.  ‘’maar niet iedereen komt 
klakkeloos binnen. We willen geen anonieme 
leden. ‘’   DesTO houdt zich namelijk met meer 
bezig dan voetbal alleen. Zo zette de club zich 
in april in voor het Fonds gehandicaptensport. 
Vrijwilligers van de club collecteerde in leid-
sche rijn om geld in te zamelen.

DHc   �38
DhC ‘04 wordt in juli DhsC (Dos holland 
stichtseboys Combinatie). De fusieclub beschikt 
begin augustus over een kunstgrasveld. De 
bouw van het nieuwe sportpark staat voor 
november gepland. Op 28 mei vindt het Dik 
Doorn horecatoernooi plaats en tijdens het 
jaarlijkse Thorbecketoernooi, op 11 en 12 
augustus, speelt oud-holland tegen oud-FC 
utrecht.

DomstaD maJELLa 103
DmC  kent al vier jaar geen vlaggenschip, maar 
is een supergezonde vereniging, meldt voorzit-
ter rob Zorn (69). Dat komt niet in het minst 
door de supporters van FC utrecht die bij 
een thuiswedstrijd zorgen voor een stampvolle 
kantine en dito omzet. De prijs voor een biertje 
1,20 euro is erg schappelijk. misschien dat dat 
een rol speelde voor een elftal van Odysseus 
dat overschrijving naar maarschalkerweerd aan-
vraagt. ´´Daardoor kunnen we toch weer verder 
met een zondagelftal,´´ zegt Zorn, die voor de 
fusie met majella in 1990 nog 8 zondagteams bij 
Domstad telde.  

Dosc  577

Dso/uLtRaJEctum  �3�
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‘Ook komend seizoen 
blijf ik coach van 

FC Utrecht’

helft ging het echt niet meer en 
’s nachts ben ik nog twee keer 
naar het ziekenhuis geweest.’’

‘’FC Utrecht heeft geweldige 
fans. Ze hebben me vanaf het 
prille begin gesteund. Ook 
binnen de spelersgroep was de 

Foeke gaat niets uit de weg

Door Marieke van der Voort

Halverwege het seizoen 1989/90 verruilde aanvaller Wlod-
zimierz Smolarek Feyenoord voor FC Utrecht, waar hij 
6,5 jaar lang publiekslieveling was. De 65-voudig Pools 
international is inmiddels alweer elf jaar actief voor Fey-
enoord. Momenteel heeft hij de C1 op Varkenoord onder 
zijn hoede.

Foeke Booy is alweer vijf jaar hoofdcoach van FC Utrecht. 
De oud-spits, die ook de komende voetbaljaargang in de 
Domstad werkzaam is, blikt terug aan de hand van me-
morabele momenten en moeilijke beslissingen. Booy ging 
niets uit de weg, zegt hij zelf. Het ging soms niet zoals het 
moet, maar dan moest het maar zoals het ging.

Door Marieke van der Voort

In 2002, Booy’s eerste seizoen 
als hoofdtrainer, kwam de 
financiële malaise van FC 

Utrecht aan het licht. “Ik voelde 
me toen meer een crisismana-
ger dan een beginnend voet-
baltrainer. Maar obstakels ben 
ik nooit uit de weg gegaan. 
Achteraf gezien is het een leer-
zaam jaar geweest. Onderlinge 
saamhorigheid was de rode 
draad.” De bekerwinst op Fey-
enoord (4-1) aan het einde van 
de competitie was de beloning, 
maar de noodgedwongen sane-
ring liet haar sporen na. “Ons 
scoutingsapparaat moest een 
stap terugdoen en we verloren 
onze beste spelers. In vier jaar 
tijd vertrokken maar liefst 36 
jongens.”

Het is daarom 
knap dat FC 
Utrecht, na de 
sanering, toch 
telkens met 
kleine stapjes 
vooruit  is gegaan, vindt Booy. vooruit  is gegaan, vindt Booy. 
“We willen een stabiele subtop-
per zijn, ondanks de bescheiden 
middelen waarover we beschik-
ken. Daarom zijn scouting én 

een goede eigen opleiding  zo 
belangrijk”, aldus de coach. “Bij 
het aantrekken van talentvolle 
voetballers moeten we terug-
vallen op creatief speurwerk 
en oog voor eigen talent. In dit 
opzicht is prima werk verricht, 
al wordt een honderd procent 
score nergens bereikt, ook niet 
bij FC Utrecht. Het ontbreekt 
ons nog aan een echte doelpun-
tenmachine. Maar spitsen die 
aan de lopende band scoren, 
vallen nu eenmaal buiten ons 
budget.”

Als technisch directeur en 
trainer-coach moet Booy nog 
wel eens lastige en moeilijke 
beslissingen nemen. “Dat zijn 
vaak indringende kwesties, met 
name op het menselijke vlak”. 
De trainer noemt daarvan een 
voorbeeld. “In aanloop naar de 

bekerfinale bekerfinale 
van 2004, tevan 2004, te-
gen FC Twente gen FC Twente 
(1-0 winst), 
kwam ik tot de kwam ik tot de 
conclusie dat conclusie dat 

het beter was om Richal Leitoe het beter was om Richal Leitoe 
op te stellen in plaats van Jordy 
Zuidam. Lastig, want Jordy 
is een fantastische jongen die 
zich altijd helemaal leegknokt. 

Een speler met zo’n mentaliteit 
gun ik het spelen van een finale 
enorm. Maar het teambelang 
gaat voor. Altijd.” 

Dat Booy een zwak heeft voor 
een type jongen als Zuidam, 
die overigens nu bij FC Zwolle 
speelt, is niet verwonderlijk. 
Zelf gaat hij ook vaak tot 
het uiterste. “Toen ik na één 
seizoen ook de functie van 
technisch directeur op me nam, 
was ik op een gegeven moment 
non-stop met FC Utrecht bezig. 
En ik vond het nog leuk ook. 
Maar als je na een gesprek aan 
je vrouw moet vragen waar het 
over ging, gaat het niet goed.”
Ondanks de dubbelfunctie 

blijft Booy relatief rustig. Ook 
wanneer resultaten uitblijven. 
“Prestaties op de korte termijn 
zijn belangrijk, natuurlijk”, zegt 
hij. “Maar het is ook belangrijk 
om bij het maken van keuzes 
zo’n twee tot drie jaar vooruit 
te kijken. Dan werk je aan stabi-
liteit, een essentiële factor voor 
eventueel succes op de lange 
termijn.” 

Momenteel is Foeke Booy de 
langstzittende hoofdcoach in de 
eredivisie. 
“En ook komend seizoen blijf 
ik bij FC Utrecht. Hoewel 
de media mij nogal eens in 
verband  hebbengebracht met 
andere ploegen, ben ik daar zelf 
niet mee bezig. Nog altijd heb 
ik ambities bij FC Utrecht. Zo 
hoort het ook.”

 D DEVIJF sEIZoENENVaVaV N FoEKE Booy

seizoen               eizoen               plaats prijs
 2002/2003 2002/2003 8e Bekerwinst/behalen ueFaFaF  Cup ticket
 2003/200 2003/200� 10e Bekerwinst/behalen ueFaFaF  Cup ticket
 200 200�/2005 11e Winst Johan Cruijff schaal
 2005/200 2005/200� 6e -
 200 200�/2007 9e ?
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na vijf jaar ziet coach FC utrecht nog steeds progressie. 

VERmIst WLoDI

‘’Met FC Utrecht heb ik veel 
mooie momenten meege-
maakt. Met de boot door de 
Oudegracht, terwijl duizenden 
supporters ons toejuichten. We 
behaalden Europees voetbal in 
het voorjaar van 1991. Dan is 
dat een fantastische manier om 

het te vieren. Ook deed het me 
behoorlijk wat om op mijn 36e 
nog clubtopscorer te worden. 
En hoewel we tegen Real 
Madrid met 1-3 verloren, zal 
juist die goal me altijd bijblijven. 
Die wedstrijd speelde ik met 
een gebroken rib. Na de eerste 

‘Ik speelde met gebroken rib tegen 
Real Madrid in Galgenwaard’

‘’Mijn gevoel bij FC Utrecht is 
altijd goed geweest. Toen ik op 
mijn 38e stopte met voetbal-
len, leek het me leuk om als 
jeugdtrainer bij de club aan de 
slag gegaan. Een contract zat er 
helaas niet in. Wellicht kan ik in 
de toekomst alsnog een functie 
in de Domstad vervullen.’’

sfeer prima. Zo zijn mijn veters 
een keer uit m’n nette schoe-
nen gehaald, terwijl we in ons 
nette pak naar een uitwedstrijd 
moesten. Wie het gedaan heeft, 
weet ik niet, maar ik verdenk 
Johan de Kock ervan. Met hem 
en Appie Plugboer heb ik overi-
gens nog regelmatig contact.’’

spELERspas WLoDI smoLaREK

197� - 1978: Widzew lodz  (polen)
1978 – 1980:  l legia Warschau  (polen)
1980 – 198�: Widzew lodz  (polen)
198� – 1988:  e eintracht Frankfurt  (Duitsland)
1988 - 1990: Feyenoord
1990 – 1998: FC utrecht

DVsu �20
Forza Fans viert deze zomer alweer haar vijfde 
verjaardag. Want bij DVsu waren ze er wat 
betreft g-voetbal voor de jeugd vroeg bij. al-
leen in amsterdam - Only Fans – bestond een 
dergelijke groep voetbalkids. Drie FF-teams 
heeft de club in competitie.  Ook nog nieuws 
van een andere orde: op zaterdag 21, zondag 22 
en maandag 23 juli organiseert DVsu voor de 
jeugd de Zomervoetbaldagen. iedereen krijgt 
trainingen van twee uur die vooral in het teken 
staan van het verbeteren van de techniek. aan 
het eind is er een speciaal diploma. inschrijven 
kan via www.dvsu.nl 

DWDWD sm  272 
DWsm heeft de zaakjes bestuurlijk gezien 
weer op de rit. ´´alle posten zijn bezet,´´ zegt 
voorzitter Cees ebskamp, een half jaar nadat 

het oude bestuur door de leden werd weg-
gestemd. het algemeen bestuur telt inmiddels 
acht namen, het jeugdbestuur vier. ´´en we zijn 
bezig geweest met  contributieachterstanden. 
Vooral  volgend seizoen zullen we  vruchten  
plukken van de nieuwe lijn.´´ plukken van de nieuwe lijn.´´ plukk het maarssense 
horecatoernooi staat na een jaar afwezigheid 
ook weer op de agenda. Op hemelvaartsdag 
is DWsm gastheer van ongeveer tien teams. 
´´allemaal recreatief en gemixt, want de gezel-
ligheid staat voorop.´´

DWDWD sV  170
De club beleeft een vreemd seizoen. Dankzij 
een opmerkelijke laatste serie wedstrijden 
wist het eerste elftal nog de nacompetitie in 
de vierde klasse te bereiken, terwijl dat er het 
hele seizoen niet naar uitzag. DWhele seizoen niet naar uitzag. DWhele seizoen niet naar uitzag. sV wil graag 

haar verzorger roel de ruiter in het zonnetje 
zetten. De 59-jarige vrijwilliger is al lid vanaf zijn 
vijfde jaar en al meer dan 25 jaar verzorger bij 
DWDWD sV. De club wil hem graag bedanken voor 
zijn inzet. 

EDo  128
het eerste team van eDO miste de nacompe-
titie in de vierde klasse op een haar na. maar 
trainer ries van rooijen wil niet klagen. ‘’We 
hadden weer meer punten dan vorig jaar en ik 
plak er nog een vijfde jaar aan vast.’’ De 63-ja-
rige maarssenaar begint aan zijn 34e seizoen en 
werkte eerder bij JsV, posta en DWsm.  ‘’maar 
volgend jaar scheid ik er echt mee uit.’’  het  is 
hem  menens. ‘’ik ga in november met pensioen 
en hoop als deze winter  een paar maandjes in 
spanje  te verblijven.’’ 

ELINKWIJK ��3
elinkwijk zal gastheer zijn van de finale om de 
districtsbeker West 1. Op 17 mei, hemelvaarts-
dag, strijden dan dag, strijden dan dag, argon, dat in de halve finale 
een maatje te groot was voor De meteoor (0-5) 
en Turkiyemspor, dat spakenburg wipte (2-1), 
om de cup.  het duel begint om 14.30 uur. De 
districtsbekerwinnaar zal op 2 of 3 juni tegen de 
bekerwinnaar van district Oost uitkomen voor 
een plaats in de halve finale van de landelijke 
KnVB beker voor amateurs. De winnaar van 
deze wedstrijd speelt op 9 of 10 juni de halve 
finale, waarna op 16 of 17 juni de eindfinale 
plaats zal vinden.

EmINENt Boys ��
eminent Boys kan alweer bijna een vierde 
team in competitie brengen. De club is op de 
Zuilenselaan kerngezond, in tegenstelling tot de 

Fc utREcHt
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Een perfecte trouwdag is niet compleet zonder een sfeervolle receptie, een heerlijk
diner en een gezellig swingfeest. Daarvoor bent u bij Het Rode Hart aan het juiste adres. 

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

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

Dè ideale feestlocatie!

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

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

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

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

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

        Bruiloft
     Receptie
   Diner
 Feestavond
Borrel
Entertainment
 Band
   DJ

        En al uw 
             andere wensen.
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mIJN cLuB

‘Een spandoek van Rem-
brandt, dat heeft niets 
met voetbal te maken’

alles van Opgezwolle, maar ook 
bijvoorbeeld van  U.N.I.C.
Speler
Thuis een cd-speler, maar daar 
luister ik eigenlijk alleen naar 
als ik niets te doen heb. Ik 
luister vooral  in de auto, kan ik 
lekker meebrullen.  Op de club 
staat een ghettoblaster in de 
kleedkamer waar we een iPod 
in kunnen pluggen. De laatste 
keer dat ik de kans kreeg, heb 
ik er Jones, The Evolution of 

Dance, ingestopt. Maar van de 
twintig man met iPod zijn altijd 
Sander Keller en die jongens uit 
Guadeloupe, Loval en Grandel, 
het eerst.
Laatste plaat
Evolution of Robin Thicke. Lek-
kere r&b, luister ik ook graag 
naar. Mijn muzieksmaak is 
eigenlijk heel erg breed. De Dijk 
en The Scene heb ik ook vaak 
op staan.

Onder de douche
Nou waar ik ook ben, ik zing 
ongemerkt 
al snel mee. 
Dan krijg ik 
nogal eens te 
horen dat die 
muziek toch 
echt mooier 
is zonder 
die tweede 
stem.

maken. De schoppenkoning, 
de koning van het schoppen. 
‘’Daar hebben we 4500 gele 
velletjes papier voor uitgedeeld. 
Supporters hielden die kaart 
omhoog als Jean-Paul de Jong 
het veld betrad. Hij kon dat zelf 
ook enorm waarderen.’’

Joost tekent en 
schildert in de 
meeste geval-
len, samen 
met Michiel. 
De werkzaam-
heden vinden 
plaats in een ruimte onder het 
supportershome. ‘’Een mooie, 
goede locatie.’’ Er wordt goed 
nagedacht over teksten. Zelf zet 
hij vraagtekens achter de span-
doeken die hij soms in andere 
stadions ziet hangen. ‘’Soms 
zit daar geen enkele gedachte 

achter.  Zo zag ik laatst bij Ajax 
weer een hele grote afbeelding 
van Rembrandt. Belachelijk. Dat 
heeft toch niets met voetbal te 
maken.’’

Toch laat hij zich ook inspi-
reren. Bij FC Twente hangen 
meestal een paar mooie grote 

doeken, weet doeken, weet 
hij. ‘’Maar hij. ‘’Maar 
daar hebben daar hebben 
ze er een heel ze er een heel 
spuitbedrijf spuitbedrijf 
achter zitten. achter zitten. 
Dat biedt naDat biedt na-

tuurlijk  meer mogelijkheden.’’ 
Met spandoeken moet je vooral 
creatief zijn, doceert hij. “En ze 
kunnen ook zeker een functie 
hebben.’’

Zo hoorde hij dat Lucian San-
martean, de nieuwe Roemeen 

een schoppenkoning voor Jean-paul de Jong ter ere van zijn 83e gele kaart, een 
record in het betaalde voetbal.

FC utrecht in de play-offs, dat is een knipoog waard.
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spandoeken met een gedachte

De gezichten achter 
de ‘schoppenkoning’

gRIJsgeDraaiD…

De twaalfde man is bij veel thuiswedstrijden van FC 
Utrecht van doorslaggevende betekenis. De fanatieke aan-
hang maakt extra krachten los. Toch vond supporter Joost 
Kocken (24) dat er in Galgenwaard nog wel iets extra’s 
mocht gebeuren. Met creatieve acties en unieke spandoe-
ken probeert hij aan de sfeer bij te dragen.

Door Pim Koppel

Om te beginnen: Joost 
werkt niet alleen. Met 
een groepje van acht 

man komt hij iedere keer weer 
met iets nieuws op de proppen. 
‘’We zitten met z’n allen bij de 
SupportersVereniging, heb-
ben ook telkens overleg over 
onze plannen met Maurice, een 
bestuurslid.’’

De 24-jarige Utrechter begon 
vorig jaar met zijn creatieve 
uitbarstingen. Vaak in de vorm 
van een spandoek, maar soms 

ook op andere manieren. Zijn 
eerste actie kende een trieste 
aanleiding, het plotselinge over-
lijden van David Di Tomasso. 
Meer dan vijfduizend bordjes 
met het nummer vier werden 
aan de Bunnik-zijde uitgedeeld, 
de plek waar Kocken en de 
zijnen al jarenlang staan. ‘’Als 
veertienjarige was ik er zelf 
voor het eerst bij.’’
Gelukkig zijn er daarna 
spandoeken met een leukere 
boodschap vervaardigd. Zo was 
er dit seizoen het recordaantal 
gele kaarten van Jean-Paul de 
Jong. Daar viel wel iets van te 

bij FC Utrecht, een nogal trots 
en flegmatiek baasje is. ‘’Dan 
kan je er maar het beste voor 
zorgen dat hij zich snel thuis-
voelt. Anders gaat dat koppie 
bij de eerste tegenslag direct 
hangen. Ik heb toen met een 
vriend een doek gemaakt met 
de tekst ‘Binevenit’. Dat is Roe-
meens voor ‘welkom’. Ik denk 
dat zoiets helpt.’’
Voor de dubbel met Roda kon 
hij geen speciaal doek maken. 
‘’Het is toch een tijdrovende be-
zigheid.’’ En mochten ze verder 
komen? ‘’Nou, wie weet.’’

In Rondom Voetbal 
verschijnt maan-
delijks een span-

doek dat ons is opgevallen in 
stadion Galgenwaard. Voor 
suggesties en persoonsgege-
vens kunt u ons mailen.

Binevenit, welkom voor lucian sanmartean.

... DOOr alJlJl e sChuT

Alles van Opgezwolle. In de 
auto draai ik hun platen vaak. 
Die Nederlandse eigen stijl, 
vooral uit Zwolle, hoor ik liever 
dan die Engelse en Amerikaan-
se. Dat klinkt me te commerci-
eel in de oren.
Eerste plaat
Dat was R. Kelly, zo’n zestig 
cd’s geleden. Inmiddels koop ik 
er steeds minder. Achter de pc 
en downloaden voor mijn i-pod 
is wel erg makkelijk. Zo heb ik 
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Het Rode Hart is een 
     officiële trouwlocatie en 
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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. 
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kleinere utrechtse verenigingen zoals sCnu, 
yasamspor, yasamspor, y ultrajectum en posta die het loodje 
hebben gelegd of zijn gefuseerd. het eerste 
elftal promoveerde zelfs weer naar de vierde 
klasse, als nummer twee achter kampioen De 
posthoorn.   osthoorn.   osthoorn.

FaIR pLay  2�
Fair play werd kampioen in de vijfde klasse, 
maar ook de a1 – het tweede elftal in competi-
tieverband bij de Culemborgers - draait lekker. 
het jeugdteam (2e klasse) haalde verrassend 
de bekerfinale. De tegenstander van Fair play is 
nog niet bekend. De a1 heeft nog kans op de 
dubbel, want ook het kampioenschap behoort 
nog tot de mogelijkheden.

FaJaJa a LoBI  23�
Voorzitter Tom Bainathsah is met Koninginnedag 

lid in de Orde van Oranje nassau geworden. 
Deze onderscheiding dankt hij aan het feit dat 
hij al sinds 1985 voorzitter is van de voetbal-
club uit lunetten. De komende periode zal Faja 
lobi weer enkele evenementen organiseren.  
Op 26 mei is de jaarlijkse erwin sparendam-
dag bij Faja lobi. De inmiddels 73-jarige trainer 
– de eerste surinaamse voetballer in de neder-
landse profcompetitie -  promoveerde onlangs 
met eminent Boys naar de vierde klasse. hij 
moet nu een aanvullende trainerscursus volgen 
om op dit nieuwe niveau te mogen blijven trai-
nen.  Op 20 augustus zal het nen.  Op 20 augustus zal het nen. humphrey mijnals 
Veteranen Toernooi plaatsvinden. 

FoRtRtR ItuDo �9�
De overgang van Fortitudo en Culemborg 
‘67 naar fusieclub Focus ‘07 wil het bestuur 
van Fortitudo niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. iedereen met een Forti-hart is op 9 juni 
welkom: (oud)-leden, supporters, vrijwilligers, 
ouders etcetra. het programma is om 13.00 
uur: zeskamp voor jong en oud. 17.00 uur: 
historische voetbalwedstrijd van oud-eerste 
elftalspelers. Vanaf 18.00 uur: barbecue en een 
afsluitende gezellige avond. 

FZo  150
Op sportpark Blikkenburg-Oost, niet ver van 
het slot Zeist, liggen de twee voetbalvelden 
van voetbalvereniging Flats Zeist Oost. FZO, 
opgericht in 1964, heeft alleen een zaterdagse 
seniorenafdeling met vijf elftallen, waarvan het 
vlaggenschip uitkomt in de vierde klasse. De 
club staat bekend om de goede en open sfeer, 
waarbinnen iedereen volstrekt zichzelf kan zijn. 
Daarom vertrekken mensen die eenmaal lid 
worden niet gauw meer. FZO is tot ver buiten 

Zeist bekend om de geweldige gehaktballen 
en ouderwets gezellige kantine op het knusse 
sportcomplex. 

gEINooRD  950
het magische aantal van 1000 leden zal bin-
nenkort door nenkort door nenk geinoord bereikt worden. Van 
de teams die deze jaargang het kampioenschap 
behaalden, springt er één uit. behaalden, springt er één uit. behaalden, het g-team van 
geinoord eiste voor de 5e keer na oprichting 
de titel voor zich op. een prestatie waar het 
bestuur van de club zeer trots op is en haar 
waardering voor wil uitspreken. 

’t goy  388
Voetbalclub ’t goy viert op 26 mei zijn 45-jarig 
bestaan. De club luistert het evenement op 
met de nodige feestelijkheden. Zo wordt er 
een zeskamp gehouden en organiseert de club 

RoNDom Fc utREcHt



RoNDom DE stRaat

Fotografe cathy Leijs fietste met haar camera door de utrechtse wijken. Wat 
bleek? Er wordt nog steeds volop op straat gevoetbald. op deze pagina vindt u 
een kleine selectie van drie fotomiddagen. Veel meer beelden kunt u via onze 

internetsite www.rondomvoetbal.nl bekijken.

Heeft u zelf leuke voetbalplaatjes geschoten? Mail ze met gegevens naar 
foto@rondomvoetbal.nl Misschien staat uw foto er de volgende keer bij.   
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‘Veel voetballers trainen 
de hamstrings en de buik 

onvoldoende.’

Zeven keer door de knie, 
maar voetbal blijft mooi

preventie maakt het verschil

Een vervelende enkelblessure, een onwillige knie of altijd 
maar die hamstrings. Welke speler heeft er niet mee te 
maken? Het zijn voorbeelden van kwetsuren en pijntjes 
die voetballers tot wanhoop kunnen drijven. Wat is de 
oorzaak van deze voetbalspecifieke blessures? Hoe zijn ze 
te voorkomen? Jan van Zwieten, clubarts van Elinkwijk en 
DOVO, geeft tekst en uitleg.

Door Derk Schut

Voetbal is een sport,´´ 
zegt Jan van Zwieten, 
´´waarin acceleratie, kort 

draaien en abrupt afremmen 
een grote rol speelt. Dat zorgt 
voor een zware belasting op de 
gewrichten, waar veel spelers 
niet op voorbereid zijn.´´ 
Sommige blessures overko-
men je simpelweg, meent Van 
Zwieten. ´´Maar een ander deel 
is door een aantal preventieve 
maatregelen toch te voorko-
men.´´ Zijn advies? Regelmatig 
trainen op de ‘probleemgebie-
den’. Dat zorgt voor een betere 
coördinatie en grotere spier-
kracht.´´ Neem nou het intapen 
van de enkels. ´´Dat biedt 
bescherming en heeft dus zeker 
nut. Maar veel spelers zweren 
erbij. Terwijl een voetballer 
er meer aan heeft als hij voor 

iedere training een kwartier op 
een tol gaat staan.´´
De praktijk is vaak anders, weet 
Van Zwieten. Een kwestie van 
gemakzucht en luiheid, meent 
de arts. ´´Ik snap best dat een 
amateurvoetballer niet de puf 
heeft om ’s avonds na het werk 
nog even een half uurtje push-
ups te doen. Maar dat ligt voor 
een prof anders. Als voetbal je 
werk is, dan is het een kleine 
moeite om dat 
beetje extra te 
doen. In mijn 
periode bij FC 
Utrecht was 
Wlodi Smola-
rek constant 
in de weer om fit te blijven. Hij 
deed er echt álles aan. Nee, dat 
heeft niets met een cultuur-
verschil te maken, dat zit in 
jezelf.´´
Van Zwieten somt de pro-

een heel ander niveau. De in-
middels 23 jaar geworden Ever-
dinger is vrije verdediger in het 
tweede elftal.  Gekkenwerk? 
´´Ik heb er alles aan gedaan, de 
fysiotherapiepraktijk is zo´n 
beetje mijn tweede huis. Tja, ik 
vind het spelletje nu eenmaal te 
mooi om los te laten. Maar met 
pijn speel ik nog steeds.´´
De rol als Autzputzer is hem te-
genwoordig op het lijf geschre-
ven. Bouwman tilt inmiddels 
bijna tien kilo extra met zich 
mee. ́ ´Als laatste man speel ik 
nu heel anders. Ik zorg voor de 
opbouw. En als de nood aan de 
man is, schiet ik de bal naar de 
weilanden. Maar goed, ik ben al 
blij dat ik weer kan voetballen.´´

reactie Jan van Zwieten:
´´Het komt geregeld voor dat voetballers met chronische kniepro-
blemen bij me komen. Ze willen het toch nog één keer proberen. 
Het is voor veel mensen moeilijk te accepteren dat ze niet meer 
kunnen voetballen, vaak hun geliefde sport. Toch is dat wat ik ze in 
zo´n geval zou aanraden. Als blijkt dat iemand niet over te  halen is, 
dan is het mogelijk om een andere positie in het veld in te nemen. 
Keeper of - zoals in het geval van Frank Bouwman - laatste man. De 
belasting is dan minder groot.´´

bleemgebieden op. Voetballers 
hebben wel weer een goed ont-
wikkeld onderlichaam, maar 
juist daardoor ondervinden ze 
de meeste problemen met het 

gedeelte dat ze gedeelte dat ze 
niet gebruiken. niet gebruiken. 
´´Veel voetbal´´Veel voetbal-
lers trainen de lers trainen de 
hamstrings en hamstrings en 
de buikspieren de buikspieren 
onvoldoende,´´ onvoldoende,´´ 

stelt hij vast. Het lichaam is 
daardoor nog niet half zo goed 
in balans als van hardlopers. 
´´Om het gebrek aan balans te 
corrigeren, lopen veel spelers 
met een holle rug.´´

Er zijn ook 
andere facto-
ren die aan 
een blessure 
ten grondslag 
kunnen lig-
gen. Schoeisel 
bijvoorbeeld, 
de noppen in 
het bijzonder. 

IJzeren noppen zorgen voor een 
betere grip, maar verhogen de 
kans op kwetsuren. Van Zwie-
ten: ´´Als het veld nat is, bestaat 
de neiging om vrij snel naar 
schroefnoppen te grijpen. Maar 
vooral de lange noppen staan 
vaster in de grond, waardoor 
de kans groter is dat een speler 
zijn knie verdraait. Het grootste 
deel van alle meniscusblessures 
is hierdoor ontstaan. Dat zeg ik 
uit ervaring.´´ 
Het enorme aanbod aan voet-
balschoenen maakt het er niet 
gemakkelijker op, vindt hij als 
arts. ´´Het is lastig om de juiste 
balans te vinden tussen opti-

male grip en kans op verdraai-
ing.´´
Waar sporters niet bij stil staan, 
is de blijvende schade na een 
zware blessure. Van Zwie-
ten schudt zijn hoofd. ´´Het 
probleem in de sport is dat we 
denken dat alles te repareren is. 
Als een voetballer zijn kruis-
band afscheurt, gaat hij naar 
een chirurg in de veronderstel-
ling dat  ‘het zaakje wel even 
gerepareerd wordt’. Helemaal 
fout! Een speler mag van geluk 
spreken als hij na zo´n zware 
operatie op negentig procent 
van zijn oude niveau terug-
keert.´´
Een goed voorbeeld is Cedric 
van der Gun, vindt Van Zwie-
ten. ´´Ik denk dat deze jongen 
veel te snel is begonnen na het 
afscheuren van zijn kruisband. 
Er is tijd nodig om op een 
niveau te komen waarop de 
risico’s weer aanvaardbaar zijn. 
Heb je geen geduld, dan kom je 
in de problemen.”

Door Johan van der Zande

Frank Bouwman was een groot 
talent bij SC Everstein. Als 15-
jarige debuteerde hij al bij het 
eerste elftal van de zaterdag-
tweedeklasser. Het voetballen 
ging van een leien dakje. Hij 
scoorde als linksbuiten aan de 
lopende band. Tot zover niets 
aan de hand. 
Tot aan die fatale dag in april 
2002. De destijds 18-jarige 
Bouwman, die tussendoor al 
eens een blauwe maandag bij 
FC Utrecht was getest, zakte 
door zijn knie. Maar dat bleek 
niet de laatste keer te zijn. ´´De 
diagnose was steeds inge-
scheurde- of verrekte knieban-

den. Operaties bleken toen niet 
nodig. Na wat maandjes reva-
lideren begon ik steeds weer te 
voetballen.”
Pas na zes keer besefte hij dat er 
iets moest gebeuren. Hij kreeg 
nieuwe kruisbanden in zowel 
de linker- als de rechterknie. 
Daarmee was Bouwman voor 
de voetbalsport gered, zij het op 

Voetbalspecifieke blessures volgens
clubarts Van Zwieten te voorkomen

naam Jan van Zwieten
leeftijd  59 jaar
Beroep huisarts en 

forensisch werkforensisch werkf
Clubs FC utrecht (19 jaar) 
 elinkwijk en DOVO

1 Enkelbanden
2 hamstrings
3 Kruisbanden
4 meniscus
5 achillespees

(chronische) blessures

Frank Bouwman, libero van everstein 2.
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RoNDom DE stRaat

wedstrijden waaraan jeugdleden en senioren 
gezamenlijk mee kunnen doen. Op het veld 
heeft de club ook het nodige te vieren. De 
tweede elftallen van de dames en de heren zijn 
kampioen geworden.

HERcuLEs  1��9
 Verdediger Jaap de ronde heeft besloten om 
volgend jaar niet meer uit te komen voor de 
zondagselectie van hercules. De 24-jarige 
centrale man heeft het te druk met werk en 
gezin. in het kampioensjaar werd de verdediger 
met de uitschuifbare benen nog uitgeroepen tot 
beste speler en ook dit jaar behoorde hij in de 
eerste klasse tot de meest constante spelers.   
Thijs Jaarsma gaat volgend jaar in rotterdam 
studeren en twijfelt.   Bij de zaterdagselectie 
werd Wander Brummel na een lang dienst-

verband bij de jubilerende club de wacht aan 
gezegd. Zijn functie zal volgend jaar worden 
overgenomen door paul  schoolderman. 

Hms  293
Bij hms staat op 26 mei het nico steen-
brinktoernooi op de agenda voor pupillen en 
C-junioren. pinkstermaandag si er een toernooi 
voor dames, a- en B-junioren.

HoogRaVENaVENa  19�
hoewel vv hoograven alweer twee jaar 
gebruikmaakt van het complex wordt de 
accommodatie op zaterdag 2 juni officieel 
geopend. Burgemeester geopend. Burgemeester geopend. annie Brouwer zal van 
de partij zijn voor een feestelijke middag op en 
rondom het kunstgrasveld. er zijn activiteiten 
voor de kleinste jeugd tot aan vrijwilligers en 

ouders. hoograven, dat het seizoen afsloot met 
elf jeugdelftallen, zal volgend seizoen voor het 
eerst een meisjesteam in de competitie bren-
gen.  Zo´n 25 meiden tussen 10 en 13 jaar zijn 
daar al een dik half jaar voor in training.

HoutEN  1078
houten a1 zal in de nacompetitie het derde 
divisieschap moeten veiligstellen. De poule-
wedstrijden worden gespeeld op donderdag 17 
mei. Ook het tweede elftal speelt nacompetitie, 
maar dan om promotie. Voor de jeugd orga-
niseert de club wederom enkele toernooien.  
Op 19 mei vindt er een toernooi voor de 
D-pupillen plaats, op 26 mei zijn de B-junio-
ren aan de beurt. De B1 neemt deel aan een 
toernooi bij Zwart Wit ‘63 in harderwijk op 
17 mei (hemelvaartsdag). houten F6 is dit jaar 
kampioen geworden.

IJFc  552
iJFC zoekt nog steeds (jonge) scheidsrechters,  
mannen/vrouwen en/of jongens/meisjes. Vanaf 
12 jaar kan er al een F- of e wedstrijd gefloten 
worden. Vanaf 16 jaar mag je al bij de senioren 
aan de bak, maar alleen na het behalen van de 
Basis Opleiding scheidsrechter (BOs). iJFC 
regelt de cursus die dan bij de KnVB gevolgd 
wordt, zodat je met een behoorlijke spelregel-
bagage kan beginnen. Opgeven kan via bagage kan beginnen. Opgeven kan via bagage kan beginnen. rené 
uitermark (030-6054177).  

JoNatHaN  815
sinds dit seizoen spelen de minipupillen van 
Jonathan uit Zeist op een kleine uitvoering van 
het hoofdveld. achter het clubhuis is één en 
ander  gerealiseerd, compleet met entree en 
reclameborden. iedere zaterdagochtend spelen 
5- en 6-jarige voetballertjes hun wedstrijden 

BLEssuREtIJD
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In elke kantine staat een biertje te wachtenIn elke kantine staat een biertje te wachten

Riny Vader

geboortedatum: 
23 november 1940 in utrecht.
Woonplaats: 
utrecht
Voormalige beroep:
hoofd dienstindeling gemeentelijk 
Vervoerbedrijf utrecht (gVu)
Voetballer: 
Voorwaarts, DOVoorwaarts, DOV s,  Velox, holland en 
uVV (alle utrecht)
Jeugdtrainer: 
holland en uVV

Voetballerij is blijvende uitlaatklep 
voor oude meester riny Vader  
Eigenlijk heeft hij wel een toepasselijke naam, gezien de voetbalpassie 
in drie opeenvolgende Utrechtse generaties. Riny Vader had het keepen 
namelijk niet van een vreemde. Vader Jan stond rond de Dom ook jaren-
lang bekend om zijn kunsten als doelman. En zelf is hij evenzeer de vader 
van een keepende zoon, Marcel. Maar de nu 66-jarige Riny bezat nòg een 
specialisme: het scoren van doelpunten. 

Door Hans Vos

De salontafel in zijn 
Utrechtse woning ligt 
bezaaid met oude kran-

tenknipsels en op de hoekbank 
is zijn voetbalverleden keurig 
opgestapeld in plakboeken. Nu 
en dan grijpt Riny Vader naar 
geschreven en gedrukte epi-
sodes uit zijn vijftig jaar lange 
loopbaan, om een anekdote 
kracht bij te zetten òf een herin-
nering te verlevendigen.

Voorwaarts, DOS, Velox, Hol-
land en UVV, het is in deze 
volgorde zijn rijtje Utrechtse 
clubs. Het is zijn magische 
vijfhoek. Maar ook buiten deze 
kring staat de vitale zestiger 
bekend, zo merkt hij nog weke-
lijks op de voetbalvelden in zijn 
geboortestad. Waar de vroegere 
keeper annex spits zich ook 
als toeschouwer meldt, in elke 
voetbalkantine wordt Vader 
herkend en aangesproken. 
Of hij stapt zelf op een oude 
bekende af.  
Voetbal is anno 2007 nog steeds 

zijn uitlaatklep, zeven jaar na 
zijn afzwaaien als ‘oldtimer’ bij 
UVV waar hij overigens nog 
steeds op de ledenlijst staat. 
Maar het balpartijtje heeft 
voor Vader een andere sociale 
functie gekregen. Het móeten 
is er af. Hij kan gaan en staan 
waar hij wil, en weggaan als 
de wedstrijd hem niet aanstaat. 
´´Of als het pijpenstelen begint 
te regenen…’’

Hij zette na een halve eeuw 
voetbalplezier de knop reso-

luut om, maar grote moeite 
kostte dat niet. In zijn laatste 
voetbalseizoenen was de cirkel 
rond. Toen speelde hij als eind-
vijftiger met oude Utrechtse 
maten in een veteranenteam. 
Het zesde van UVV stond bol 
van de nostalgie. ´´Dat was 
best grappig.’’ De geur van 
de kleedkamer zegt hij echter 
niet te missen. ´´Ik wilde al die 
verplichtingen niet meer,’’ zegt 
Vader, ook in relatie tot zijn tijd-
rovende jeugdtrainerschap bij 
UVV. ´´Er komt toch een keer 
een eind aan?’’
Slechts één uitzondering 
maakte Vader nadien. Dustin 
Lijffijt, het zoontje van een van 
zijn kameraden, kreeg op het 
oude veld van UVV een tijdje 
privé-keepersles. ´´Ik heb hem 
de beginselen 
bijgebracht. Hoe 
je in het doel moet 
staan, hoe je moet 
duiken, hoe je een 
bal moet vangen. 
Ik deed dat puur 
voor dat jochie, niet voor de 
club.’’

Zo’n coachende oude meester 
had Riny Vader als jongeling 
niet. De geboren spits kwam 
tussen de palen te staan van-
wege een kniekwetsuur. ´´Ik 
wilde dolgraag blijven voetbal-
len, vandaar.’’ De geraadpleeg-

de gewrichtsspecialist keurde 
het alternatieve plan van Vader 
goed. ´´Volgens mij wist hij niet 
eens wat keepen was,’’ zegt hij 
met een glimlach.

Vader leerde het keepen ver-
volgens in de praktijk. En hoe! 
In de historie van de Utrechtse 
keepers, van solide profs en 
amateurs, geldt hij als een van 
de vooraanstaanden, hoe moei-
lijk het begin voor hem ook 

was. ´´Ik 
werd op 
trainingen 
in het doel 
gezet en 
helemaal 
verrot 

geschoten. De eerste trainer van 
wie ik echte keeperstraining 
kreeg was Jaap van der Leck 
bij DOS. Later, onder Daan van 
Beek bij Velox, werden er op 
trainingen alleen maar corners 
op mijn doel genomen en daar-
bij ging het hen vooral om het 
scoren.’’
Tot zijn veertigste levensjaar 

stond Vader z’n mannetje, 
laatstelijk bij Holland met Henk 
Vonk als zijn trainer. En juist 
Vonk ‘transformeerde’ hem bij 
deze club weer tot aanvaller, als 
vervanger van de geblesseerd 
geraakte Wim Temming. ´´Ik 
durfde dat wel aan.’’ Het werd 
een gouden greep. Uitgerekend 
in de stadsderby tegen DOS 
was het prijs. ´´Theo Korssen 
zette de bal voor en ik raakte 
‘hem lekker met mijn kop. 
Herman van den IJssel, de 
keeper van DOS, zag de bal zo 
de kruising in zeilen.’’
Vader als spits, Vader als kee-
per. Op z’n best had de spits 
Vader het in een één-tegen-
één-duel van de keeper Vader 
gewonnen, beweert de Utrech-
ter zonder aarzeling. ´´Een spits 
met de achtergrond van een 
keeper weet precies hoe een 
keeper in dat soort situaties 
reageert,’’ legt hij uit. ´´Ik vond 
het altijd leuk om penalty’s te 
nemen, want ik wist precies 
naar welke hoek de keeper zou 
gaan duiken.´´

werd op 
trainingen 
in het doel 
gezet en 
helemaal 
verrot 

‘Met Bert Jacobs had ik 
een speciale band’

Velox, mei 1970. staand vanaf links: Dirk Flantua, nelis pot, Joop steenhuis, harrie hilverts, Johan engelsma, robby meeuwesen, Tonny adam, gerrit langerak, riny Vader en trainer Bert Jacobs.
gehurkt vanaf links: Kees van der Berg, Bizzi Klein, Dirk de ruyter, Wim pot, Ton de hoogt, marco Cabo en peter aardoom.

riny Vader, in actie als Velox-keeper tegen Brederodes in augustus 1972.
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op dit veld dat de naam ‘Jonathandrome’ heeft 
meegekregen. Jonathan schenkt veel aandacht 
aan de ontwikkeling van haar jongste voetbal-
lertjes. met professionele en gediplomeerde 
trainers probeert de Zeister club elke voetbal-
ler op een zo’n hoog mogelijk niveau te laten 
voetballen. met de opbrengst van de sponsor-
borden kan Jonathan de jeugdopleiding verder 
uitbouwen.

JsV  1130
henri Berghoef wordt volgend seizoen trainer 
van de zaterdagselectie van JsV nieuwegein. 
Berghoef keert hiermee terug op het oude 
nest. Op 17 en 18 augustus vindt op het 
sportpark galecop de united Jeugd Cup 2007 
plaats. aan het toernooi doen onder andere FC an het toernooi doen onder andere FC 
utrecht, excelsior en FC Den Bosch mee. Ook 
de winnaar van vorig jaar, sporting lokeren, is 

vertegenwoordigd. Voor de lagere elftallen is er 
een toernooi op 20 mei en 27 mei.

KampoKampoK Ng  11�1
Kampong  werd  kampioen in de derde klasse 
en komt daarom volgend seizoen uit in de 
tweede klasse. na een dergelijk succesvol jaar is 
het natuurlijk altijd leuk om achterom te kijken 
en dat doen ze op maarschalkerweerd naar 
hartelust. net als bij de profs is er jaarlijks een 
gouden schoen-klassement. De jury bestaat uit 
een delegatie van acht man, onder wie  trainer 
leon de Wit, assistent-trainer marcel mentink en 
teamleider etienne Kruft.  Dit jaar mocht Daan 
groot Zwaaftink zich kronen tot beste speler 
van Kampong. Tweede werd richard slot.

KDs 252
KDs heeft zichzelf benoemd als de gezelligste 

vereniging van Kanaleneiland en utrecht-Zuid. 
Op maandag 28 mei, tweede pinksterdag, orga-
niseert de club het wel bekende 30+ toernooi. 
Waar de voetballers elkaar overdag het vuur 
na aan de schenen gaan leggen ,zullen ze in de 
avonduurtjes hoogstwaarschijnlijk gebroederlijk avonduurtjes hoogstwaarschijnlijk gebroederlijk 
achter elkaar de polonaise lopen.  achter elkaar de polonaise lopen.  achter elkaar de polonaise lopen. pikant detail 
is dat in poule 1 drie teams van KDs zitten. 
De KDs stars, KDs en oud-KDs zullen met 
Weerdzicht gaan uitmaken wie zich poulewin-
naar mag noemen. 

KIsmEt 99
De reguliere competities mogen er dan nage-
noeg opzitten, bij Kismet denken ze er voorlo-
pig nog niet aan om de voetbalschoenen op te 
bergen. Zo organiseert de club op 20 mei weer bergen. Zo organiseert de club op 20 mei weer 
het jaarlijkse veteranentoernooi. maar ook 
dan wordt er nog niet aan de vakantie houden 

gedacht , want op 3 juni wordt het seizoen pas 
echt afgesloten met een standaard eerste elftal-
len toernooi.

KocKocK KENgEN 30�
Bij Kockengen nemen ze de kleedkamers onder 
handen.  ´´We houden dezelfde ruimte, maar we 
gaan het veel efficiënter indelen,´´ zegt voorzitter 
Fons hilhorst. Zijn club gaat van zes naar  acht 
iets kleinere, maar veel luxere kleedruimtes. 
´´Voor een club met driehonderd leden en 
een tweede meisjesteam erbij, een noodzaak.´´ 
Bovendien wordt er vloerverwarming aangelegd 
en het electriciteitswerk sterk verbeterd. in drie 
maanden tijd  moet de klus geklaard zijn. Wat 
blijft, zijn de houten wanden en  de opvallende 
gele kleur aan de buitenkant. ´´Onze accommo-
datie blijft daardoor goed herkenbaar.´´

ouDE mEEstER
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In elke kantine staat een biertje te wachten utrechtse voetbal 
door de jaren heen
1900-1930

De stad utrecht heeft een belangrijke plaats verworven in de nationale 
voetbalhistorie. Op 24 april 1898 werd het amsterdamse rap de eerste 
kampioen van nederland door Vitesse met 4-2 te verslaan. Dit gebeurde 
in utrecht. 

Twee van de oudste clubs van nederland zijn usV hercules 1882 en uVV.  
Daar ligt dus de bakermat van het utrechtse voetbal. naast internationals 
als philip van Dijk, Jan Vos, de broers David en Wout Buitenweg (nog altijd 
het hoogste moyenne met 14 goals in 11 interlands) werden er aan het be-
gin van de twintigste eeuw ook verschillende bekerfinales gespeeld op het 
terrein van hercules en uVV. Tevens hadden beide besturen veel invloed bij 
de KVB (Koninklijke Voetbal Bond) en de nBVB (nederlandse Bond Voor 
Beroepsvoetballers). 

De grote haagse clubs, zoals hVV en hBs, sleepten in het begin van de 
eeuw titel op titel binnen. Daarna raakte het utrechtse voetbal in opkomst. 
uVV was de eerste die in 1917 een landstitel kon veroveren, maar achter 
landskampioen go ahead werd de club tweede.  Op 26 mei 1914 speelde 
hercules promotiewedstrijden voor een plek in de eerste klasse, de toen-
malige hoogste klasse. hercules won met 0-1 in amsterdam en in de return 
werd het 1-1. hercules behield ten koste van het amsterdamse ajax haar 
plaats in de eerste klasse. ajax degradeerde naar de tweede klasse!

1930-1950

in 1939 was Velox dicht bij een bekerstunt na zeges op unitas, De musschen, 
leeuwarden, emma en OVVO. in de halve finale was de latere winnaar Wa-
geningen, maar de utrechters mochten zich ‘ware cupfighters’ noemen. De 
ouderen onder ons zullen de galgenwaard in één adem noemen met DOs 
en hercules (vandaar de naam herculesplein), de vaste bespelers van het 
stadion tussen 1936 en 1970. gek genoeg werd het stadion ‘geopend’ met 
een duel tussen het rotterdamse sparta en aDO. in de eerste officiële 
wedstrijd van DOs (4-0 tegen excelsior) scoorde piet Dumortier en ge-
rard van leur, de eerste twee internationals van de club.

1950-1970

het utrechtse voetbal liet door toedoen van DOs in de jaren vijftig pas 
echt van zich horen.  na een ‘oorlogstitel’ in 1943 volgde er een kampioen-
schap in 1954, waardoor DOs meestreed voor het landskampioenschap. 
Daarin werd DOs tweede achter landskampioen eindhoven. Velox werd in 
hetzelfde jaar amateurkampioen van nederland en trad daarmee toe tot 
het betaalde voetbal.
Op 7 november 1954 werd de ‘Vrede van utrecht’ getekend en was prof-
voetbal een feit. De KVB en de nBVB smolten samen tot de KnVB en 
de profcompetitie kon beginnen. DOs-speler luc Flad scoorde het eerste 
doelpunt. het was al na 32 seconden prijs. 

in 1956 werd elinkwijk derde in de poule voor de strijd om de landstitel, 
achter kampioen rapid JC en naC. het eerste en voorlopig enige ‘utrecht-
se’ landskampioenschap bij de profs was voor DOs in 1958. sC enschede 
- het elftal met abe lenstra -  werd met 1-0 in de nijmeegse goffert 
verslagen. als beloning nam de ploeg van pepi gruber het in het toernooi 
voor landskampioenen vervolgens op tegen sporting Club de portugal, een 
grote europese ploeg. Toch werden de portugezen bijna bedwongen. Voor 
20.000 uitzinnige toeschouwers werd het 3-4, een nipte nederlaag.

Warme herinnering aan…

Natuurlijk voert hij Willem van 
Hanegem op als een van de 
Utrechtse voetbalhelden met 
wie hij ooit samenspeelde. Bij 
Velox. ´´Ik was erbij in Rot-
terdam, bij een van zijn eerste 
wedstrijden voor Velox, tegen 
Excelsior. De dag erna stond 
zijn naam verkeerd in de krant. 
Met een twee- in plaats van 
een driepoot. Van Hanegen. 

Hahaha’’ Dat Vader in die 
bewuste wedstrijd in de Maas-
stad keepte, was héél bijzonder. 
Henk van Ledden was ondub-
belzinnig de eerste keus. ´´Maar 
Henk had met zijn vinger tus-
sen de deur van de bus gezeten, 
dus had ik geluk.’’ 

Het doet hem verdriet dat hij 
zijn oude herinneringen met 

steeds minder voormalige 
ploeggenoten en trainers kan 
ophalen. Velen zijn inmiddels 
een te vroege dood gestorven. 
Hij noemt de naam van Bert Ja-
cobs, zijn laatste coach bij Velox. 
´´Met Bert had ik een speciale 
band, hij was een heel goedaar-
dige peer. Hij nodigde mij en 
mijn vrouw Corrie uit voor een 
ritje naar Zandvoort. Bert was 
een van de eersten die in Ne-
derland in zo’n kleine Japanner 
rond reed, een Hondaatje. De 
vering had er net zo goed niet 
in kunnen zitten, want we zaten 
met onze hoofden strak tegen 
het plafond.´´

Dat hij wijlen Jacobs opvoert, 
zegt veel over de persoon Riny 
Vader zelf. Een streber was hij 
nooit. Het ging hem in zijn ac-
tieve periode in hoge mate om 
de prestaties op het menselijke 
vlak. Vandaar ook dat op veel 
Utrechtse voetbalparken, zoals 
Vader treffend opmerkt, ´´het 
biertje op de bar in de kantine 
op me staat te wachten…’’

De warmste herinneringen bewaart 
riny Vader aan zijn periode bij Velox, 
dat in 1970 de professionele tak – net 
als DOs en elinkwijk – liet opgaan 
in FC utrecht. ´´een echte, originele 
volksclub,’’ zo betitelt hij zijn oude 
vereniging. ´´Bij DOs werd in die tijd 
al volop gescout, daar werden spelers 
van overal gehaald. Velox speelde met 
jongens uit de eigen wijk.’’

met gelijkgestemden bij Velox had 
Vader, terugdenkend, het meeste 

voetbalplezier. Ook buiten het veld 
en de kleedkamer. Bij DOs, waar hij 
eerder voor uitkwam, heerste een 
veel prestatiever sportklimaat. Daar 
kwam hij in conflict met trainer pepi 
grüber, dat het einde van zijn DOs-
tijd inluidde.  Vader werd en bleef een 
Velox-man, ook na de afscheiding van 
het profvoetbal. ´´Daar waren geen 
spelers tegen wie je moest opkijken, 
zoals wel bij DOs het geval was met 
onder meer hans Kraaij en Frans de 
munck.’’

Voor een vervolg van dit historisch overzicht van 
het utrechtse voetbal, zie www.rondomvoetbal.nl

Velox, mei 1970. staand vanaf links: Dirk Flantua, nelis pot, Joop steenhuis, harrie hilverts, Johan engelsma, robby meeuwesen, Tonny adam, gerrit langerak, riny Vader en trainer Bert Jacobs.
gehurkt vanaf links: Kees van der Berg, Bizzi Klein, Dirk de ruyter, Wim pot, Ton de hoogt, marco Cabo en peter aardoom.
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LEKVogELs 3��
VV lekvogels uit lexmond heeft in mei tra-
ditiegetrouw een aantal jeugdtoernooien om 
het seizoen af te sluiten. Daarnaast is er op 23 
mei de traditionele voetbaldag voor de jeugd 
tot 15 jaar , als altijd opgeluisterd door een of 
meerdere bekende profvoetballers.  rick Kruys 
en Diba werden al eens op lexmond ontvangen. 
met de pinksterdagen is  het internationale 
jeugdtoernooi van Brederodes uit Vianen. De 
jongens slapen gedeeltelijk in lexmond en 
zullen ook daar een aantal wedstrijden spelen. 
Tenslotte is op 2 juni de grote familiedag die het 
seizoen afsluit.

LopIK   �05
Bij lopik weten ze niet wat ze meemaken. Dit 
seizoen sloot de club af met liefst elf F-teams, 
waar ze er vorig jaar maar vijf telden. ‘’We groei-

en verschrikkelijk uit ons jasje,’’ zegt voorzitter 
henk stigter, die in onderhandeling is met de 
gemeente over een extra veld. Voor een ver-
eniging met meer dan 400 leden, waarvan bijna 
driekwart jeugd,  is het op twee grote velden 
en maar acht kleedkamers passen en meten. ‘’er 
moet komen seizoen echt iets gebeuren.’’

maaRssEN   99�
Beach-voetvolley op Daalseweide. ronald en 
marga Verhoef organiseren een tweedaags 
toernooi bij maarssen. De data zijn 9 en 10 juni. 
een en ander gebeurt in samenwerking met 
hvrp, henk van rijswijk productions. een team 
moet uit minimaal drie spelers bestaan. het 
inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team. Voor 
informatie henk van rijswijk (06-24925995)of 
aan de bar.

magREB  2�3
De  gedwongen verhuizing van magreb van 
sportpark Terweide naar sportpark groene-
woud heeft de vereniging goed gedaan. Dat 
concludeert clubvoorzitter Tarik Ben Boulaid. 
‘’We zijn erg tevreden met ons nieuwe onder-
komen. We merken dat de aantrekkingskracht  
is toegenomen. Toen we nog in Terweide zaten 
was het voor de marokkaanse gemeenschap 
niet echt aantrekkelijk. maar nu we dicht bij  
Kanaleneiland zitten, merken we dat ons leden-
aantal  aantrekt.’’ magreb kan volgend jaar zes 
jeugdelftallen op de been brengen. Dat is in de 
zeventienjarige historie nooit eerder gelukt.

DE mEERN   1392
De meern zoekt enthousiaste dames/meisjes 
die willen voetballen. Volgend seizoen start de 
club met 1mF, 2me, 2mD, 1mC, 1mB en als het 

goed is 1ma team op zaterdag. Tevens is er een 
damesseniorenteam op zondag. meisjes van 
alle leeftijden zijn welkom. Tevens is De meern 
op zoek naar enthousiaste begeleiders en 
vrijwilligers voor de meisjesafdeling. Voor meer 
informatie: Ted Fronik  t.fronik@planet.nl en 
030-6621323. Op zaterdag 2 juni staat de eerste 
editie van ‘Coupe De meern’ op de agenda, een 
toernooi voor twintig gezellige, sportieve teams. 
inschrijven kan via de website. seniorenteams 
uit de reserve 4e, 5e en 6e klasse zijn welkom. 
Voor 50 euro bent u ingeschreven, maar daar-
van krijgt u dertig euro aan consumptiebonnen 
terug. na afloop van de mooie voetbaldag is er 
een barbecue!

moNtFooRt   3��
het tweede elftal van montfoort is gepromo-
veerd naar de reserve hoofdklasse. nog meer 
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Impress is een flexibel, 
creatief en snel groeiend 
computer- en printservice 
bureau, gespecialiseerd in 
Direct Marketing producties, 
laserprinten en het beheren 
van marketing databases. 
Onze opdrachtgevers zijn 
o.a. banken, fondsenwervers, 
verzekeringsmaatschappijen 
en Direct Marketing bureaus. 
Ons bedrijf telt op dit moment 
65 vaste medewerkers en 
40 oproepkrachten.

Pompmolenlaan 11
3447 GK Woerden
Postbus 303
3440 AH Woerden
Telefoon: 0348 - 43 31 44
Telefax: 0348 - 43 29 98
E-mail: vacature@impress.nl
www.impress.nl Q
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Acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.

Vanwege de sterke groei van ons bedrijf en de verdere profes-
sionalisering van onze organisatie zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste, fulltime

Als werkvoorbereider IT ontwikkel je workflows voor (grote) 
gepersonaliseerde printstromen. De gegevens van onze 
gerenommeerde opdrachtgevers worden daarbij bewerkt, 
gecorrigeerd en opgemaakt met behulp van geavanceerde 
software tools.
In nauw overleg met de projectmanagers bereid je de productie 
voor van zeer uiteenlopende mailingen en ben je mede 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eindproducten.

Jouw profiel:
MBO+ werk en denkniveau;
Sterk analytisch vermogen;
Accuraat en systematische werker;
Kwaliteitsgericht;
Teamspeler, dus communicatief;
Flexibel en stressbestendig.

Wij bieden je:
Een boeiende baan in een groeiend en solide bedrijf met 
gerenommeerde opdrachtgevers;
Een prettige en informele werksfeer;
Een passend salaris bij de zwaarte van de functie;
Ruimte voor initiatieven, ideeën en persoonlijke ontwikkeling.

Voor je sollicitatie of meer informatie over deze vacature kun je 
schrijven, bellen of mailen naar Impress. Contactpersoon is de 
heer Fred Zijlstra. E-mail: vacature@impress.nl

Werkvoorbereider IT (m/v)
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Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

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

Kenmerkend voor ons bedrijf zijn het 
brede aanbod van diensten en producten 
en onze flexibiliteit: 

Leveren van primaire en secundaire
   bouwstoffen;

Hoogwaardig betonmortel;
Innemen, bewerken en reinigen van

  bouw- en slooppuin;
Verhuur materieel voor weg- en
waterbouw.

•

•
•

•

In de loop der jaren heeft 
Theo Pouw bv zich een stevige 

positie als toeleverancier voor de 
grond-, weg-, water-, en 

betonbouw verworven. 
Ons personeelsbestand is sterk 
gegroeid, onze activiteiten zijn 

grootschaliger geworden en 
er zijn inmiddels vestigingen in 

Utrecht, Eemshaven, Lelystad en 
Weert. 

OOG VOOR  
KWALITEIT EN DETAIL

aDVERtENtIE
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‘Hoofdsponsor oké, 
maar dan wel fuseren’
Ondernemer drukt samenvoeging 
nijenrodes en CsV Vitesse door

culemborg heeft ‘Focus’
Door pim Koppel

het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vanaf 
december 2007 kunnen de verenigingen Culem-
borg ’67 en Fortitudo ook letterlijk opgaan in de 
nieuwe sportvereniging Focus ‘07. Op die datum 
wordt namelijk het nieuwe sportpark in de weste-
lijke nieuwbouwwijk lijke nieuwbouwwijk lijk parijsch opgeleverd.
als we de plannen mogen geloven, dan verrijst een 
sportcomplex om van te watertanden. Zo komt er 
een clubhuis met tien kleedkamers en een kantine 
van 300 vierkante meter. Ook wordt er een ruime 
tribune gebouwd met 250 zitplaatsen die uitkijkt op 
één van de vier nieuw aan te leggen velden.
maar bij de fusiebesprekingen werd er naar meer 
gekeken. Zo waren Fortitudo (494 leden) en Cu-
lemborg (168 leden) best bereid om één vereni-
ging te worden,   maar ze wilden daarbij wel zien 
dat de eigen clubidentiteit behouden zou blijven. 
met de hulp van een speciaal aangestelde identi-
teitscommissie en een stemming onder de leden is 
men daarin grotendeels geslaagd. Zelfs in de nieuwe 
naam is er met deze wens rekening gehouden.  ‘’Fo-
cus is afkomstig van Fortitudo en Culemborg en de 
‘s’ is van sportvereniging,’’ zegt pieter helmond van 
Fortitudo.
het nieuwe tenue ziet er volgens helmond ‘een 
beetje uit zoals go ahead eagles’. het rood en geel 
werd door de clubleden nipt verkozen boven de 
kleurcombinatie blauw (van Fortitudo) met oranje 
(van Culemborg). Vanzelfsprekend is ook de nieuwe 
kleurstelling niet uit de lucht komen vallen. rood en 
geel zijn de officiële stadskleuren van Culemborg. 

De club is bezig met het bedenken van een nieuw 
clublogo en een naam voor het sportpark.

Door Peter te Lintel Hekkert

Ja, grote liefdes naast mijn 
vrouw dan hè,´´ haast Harrie 
van der Klauw zich te zeg-

gen. Hij heeft vreselijk veel over 
J
gen. Hij heeft vreselijk veel over 
J
voor zijn twee cluppies, maar 
uiteraard niet ten koste van zijn 
huwelijk. De 59-jarige voet-
balgek, een veel geziene gast 
op de tribune van FC Utrecht, 
heeft zijn hart altijd moeten 
verdelen tussen VV Nijenrodes 
en Vitesse. Voor beide buurver-
enigingen stond hij in het veld 

en bij elk maakte hij prachtige 
tijden mee.
Als hoofdsponsor van CSV Vi-
tesse besloot restauranthouder 
Van der Klauw twee jaar gele-
den ook al de 
voornaamste 
geldschieter te 
worden bij de 
´Nijenrodia-
nen´. Met één 
voorwaarde: 
de clubs moesten een nieuwe 
poging ondernemen om de 
krachten te bundelen. Dat was 

in het verleden al verschillende 
malen op niets uitgelopen.

De druk van de Breukelse 
uit-bater was precies wat de 
verenigingen nodig hadden. 
Juist doordat het initiatief 
van buiten de bestuurskamer 
kwam, was het gemakkelijker 
om de koppen bij elkaar te 
steken. Niemand voelde zich 
in de gegeven omstandigheden 
tekortgedaan. Hoewel zowel 
Nijenrodes (geel/rood/wit) 
als CSV Vitesse (groengeel) 
afscheid moest nemen van 
zijn vertrouwde clubnaam en 
–tenue spraken de leden zich 

begin van dit 
jaar massaal 
uit voor de 
samenvoeging 
tot FC Breu-
kelen. ´´Er zal 
gerust een 

traantje worden gelaten, maar 
de mensen weten dat dit moet 
gebeuren.´´

Het aantal vrijwilligers liep 
immers terug, de grasmatten 
waren niet best meer en de 
jeugd dreigde weg te lopen. 
´´En die willen we juist lekker 
hier houden,´´ zegt Van der 
Klauw, ´´maar dan moet je ze 
wel iets bieden.´´

Zoals een fraaie accommodatie, 
voetbal op niveau, maar ook 
goede velden. Iets waar de 
gemeente zich 
vooralsnog 
nog niet erg 
om bekom-
merde. ´´Tus-
sen de Vecht 
en het kanaal 
hebben we tienduizend inwo-
ners. Daarvan loopt straks toch 
10 procent bij deze club rond. 
We kunnen nu een vuist maken 
tegenover de gemeente. Ik hoop 
rond 2010 toch deels een nieuw 
sportcomplex te hebben, met 
minimaal één kunstgrasveld.´´
Van der Klauw mag de grote 
aanjager zijn van de fusie, zon-
der een andere ondernemer 
had hij het niet gered. Hij riep 
de hulp in van elektronicawin-
kelier Rens van Angelen, een 
praktisch ingestelde man die 
geen enkele binding had met de 

verenigingen. ´´Een onafhanke-
lijk iemand moest de gesprek-
ken leiden tussen de clubs. Ik 
heb niets met die clubs: geen 
emotie, geen historie. Precies 
wat ze zochten.´´
Van Angelen werd voorzit-
ter van de fusiecommissie en 
zorgde voor overleg en organi-
satiestructuur. Hij zette werk-
groepen op met mensen van 
beide clubs die zich bogen over 

dingen als ac-
commodatie, 
pr en techni-
sche zaken. 
Alle inspan-
ningen zijn 
beloond: op 2 

juni vindt De Aftrap plaats, het 
evenement waarop de nieuwe 
voetbalvereniging zich presen-
teert. ´´Hier moet iedereen zich 
thuisvoelen,´´ zegt Jan Verbeek, 
secretaris van Nijenrodes. ´´Wij 
hebben als zondagclub nu 
iets meer leden en spelen ook 
hoger, maar het zal straks één 
club worden. Niemand gaat de 
ander overheersen.´´

Van der Klauw neemt op de 
feestelijke dag letterlijk de af-
trap. “En daar houd ik het bij.´´ 
Dat mag ook wel een keer.  

Jarenlang kwam het niet van de grond: een fusie van de 
Breukelse voetbalburen VV Nijenrodes en CSV Vitesse. 
Tot Harrie van der Klauw - restauranthouder en oud-speler 
van beide clubs - zich ermee ging bemoeien. Hij zette zijn 
twee ´grote liefdes´ onder druk en kreeg de rijen gesloten. 
Over twee weken is FC Breukelen een feit. 

begin van dit 
jaar massaal 
uit voor de 
samenvoeging 
tot FC Breu-
kelen. ´´Er zal 
gerust een 

‘We kunnen nu een vuist 
maken tegenover de 

gemeente’

dingen als ac-
commodatie, 
pr en techni-
sche zaken. 
Alle inspan-
ningen zijn 
beloond: op 2 

‘We hopen rond 2010 
een nieuw sportcomplex 

te hebben’
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feestelijk nieuws: op 26 mei viert VV montfoort 
haar 60-jarig bestaan. er is een groots program-
ma samengesteld. Vanaf 14.30 uur barst het feest 
los met een wedstrijd tegen een artiestenteam 
van sBs6. na een barbecue zal de kantine om-
getoverd worden  tot een feestzaal; de zangers 
ruud, Wolter Kroes en Jeroen Claase zullen de 
leden trakteren op een onvergetelijke avond. De 
kaartverkoop is gestart. 

msV �7�
Op zaterdag 23 juni organiseert msV de 23e 
montfoortloop. Vanaf 12.00 uur kan iedereen 
zich inschrijven in de voetbalkantine voor een 
halve marathon (start 14.00 uur), een kwart 
(start 14.10 uur) of een loop over 2,5 en 5 kilo-
meter (14.15 uur).  het parkoers gaat door fraai 
polderlandschap. en voor de hardlopers onder 

ons: een verebtering van het parkoersrecord( 1 
uur 8 minuten en 44 seconden) levert 50 euro 
op.  informatie bij 0348-474359.

NIJENRoDEs  508
er worden in het dorp lootjes verkocht voor 
het fusiefeest op 2 juni. het veld zal die dag 
opgedeeld zijn in vakken, waarover een koe 
zal grazen. De winnaar van de loterij wordt 
bepaald door de koe: waar de koe schijt, is 
het prijs. Verder traint Koos van Tamelen de 
C- en D-jeugd, is er een sponsorwedstrijd, 
boardingvoetbal en een swingende feesttent. 
henk van laatum is, net als Kees Kroon, tijdens 
de jubileumreceptie benoemd tot erelid van 
nijenrodes. Bart van den Kerkhof, sinds vier 
jaar voorzitter, en Dick van Zanten kregen de 
titel lid van verdienste.

oDIJK  3��
Odijk C1 heeft het kampioenschap in de 
tweede klasse naar zich toe getrokken door 
zich gemakkelijk te ontdoen van CDzich gemakkelijk te ontdoen van CDzich gemakk n C2 (8-0). 
Dit gebeurde twee weken nadat de F1 en C2 
ook al kampioen waren geworden. De F’jes 
walsten met 7-0 over Zwaluwen utrecht, de 
C2 deed dat later op de dag dunnetjes over 
door DOVO C6 thuis met 10-0 te verpletteren. 
namens het bestuur gaan de felicitaties uit naar 
alle spelers, trainers en leiders. Klasse!

oDIN  79
er zijn natuurlijk ook verenigingen die al 
heerlijk met hun hoofd bij de zomerstop 
zitten. Odin is daar een goed voorbeeld van. 
in een vraaggesprek met clubvoorzitter eddy 
groeneveld werd duidelijk dat de club nog 
allerminst bezig is met volgend seizoen. ‘’nee, 

joh. Dat komt allemaal nog wel, op het moment 
is het lekker rustig,’’ aldus de voorzitter. Zo zie 
je maar dat niet elke club het druk heeft met 
toernooien en overschrijvingen.

oDyssDyssD Eus  29�
Odysseus ’91 organiseert op maandag 21 mei 
een straatvoetbaltoernooi op het Vredenburg. 
Op deze manier levert de studentenvoetbalver-
eniging een actieve bijdrage aan de rag-week, 
die dit jaar voor de derde keer in utrecht 
wordt gehouden. Tijdens deze week proberen 
studentenorganisties zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het goede doel. De goede doelen 
van dit jaar zijn stichting edukans en meisjes-
stad. edukans zet zich in voor het opzetten van 
scholen in ontwikkelingslanden en meisjesstad 
helpt vrouwen die in een crisissituatie zijn be-

samEN stERK
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‘Het is een mooie hobby 
die je niet zomaar op-

geeft’

scheids in 
het nauw, tijd 
voor actie

Een op de acht scheidsrechters voelt zich onveilig

Vaak wordt een amateurwedstrijd stilgelegd of zelfs ge-
staakt, omdat de scheidsrechter in het nauw gedreven is. 
Toch wordt er maar in weinig gevallen melding gemaakt 
van een molestatie, meldt Kees Kerkhof (53), zelf arbi-
ter en lid van de molestatiecommissie van de SVDU, de 
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht. 

Door Stan Bos

Het ergste geval van mo-
lestatie dat hij ooit heeft 
meegemaakt als lid 

van de molestatiecommissie? 
´´Een scheidsrechter die door 
een voetballer in zijn oog werd 
geprikt,´´ zegt Kees Kerkhof. 
Op het eerste gezicht niet al te 
ernstig, weet hij. ´´Maar de ge-
volgen kunnen een scheidsrech-
ter weken, soms maandenlang 
achtervolgen. Want het is niet 
alleen de scheidsrechter, ook 
gezinsleden of andere familiele-
den raken er bij betrokken.´´ 
Gemiddeld krijgt Kerkhof bij 
de SVDU zo’n tien tot veertien 
zaken per jaar te verwerken. 
En in vijftien jaar is het nog 
maar twee of drie keer gebeurd 

dat een scheidsrechter na een 
molestatie definitief stopte. 
Kerkhof realiseert zich dat het 
aantal meldingen slechts het 
topje van de ijsberg is. “Van 
tachtig procent van de geval-
len hoor je officieel niets. Soms 
pleeg ik daarom zelf wel eens 
een telefoontje als ik hoor dat 
iemand in de problemen is 
geraakt.” 
Toen Kerkhof vijftien jaar ge-
leden begon met fluiten, werd 
hij meteen lid van de Utrechtse 
scheidsrechtersvereniging, de 
SVDU. Elke donderdagavond 
gezamenlijk trainen, maar ook 
ervaringen uitwisselen en met 
elkaar praten over wat zich op 
de Utrechtse voetbalvelden 
heeft voorgedaan. In een mum 
van tijd maakte hij deel uit 

van de molestatiecommissie. 
´´Voor de duidelijkheid, bij een 
molestatie hoeft de scheids-
rechter niet per definitie in 
elkaar geslagen te zijn. Van een 
molestatie is ook sprake als hij 
belaagd wordt door vijf of zes 
spelers, zonder fysiek geweld. 
Als je jezelf niet uit zo’n groepje 
kan bevrijden, houd je daar als 
scheidsrechter een ongemakke-
lijk gevoel aan over.”
Na een incident probeert Kerk-

hof zo snel mogelijk in contact 
te komen met het ´slachtoffer´. 
Hij biedt een luisterend oor en 
samen pro-
beren ze naar 
een oplossing 
te zoeken. 
´´In bijna alle 
gevallen gaan 
scheidsrech-
ters weer vrij snel fluiten. Ze 
hebben een mooie hobby die 
ze niet zomaar wensen op te 
geven.´´
Is iemand vaker de klos, dan 
probeert Kerkhof de scheids-
rechter in kwestie een spiegel 
voor te houden. “Je moet je 
eigen optreden altijd evalueren. 
Heb ik wel goed gefunctio-
neerd? Op de scheidsrech-
terscursus zeg ik de mensen 
altijd dat ze nooit boven hun 
niveau moeten fluiten. Een 
aantal meent dat als ze een di-
ploma hebben gehaald ze direct 
Feyenoord – Ajax of DOVO 
– GVVV kunnen fluiten. Zo 
werkt het niet.”
In zijn actieve loopbaan is het 
aantal molestaties volgens 

Kerkhof niet toegenomen. Toch 
vindt hij dat ook spelers zich 
beter moeten realiseren op welk 

niveau ze niveau ze 
actief zijn. ´´Bij actief zijn. ´´Bij 
Zeist 6 - DSO/Zeist 6 - DSO/
Ultrajectum Ultrajectum 
8 loopt geen 8 loopt geen 
scheidsrechter scheidsrechter 
van eredivi-van eredivi-

sieniveau. En sommige spelers 
hebben moeite met gezag en 
wel een erg kort lontje. Geluk-
kig is er vanuit de KNVB steeds 
meer steun. De voetbalbond 
straft veel zwaarder, de gevol-
gen bij een misstap zijn groter.´´

scheidsrechter in het nauw:  maar een enkeling stopt er na een molestatie definitief mee.
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Wat een spreker is die Roelof
Voetbalclubs nodigen bij voldoende financiële armslag met 
enige regelmaat een gastspreker uit. Topscheidsrechter Roelof 
Luinge stond twee uur achter het spreekgestoelte bij Jona-
than. Op woensdag 18 april sprak hij sponsors en leden toe. 

Door Stan Bos

“Eigenlijk,’’ zegt Roelof Luinge 
na ruim een uur, “hebben 
onze jonge scheidsrechters 
tegenwoordig veel meer 
druk op hun schouders dan 
toen ik die leeftijd had. Met 
alle camera’s, journalisten en 
voetbalpraatprogramma’s 
wordt er veel gevraagd van 
de mentale weerbaarheid. Als 
je ziet hoe vaak een arbiter 
voor de camera’s van Tien een 
beslissing moet uitleggen… En 
op het moment dat er bij je op 
de deur wordt geklopt met de 
vraag of je even voor de camera 
wilt komen, weet je dat er iets 
niet in de haak is. Daarom is 
mediatraining belangrijk, maar 
ook mentale training. Het moet 

bovenin goed zitten.”
Luinge boeit de aanwezigen in 
de kantine van Jonathan met 
kleurrijke anekdotes over zijn 
scheidsrechterscarrière. De 
51-jarige toparbiter, die in de 
laatste twee speelrondes van 
de eredivisie de belangrijke 
duels FC Utrecht - PSV en  
Heerenveen - Feyenoord kreeg 
toebedeeld, klinkt bevlogen. Hij 
praat over zijn vak alsof hij net 
begonnen is. 
Het begon allemaal ruim 
dertig jaar (!) geleden. Luinge 
viel halsoverkop in bij een 
jeugdwedstrijd van zijn club 
Eelde-Paterswolde. Wegens een 
blessure was de scheidsrechter 
in de rust afgehaakt. Het ging 
hem goed af, zo goed dat hij 
na afloop werd aangesproken 

door de coach van de tegen-
partij. “Volgens hem had ik het 
echt in de vingers. Vervolgens 
heeft mijn vader net zo lang aan 
mijn kop gezeurd totdat ik me 
voor een scheidsrechterscursus 
opgaf.’’
Al snel kwam zijn loopbaan in 
een stroomversnelling. WKE 
- Emmen was een hoogtepunt 
als amateurscheidsrechter. En 

op 25-jarige leeftijd was NAC 
- VVV zijn eerste wedstrijd in 
het betaalde voetbal. “Koude 
rillingen,’’herinnert Luinge 
zich. De ene mijlpaal volgde op 
de ander. Luinge belandde op 
de elitelijst, de lijst van Neder-
lands beste scheidsrechters. En 
hij mocht ook internationaal 
fluiten. In tien jaar ging hij 94 
keer naar het buitenland. “De 
eerste keer was met Ignace van 
Swieten. Ik was vierde official 
en behoorlijk nerveus. Om de 
spanning te breken kreeg ik al 
in het vliegtuig een fles cham-
pagne van hem. Als aandenken. 
Dat ritueel heb ik overgeno-
men.”
Luinge, die tot medio 2009 
bij de KNVB onder contract 
staat, kan het wereldje nog niet 
missen. “Het is een prachtig 
beroep. Ik ben nog steeds heel 
gedreven en dat is het belang-
rijkste. Nog steeds bereid ik 
me heel goed voor. Ik train drie 
tot vier keer per week, laat me 

Informele weg, 
is de beste weg
Voor een gastspreker moet een 
amateurclub doorgaans diep in 
de buidel tasten. Via de informele 
weg wil een Bn-er weleens voor 
een ‘lager’ bedrag komen, maar 
dan moet u die betreffende spre-
ker persoonlijk kennen. ker persoonlijk kennen. k in neder-eder-eder
land kunt u via www.relatiemar-
keting.nl een offerte aanvragen 
voor mensen als hans van Breu-
kelen, Bert van kelen, Bert van k marwijk, Dick Jol, 
Johan Derksen en Johan Cruijff. 
schrik niet van de bedragen, want 
u betaalt een bedrag zo tussen de 
3000 en 5500 euro.

wekelijks masseren en ga vaak 
naar de sauna. En je moet als 
scheidsrechter weten wat er 
speelt. Daarom kijk ik altijd 
op websites van clubs die ik 
moet fluiten. Als ik weet dat er 
trammelant is, dan houd ik het 
kort en zet daarmee duidelijk 
de toon. Een scheidsrechter 
staat er immers alleen om een 
wedstrijd in goede banen te 
leiden.”roelof luinge bij Jonathan.
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discriminatie. Toenmalig staatsse-
cretaris ross  gaf opdracht voor 
het onderzoek nadat haar top-
ambtenaar roel Bekker melding 
had gemaakt van het schofferen 
en molesteren van scheidsrech-
ters en excessief drankgebruik on-
der sporters. Bijna de helft van de 
sporters ergert zich aan overmatig 
alcoholgebruik rond het sportveld. 
een op de zeven sporters (14 pro-
cent) drinkt geen alcohol, onder de 
niet-sporters is het percentage dat 

niet gebruikt twee keer zo hoog. 
Wel zijn sporters doorgaans ma-
tige drinkers. Onder niet-sporters 
zijn er meer die dagelijks meer 
dan twee glazen drinken. 
De huidige staatssecretaris Jet 
Bussemaker vindt dat er in en 
rond de breedtesport dingen ge-
beuren die niet in de sport thuis-
horen. ‘‘geen geweld, molestaties, 
discriminatie en overmatig alco-
holgebruik,’’ hield Bussemaker de 
sporters voor. 

mei 2007 • Jaargang 1 • nummer 0

een op de acht scheidsrechters in 
het amateurvoetbal voelt zich soms 
of vaak onveilig tijdens het fluiten. 
een op de acht sporters is de afge-
lopen drie jaar op het sportveld ge-
tuige geweest van fysieke agressie.
Dat blijkt uit een onlangs versche-
nen rapport van het sociaal Cul-
tureel planbureau (sCp). een gele 
kaart voor de sport, zoals de titel 
luidt, geeft een beeld van minder 
wenselijke praktijken in de sport: 
agressie, alcoholgebruik, roken en 
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Van verwende prof 
naar kelder amateurs
Trainers Verrips en Wijnands
maken het niet te moeilijk

Door Remco Faasen

De belangstelling voor 
het trainerschap kwam 
pas laat in zijn carriére, 

zegt Herman Verrips. Hij nam 
- nog als profvoetballer - deel 
aan de verkorte cursus voor 
het diploma Oefenmeester 2. 
Maar pas nadat hij als amateur 
bij Elinkwijk aan het afbou-
wen sloeg, begon hij aan zijn 
trainersloopbaan. “Zwaluwen 
Vooruit hing aan de telefoon. 
Ik was 35 jaar, voelde aan mijn 
lichaam dat het tijd was om met 
voetballen te stoppen.´´

Verrips als speler kende ieder-
een. Verrips als trainer moest 
zich weer bewijzen. ´´Dat was 
even schakelen. Ik moest wen-
nen dat ik zelf 
geen dingen meer 
kon veranderen, 
omdat ik niet 
langer op het veld 
stond. En er was 
een verschil in 
mentaliteit. Niet alleen tussen 
profs en amateurs, maar ook 
ten aanzien van de jeugd. Wij 
waren vroeger harder, er was 
meer discipline. Dat probeer ik 
nu ook over te brengen. Maar 
spelers weten het tegenwoordig 
vaak beter. Terwijl ik dankzij 
mijn jaren bij FC Utrecht, FC 
Zwolle en Jong Oranje toch 
wel een beetje verstand van het 
spelletje moet hebben.” 

Verrips leerde zijn verwachtin-
gen bij te stellen en zijn niveau 
aan te passen aan zijn nieuwe 
voetbalomgeving. “Ik heb 
op een hoog niveau gespeeld 
en van iedere trainer wel iets 
geleerd. Maar de moeilijkheids-

graad moest wel even omlaag. 
Je moet het op dit niveau 
gewoon niet te moeilijk willen 
maken.” Ondanks dat bevalt 
het trainerschap hem best. Na 
twee jaar verruilde Verrips 
Zwaluwen Vooruit voor KDS. 
En weer twee jaar later stapte 
hij over naar zondag-vierde-
klasser DSO/Ultrajectum. Daar 
zit hij alweer vijf seizoenen.

Het betaalde voetbal heeft hij 
als trainer nog niet helemaal uit 
zijn hoofd gezet. Een rol op een 
hoger plan blijft trekken. “Ik 
werk bij Stadswerken Utrecht 
en kan niet zomaar vrij nemen 
om het diploma Oefenmeester 
1 te halen. Maar een jeugdelftal 
bij een betaald voetbalvereni-
ging trainen, dat zie ik wel zit-

ten.”  Dat 
FC Utrecht 
hem nooit 
benaderde, 
steekt. 
Verrips: 
“Ik heb er 

dertien jaar gespeeld en weet 
wat er te koop is. Maar het zij 
zo.”
Robert Wijnands heeft het wel 
zover geschopt. De oud-spe-
ler van FC Utrecht (tot 1996), 
Zwolle (zeven jaar) en TOP 
(laatste drie seizoenen) be-
geleidt de C1-jeugd voor het 
tweede jaar. 

Evenals Verrips oriënteerde ook 
hij zich pas laat in zijn carrière 
op het trainersvak. “In 2003 be-
gon ik me af te vragen wat ik na 
het voetballen wilde doen. TOP 
Oss bood me alle gelegenheid 
om mijn diploma Oefenmees-
ter 2 te halen. Via mijn trainer 
van toen, Harry van den Ham, 

kwam ik in contact met VIOD, 
een zaterdag-vierdeklasser. Daar 
ging ik in 2004 aan de slag.” 
Een dorpsclub uit Tienho-
ven, een leuke start, maar een 
stevige omschakeling. ´´Maar,´´ 
zoals Wijnands zegt, ´´het was 
erg verhelderend. Ik was het 
verwende profwereldje ge-
wend. Daar waar alles geregeld 
is. Nu kwam ik bij een kleine 
club waar de trainer alles zelf 

moet doen en dan ook nog eens 
met beperkte middelen. Het 
was heel anders, maar ik heb 
het als positief ervaren.” 

Wijnands maakte ten eerste een 
aantal afspraken met zijn spe-
lers, over ´vanzelfsprekende´ 
zaken. ´´Op tijd komen voor 
een training, gezamenlijk eten 
voor aanvang van een compe-
titiewedstrijd. Verder zorgde 

ik ervoor dat er twee keer per 
week werd getraind en dat 
er honderd procent inzet was 
tijdens die trainingen. Ik kom 
namelijk niet om bezigheidsthe-
rapie te geven.” 

De aanpak had succes. VIOD 
promoveerde direct naar de 
derde klasse en liep in het twee-
de seizoen maar net een perio-
detitel mis. ´´Daarna klopte FC 
Utrecht aan.´´  Wijnands keerde 
terug als jeugdtrainer,  maar 
kreeg opnieuw met een nieuwe 
doelgroep te maken, de pubers. 
“Ook dat is schakelen, vooral in 
de benadering. Bij VIOD stond 
ik tussen jongens van mijn 
eigen leeftijd, nu moet ik af-
standelijker zijn. Aan de andere 
kant, dit zijn jongens met talent. 
Ze zijn kneedbaar. Dat is bij de 
amateurs toch even anders.” 

 Ideeën voor deze Trainers-
pagina? Mail naar redactie@
rondomvoetbal.nl

Herman Verrips (44) en Robert Wijnands (35) kwamen ja-
renlang uit voor FC Utrecht. Na hun carrière begonnen ze 
een tweede leven als trainer, maar wel in de kelder bij de 
amateurs. Even wennen, maar uiteindelijk hebben ze hun 
plek gevonden. Verrips traint DSO/Ultrajectum. Wijnands 
belandde via dorpsclub VIOD bij de C1-jeugd van FC 
Utrecht. “Je moet het niet te moeilijk willen maken.”  

Herman Verrips
ras-utrechter herman Ver-
rips speelde  tussen 1982 en 
1993 bijna driehonderd com-
petitieduels voor FC utrecht. 
slechts drie spelers (Jan Wil-
lem van ede, leo van Veen en 
Jean-paul de Jong) gingen over 
die grens. De laatste twee jaar 
van zijn profcarrière kwam hij 
uit voor FC Zwolle. rechts-
back Verrips heeft ook twaalf 
europacupwedstrijden achter 
zijn naam en kwam een paar 
keer uit voor Jong Oranje. 

Robert Wijnands
robert Wijnands droeg tus-
sen 1991 en 1996 het shirt 
van de FC in 57 competitie-
duels. Daarna was hij zeven 
seizoenen namens FC Zwolle 
actief in de eerste divisie om 
vervolgens nog twee jaar bij 
TOTOT p Oss onder contract te 
staan. Wijnands is in het dage-
lijks leven vertegenwoordiger 
en traint sinds een jaar de C1-
jeugd van FC utrecht. 

FC Utrecht 
hem nooit 
benaderde, 
steekt. 
Verrips: 
“Ik heb er 

‘Alles zelf doen en ook 
nog eens met beperkte 

middelen’

herman Verrips: ‘‘Wij waren vroeger harder, er was discipline.’’

robert Wijnands: ‘‘ik kom niet om bezigheidstherapie te geven.’’

FO
TO

: Fr
a

n
K

Z
ilV
ilV
il

er
FO

TO
: D

e a
FBeelD

in
g

scheidsrechter in het nauw:  maar een enkeling stopt er na een molestatie definitief mee.

land. De ragweek  eindigt op 26 mei. Op 9 en 
10 juni sluit Odysseus het seizoen definitief af 
met een internationaal voetbaltoernooi op de 
velden van De uithof: ‘The Odyssey 2007’

osm ‘75 �90
De komende periode is Osm weer volop actief 
op het gebied van toernooien. Op 20 mei vindt 
het Joop Duyveman-toernooi voor veteranen 
plaats. Ook de jongste leden worden niet 
vergeten, op 2 juni mogen de F-pupillen zich 
uitleven tijdens het Ome Willem Fijen-toernooi. 
Op 9 en 10 juni tenslotte organiseert Osm ’75 
het internationale Café de Bolle C1 Toernooi. 
Op de jeugdpagina van  rondom Voetbal wordt 
meer aandacht geschonken aan dit grote eve-
nement, waaraan zo’n 1000 voetballers zullen 
deelnemen.

patpatp RIa  192
na 21 jaar is het eerste van ZsC patria weer 
kampioen geworden. Dat had niemand kunnen 
voorspellen.  De Zeister ploeg pakte de titel 
met werkvoetbal. met hulp van jeugdspelers 
en nieuwelingen slaagde trainer Coco Fares in 
zijn opzet om snel in de vijfde klasse terug te 
keren .  keren .  k na de wedstrijd patria-Forza almere 
barste het feest los. een auto met foto’s van 
alle spelers en begeleiding, vuurwerk, cham-
pagne en bloemen. het kampioenschap wordt 
opgedragen aan de overleden voorzitter gerrit 
Verbeek.

pVc ���
nadat ook Blauw Wit uit elst met een ecla-
tante 5-1 overwinning aan de zegekar was 
gebonden mocht het vierde van pVC zich dan 
eindelijk tot kampioen kronen. Voor de mannen 

van het vierde reden genoeg om groots uit te 
pakken op hun eigen website (www.pvc4.nl) 
in één van de rubriekjes op de site wordt de 
hele kampioensploeg speler voor speler aan de 
lezer voorgesteld. Dit gebeurt op humoristi-
sche wijze. 

pVcV �39
Komend seizoen zal voor het Vleutense pVCV 
dat naar de derde klasse promoveerde, in het 
teken staan van het  75-jarig jubileum. Diverse 
activiteiten voor jong en oud zullen worden ge-
organiseerd, met als absolute klapper de loterij, 
waarin onder andere een auto te winnen valt. 
na het kampioensjaar volgt er dus wederom 
een feestjaar op Fletiomare Oost!

RIVIERWIJKERRIVIERWIJKERRIVIER s  202
Op zaterdag 19 mei wordt er bij kampioen 

rivierwijkers vanaf 9.30 uur weer gestreden 
om de amelisweerdcup. het deelnemersveld 
wordt traditiegetrouw gedomineerd door 
utrechtse clubs. Toch is de organisatie er ook 
dit jaar in geslaagd om ook enkele verenigingen 
van ver buiten de domstad af te laten reizen 
naar de Koningsweg. Zo hebben ondermeer het 
vierde elftal van vv heerenveen, het negende 
van sDV(rotterdam) en het tweede van TsVV 
merlijn(Tilburg) toegezegd om deel te nemen. 
laatstgenoemde vereniging won  vorig jaar de 
amelisweerdcup.

Ruc  30�
Wat kan het leven soms toch oneerlijk zijn. Zo 
zijn er veteranen die tot na hun vijftigste hopen, 
vaak tegen beter weten in,  op hun eerste 
kampioenschap. maar er zijn ook pupillen die al 
voor het tiende levensjaar het eerste kampioen-

tRaINERstaaL



2� mei 2007 • Jaargang 1 • nummer 0 aDVERtENtIE

kool living
06-  30 07 08 32

N
ie

u
w

b
o

u
w

R
e

n
o

v
a

ti
e

P
ro

je
c

t-
o

n
tw

ik
k

e
li

n
g

• Infrastructurele werkzaamheden

• Renovatie- en Totaalsloopwerken

• Opsporen niet gesprongen explosieven

• Groenvoorzieningen

• Specialist in Asbest- en Bodemsaneringen

De activiteiten van
Oskam Aannemersbedrijf

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

het team van rondom Voetbal is op zoek naar versterking. 
Op korte termijn is er plek voor een..

Verkoper
met de krant onder je arm en aantrekkelijke tarieven, liggen er volop kansen. rondom Voetbal komt 
met ingang van het nieuwe seizoen maandelijks uit. Tussen de redactionele pagina’s door is er veel 

ruimte voor advertenties, voor mensen die als ondernemer of als liefhebber ook een plekje in rondom 
Voetbal willen krijgen. 

Ben jij betrokken en enthousiast  en daarnaast in staat om Vrienden van rondom Voetbal te maken? 
Bel met rob Zomer, uitgever, 06-14281531. Of mail naar advertentie@rondomvoetbal.nl

Rondom Voetbal, het medium dat alle voetballiefhebbers in utrecht in één keer bereikt.
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Een utrechtse kampioen 
zit er bij EuRo 2007 niet in
Voor voetbaltoernooi meldt zich
weer leger aan vrijwilligers aan

Het WK onder 20 jaar was voor Wijnand de Ruijter (61) en 
Roberto Lopez Ramirez (39) een enorme happening. De 
laatste werd in Utrecht, nota bene zijn eigen stad, wereld-
kampioen. Als teambegeleider van Argentinië, als vrijwil-
liger dus. Vol enthousiasme heeft het tweetal zich voor 
EURO 2007 weer aangemeld.

Door Johan van der Zande

W ijnand de Ruijter 
heeft de smaak te 
pakken. In 2005 

verrichtte hij wat kleine klusjes, 
zoals hij het zelf noemt. ´´Ik 
deed veel verschillende dingen 
en dat maakte het zo leuk. Ik 
was oorspronkelijk als chauf-
feur ingehuurd. Maar ik was 
alle dagen beschikbaar dus 
werd ik ook voor andere klusjes 
gevraagd. Ik ben de beroerdste 
niet, dus ik heb kleding uitge-
reikt aan vrijwilligers en ervoor 
gezorgd dat bepaalde mensen 
op tijd in het stadion waren.´´

Want De Ruijter kennen ze bij 
DSO/Ultrajectum ook als een 
manusje van alles. Al jarenlang 
springt hij bij, daar waar de 
nood aan de man is. Het was 
dan ook niet vreemd dat de ex-
keeper van Holland er twee jaar 
geleden bij het WK onder 20 
jaar al bij was. ´´Een hele hap-
pening.´´ Nu werd hij gevraagd 
door Nexxt BV, de stichting die 
door de KNVB was ingehuurd 
om het toernooi te organiseren. 
En ik dacht dat het geen kwaad 
kon. Er kwam een selectiege-
sprek met iemand van de uit-
zendorganisatie In Person. Van 

de 2000 aanmeldingen waren 
er maar 600 die aan dit toernooi 
mochten meewerken.´´
De Utrechter kwam er 
doorheen. ´´Tamelijk onver-
wacht.´´En hij gaat weer heel 
wat anders doen dan twee jaar 
terug. ´´Ik ben verantwoorde-
lijk voor het transport, moet 
VIP’s van luchthaven Schiphol 
afhalen, scheidsrechters van 
hot naar her vervoeren, bobo’s 
van Groningen naar Nijmegen 
terugbrengen, enzovoort.´´

De vrijwilliger, die officieel 
met pensioen 
is, vindt dat 
het toernooi 
afhankelijk is 
van vrijwilli-
gers. “Zonder 
deze mensen 
kan zo’n groot 
spektakel niet plaatsvinden. 
Het valt of staat bij vrijwilligers. 
Ik vind het leuk om achter de 
schermen te kijken, een beetje 
een kijkje in de keuken te krij-
gen. Zo kan ik mijn ervaringen 
weer terugkoppelen naar mijn 
amateurclub.” 
Ook Roberto Lopez Ramirez 
heeft al een groot voetbaltoer-
nooi op zijn conto staan. Zelfs 
meer dan één. 
Maar de herin-
neringen aan 
het WK onder 
20 zetten hem 
weer in vuur 
en vlam. De 
Utrechter 
met Venezolaans-Antilliaanse 
wortels was teambegeleider bij 
Argentinië. ´´Ik regelde alles 
voor ze. De hotels, de reizen 
van stadion naar stadion. Ik heb 
zelfs enkele persconferenties 
gedaan.”
Volgens Lopez Ramirez werd 

hij tijdens het toernooi geleefd. 
“Ik was in het hele begelei-
dingsteam de enige die Engels 
sprak. Daarom heb ik onder 
meer alle interviews vertaald. 
Ik maakte alle trainingen van 
dichtbij mee en bij de wedstrij-
den zat ik ook in de dug-out.´´ 
En omdat Argentinië de finale 

haalde en die 
van Nigeria 
won, was er 
voor Lopez 
Ramirez zelfs 
een huldiging. 
´´Ik stond 
tussen de jon-

gens op het veld ja. Met grote 
voetballers als Gago van Real 
Madrid, Aguero van Atletico 
Madrid en natuurlijk Barcelo-
na-ster Lionel Messi. Ik volg ze 
sindsdien ook op de voet.´´

De Utrechter beleefde het hele 
voetbalfeest als een roes. ´´Van 
tevoren had ik natuurlijk niet 
gedacht dat ik zoiets zou mee-

maken. Ik ben 
als vrijwilliger 
bij de Olym-
pische Spelen 
in Athene 
geweest. Dat 
was groots. 
Vervolgens 

zag ik op de site van Studio 
Sport dat er vrijwilligers wer-
den gezocht voor het WK in 
2005. Om kaartjes te checken, 
te flyeren, die dingen. Maar 
toen ik me aanmeldde, werd ik 
door de organisatie benaderd 
voor de rol van teambegeleider. 

Ze hadden mijn CV gezien en 
waren onder de indruk. Ik ben 
goed opgeleid en spreek de ta-
len. Na een ontmoeting met de 
selectie kon ik me bij het team 
voegen.´´
Ook deze keer was hij er klaar 
voor. Maar het EK, dat op 10 
juni start en waarin Jong Oranje 
een voorname rol kan spelen, 
gaat op het laatste moment toch 
aan zijn neus voorbij. ´´Mijn 

werk als projectmanager bij 
een ICT-bedrijf staat een nieuw 
avontuur in de weg. Ik krijg het 
te druk, zit onder meer tijdelijk 
in het buitenland en kan me 
dus niet volledig committeren 
aan dit toernooi. Ik zou de VIP’s 
ontvangen en gastheer spelen. 
Wanneer zo’n toernooi voor mij 
geslaagd zou zijn? Zodra nie-
mand doorheeft dat ze met een 
vrijwilliger te maken hebben.’’

van Nigeria 
won, was er 
voor Lopez 
Ramirez zelfs 
een huldiging. 
´´Ik stond 
tussen de jon-

‘Ik stond tussen de jon-
gens op het veld, naast 

een ster als Messi’

als vrijwilliger 
bij de Olym
pische Spelen 
in Athene 
geweest. Dat 
was groots. 
Vervolgens 

‘Zo’n groot voetbalspek-
takel staat of valt met 

vrijwilligers’

utrechter roberto lopez weet zich geflankeerd door de argentijn rosales en de Braziliaan Felipe. 

Wijnand de ruijter.

In person wierf 800 vrijwilligers
een toernooi dat twee weken duurt en op vier verschillende locaties 
plaatsvindt, kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Tijdens het we-
reldkampioenschap voetbal tot 20 jaar in 2005 waren gedurende vier 
weken maar liefst 1200 actievelingen in de weer in zes speelsteden. 
Voor het naderende Voor het naderende V ueFaFaF eK onder 21 waren opnieuw achthonderd 
betrokken vrijwilligers nodig. uitzendorganisatie in person deed de 
werving, selectie en training. het organisatiecomité zocht chauffeurs, 
gastvrouwen, logistieke medewerkers, plaatsaanwijzers en assistenten 
op het gebied van pers en accreditatie. 

De wedstrijden op het EK tot 21 jaar
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Zondag 10-�
18.15 uur nederland - israël (a, heerenveen)
20.45 uur portugal - België (a, groningen)

maandag 11-�
18.15 uur Tsjechië - engeland (B, arnhem)
20.45 uur servië - italië (B, nijmegen)

Woensdag 13-�
18.15 uur israël - België (a, heerenveen)
20.45 uur nederland - portugal (a, groningen)

Donderdag 1�-�
18.15 uur Tsjechië - servië (B, nijmegen)
20.45 uur engeland - italië (B, arnhem)

Zaterdag 1�-�
20.45 uur België - nederland (a, heerenveen)
20.45 uur israël - portugal (a, groningen)

Zondag 17-�
20.45 uur italië - Tsjechië (B, arnhem)
20.45 uur engeland - servië (B, nijmegen)

HaLVE FINaLEs
Woensdag 20-6
18.15 uur 1e a – 2e B (a – 2e B (a heerenveen)
20.45 uur 1e B – 2e a (a (a arnhem)

FINaLE
Zaterdag 23-6 20.45 uur groningen

schap op hun erelijst kunnen bijschrijven. neem 
bijvoorbeeld de e2 van ruC.  Bijzonder is dat 
ze dit deden zonder ook maar één punt te 
verspelen. er zijn er niet veel die dit na kunnen 
zeggen! Op donderdag 17 mei organiseert 
ruC voor de negentiende keer het Cees Bosch 
toernooi. Deelnemende ploegen zijn: DsO/ul-
trajectum, VVJ, trajectum, VVJ, trajectum, utrechtse Boys, Café Ons honk, 
stichtse Boys, Café Vogelaar, de Wallenburg 
Boys en ruC.

saEstum  730
De ledenvergadering van saestum is akkoord 
gegaan met de aanleg van een kunstgrasveld 
op het hoofdveld. De aanbesteding  heeft al 
plaatsgevonden. De planning is dat er op 4 juni 
gestart wordt en dat het veld begin augustus 
gereed is. Begin september zal dan de officiële 
opening plaatsvinden. saestum wil het nieuwe 

veld als trainingsveld gebruiken, waarmee de 
basis wordt gelegd voor multifunctioneel ge-
bruik van de accommodatie, het hele jaar door.

sc EVERstEIN ��7
Bij de everdingse vereniging wordt op vrijdag 
8 juni de eigen vrijwilligersavond gehouden. 
alle vrijwilligers van everstein zijn van harte 
welkom in de kantine van de zaterdag-tweede-
klasser. klasser. klasser in verband met de inkoop van de hapjes 
en de drankjes wil de club dat vrijwilligers zich 
vooraf opgeven. Dat kan via vrijwilligers@ever-
stein.nl. De club hoopt op een betere opkomst 
dan de vorige keer. De insteek is om vooral 
een gezellige avond met elkaar te hebben.

scH´��  595
het veld van sCh is op hemelvaartsdag het 
terrein voor de KpJ-jongeren, de plattelands-pJ-jongeren, de plattelands-p

jeugd uit harmelen en de omliggende dorpen. 
het jaarlijkse voetbaltoernooi trekt een kleine 
200 jongeren, jongens en meisjes. Die groep zal 
´s avonds in een plattelandsdisco nog eens uit 
zijn slof schieten.  Op woensdagavond  11 juli 
start FC utrecht zijn voorbereiding traditio-
neel tegen een combinatie-elftal van harmelen/
De meern/Vleuten. het duel wordt deze keer 
gespeeld op het terrein van pVCV.

scHaLKWIJK  358
Op 26 mei houdt VV schalkwijk wederom 
het 4x4 toernooi voor  junioren. De F- tot 
en met de a- jeugd kan deelnemen aan dit 
festijn, waarbij houten bakken zullen dienen als 
goaltjes. eén wedstrijd zal ongeveer tien minu-
ten duren.  Op 9 en 10 juni is er de jaarlijkse 
afsluiting voor de jongste talenten, de spelertjes 
zullen overnachten op de velden. Tijdens dit 

voetbalkamp vindt er een dropping plaats, maar 
ongetwijfeld zal er ook veel gevoetbald worden. 

spoRtRtR INg  755
het hoge hoeden-toernooi wordt dit jaar 
door sporting ’70 in een compleet nieuw jasje 
gestoken. Onder het mom ‘voetbal is van en 
voor iedereen’ mogen nu zelfs ouders met 
voetbalaspiraties de kicksen aantrekken en het 
mogelijk opnemen tegen hun zoon of dochter. 
Op 17 mei wordt in de vroege uren eerst het 
pupillentoernooi afgewerkt, in de middag mo-
gen ook de junioren en senioren aantreden.

stERRENWIJK  155
sterrenwijk vierde twee weken terug een jubi-
leum. De rasechte leum. De rasechte leum. utrechtse volksclub bestond 
op Bevrijdingsdag exact 60 jaar. er waren tal 
van festiviteiten. Oud-sterrenwijkers voetbal-
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Hamza kijkt in de zaal 
en op het veld omhoog

hamza (zittend derde van links) tussen zijn ploeggenoten van Zwaluwen.

Waar vind je ze nog? De voetballer die liever een assist 
geeft, dan voor de doelpunten zorgt. Bij Hamza Mahdad 
werkt het al jaren zo. De 23-jarige spelverdeler van 
Zwaluwen Utrecht is een liefhebber pur sang. Een mooie 
actie is leuk, maar het teambelang staat voorop. Zowel op 
het veld als in de zaal.  ´´Maar mijn ambities reiken verder.´´

Door Rogier Fonteijne

Op het Bankaplein in 
Lombok leerde Hamza 
voetballen. Vanaf zijn 

achtste was hij daar altijd met 
een bal te vinden. Via een 
vriendje kwam hij bij Zwalu-
wen Utrecht terecht, de club 
gelegen aan de Grebbeberglaan. 
Hier doorliep het talent de 
jeugdopleiding, veel verdedi-
gers werden in die tijd duizelig 
van de toenmalige buitenspeler. 
Al op zijn zeventiende kwam 
Hamza in het eerste te spe-
len, in een team met ervaren 
jongens op het middenveld 
konden ze wel wat creatieve 
voorhoedespelers gebruiken. 
Hij is, op een korte periode na, 
nooit meer uit de basis verdwe-
nen. 
Een echte doelpuntenmaker 
is Hamza Mahdad, student 
Sociaal Cultureel Werk, niet. 
De technicus komt het best tot 
zijn recht achter de spitsen. 
Gemiddeld pikt hij per seizoen 
zo’n acht doelpunten mee, niet 
slecht voor een middenvelder. 
Zijn voorbeelden in de Neder-
landse competitie zijn Philip 
Cocu en Ismaël Aisatti, twee 
echte teamspelers. In de Cham-
pions League geniet Hamza 
van de steekpassjes van Kaka 
en de onverzettelijkheid van 
Steven Gerrard. Ook Zinedine 
Zidane, de Franse grootmees-
ter, behoorde tot zijn idolen. 
Zelf hoopt Hamza ook nog eens 
op een hoger niveau te acteren. 
Hij zegt het erg naar zijn zin 
te hebben bij Zwaluwen. De 
club pakte dit seizoen zelfs een 
periodetitel. Maar zijn ambities 
reiken verder. ´´Op een lager ni-
veau moeten de clubs het toch 
voornamelijk van fysiek voetbal 
hebben, ruimte voor technisch 
voetbal is er nauwelijks. Er zou 
interesse zijn van clubs uit een 
hogere klasse, maar vooralsnog 
blijven dat geruchten.´´

Tot die tijd is Hamza Mahdad 
druk genoeg. Naast het veld-

voetbal schittert hij namelijk 
iedere vrijdag ook in de zaal. 
Met zijn club JCV/Aiso speelt 
hij in de eerste 
divisie, het op 
een na hoogste 
niveau dus 
waarop de 
club uit de 
Utrechtse wijk Hoograven 
acteert. Door toeval kwam hij in 
het team terecht. Zijn toenma-
lige baas bij de Xenos organi-
seerde een voetbalwedstrijd en 
daarin maakte de balvirtuoos 
indruk op de tegenstander. 

Zoveel indruk dat hij direct 
gevraagd werd te komen zaal-
voetballen bij JCV. 
Hij heeft er geen seconde spijt 
van gehad. Binnen drie seizoe-
nen is zijn team doorgestoomd 
van de eerste klasse naar het op 
een na hoogste landelijke ni-
veau.  ´´Dit niveau is duidelijk 
zwaarder, er wordt meer fysiek 
gespeeld en er is minder ruimte 

voor de actie. 
Bovendien 
laten scheids-
rechters op 
dit niveau 
meer toe.´´

Knap genoeg wisten de Utrech-
ters handhaving af te dwingen. 
Volgend seizoen hoopt JCV/
Aiso op een plek in de bovenste 
regionen. En van Hamza zullen 
we ongetwijfeld nog veel meer 
horen. 

uItgEVLogEN
Jordy godée speelt dit seizoen voor het derde jaar bij het Vee-
nendaalse gVVV.  Het eerste jaar werd de zoon van Jan go-
dée (Elinkwijk, Fc amsterdam, Holland) met gVVV meteen 
kampioen in de eerste klasse. De laatste twee seizoenen, in 
de hoofdklasse, verliepen voor de verdediger uit Vleuten wat 
minder. De basisplaatsen waren op de vingers van een hand 
te tellen. onlangs besloot godée de overstap te gaan maken 
naar Huizen.

het tweede seizoen bij gVVV, in de hoofdklasse, begon 
goed. ik had alleen wat last van mijn enkel. Op de rönt-

genfoto bleek dat er botsplinters in het gewricht zaten. genfoto bleek dat er botsplinters in het gewricht zaten. genf ik 
moest dus geopereerd worden. hierdoor ben ik er een 
paar maanden uit geweest. Toen ik weer fit was, stond 
het elftal er eigenlijk al, zoals het er nu ook staat. ik 

speelde nog wel mijn wedstrijdjes, maar was geen vaste 
waarde. Dit seizoen is het niet anders. ik zit wel bij de groep, 

maar de jongens die vorig seizoen hebben gespeeld, krijgen de voorkeur 
van de trainer. als voetballer wil je altijd spelen, dus toen huizen contact 
met me opnam had ik daar wel oren naar. ik denk dat je huizen wel kunt 
vergelijken met gVVV, alleen bij gVVV staat het nu goed op de rit en 
hopelijk gaat dat bij huizen ook gebeuren. Qua historie en accommoda-
tie hoort huizen in de hoofdklasse, maar mocht het in de eerste 
klasse zijn dan is het ook geen ramp. Dat heb ik bij gVVV ook 
al meegemaakt, dan kun je ook bouwen aan het elftal. maar 
het blijft leuker om in de hoofdklasse te spelen. een ding 
weet ik zeker: al spelen we een uitwedstrijd in Zeeland, 
mijn vader staat langs de lijn.

naam: Jordy aam: Jordy godée
geboortedatum: 17 februari 1983
leeftijd: 24 jaareeftijd: 24 jaar
positie: rechtsback
Vorige clubs: Vorige clubs: elinkwijk (jeugd), FC linkwijk (jeugd), FC utrecht 
(jeugd), (jeugd), elinkwijk, FC Den Boschlinkwijk, FC Den Bosch
huidige club: uidige club: gVVV
Volgende club: Volgende club: huizen
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hamza (staand derde van rechts) temidden van zijn ploeggenoten van JCV.

Utrechtse wijk Hoograven Knap genoeg wisten de Utrech

‘Op laag niveau is 
weinig ruimte voor 
technisch voetbal’

den een wedstrijd tegen oud-FC utrecht.  De 
club heeft befaamde spelers voortgebracht als 
gerald Vanenburg. nog steeds is het honk aan 
de laan van maarschalkerweerd een mooie 
pleisterplaats voor supporters van FC utrecht, 
vooraf en na afloop van de thuiswedstrijden.

stIcHtsE Boys 83
het is met pijn in het hart, maar vanaf volgend 
seizoen is er geen ‘stichtse Boys’ meer. De club 
wordt na meer dan 90 jaar ondergebracht bij 
DhC ’04, dat na de zomerstop  DhsC gaat 
heten. leuk vindt voorzitter Ben Wintraaken 
van stichtse Boys dat niet, maar hij beseft ook 
dat het toekomstperspectief allerminst positief 
was. “Op een gegeven moment hadden we nog 
maar vier elftallen, dan is het lastig om de boel 
nog aan de gang te krijgen. Bij de jeugd hadden 
we best wel wat aanmeldingen, maar als je die 

kinderen geen begeleiding kan garanderen, 
dan houdt het verhaal op. aan onze financiële 
situatie heeft het niet gelegen. sportief was 
het  gewoon allemaal niet haalbaar, omdat er 
onvoldoende vrijwilligers waren.  Jammer, want 
ik ben hier zo’n 40 jaar lid geweest. maar ja, het 
is nu eenmaal niet anders.’’

sVF  370
in Cothen was het op 29 april feest. Trouwe 
vrijwilliger Cees van den Berg nam van burge-
meester swillens een koninklijke onderschei-
ding in ontvangst vanwege zijn jarenlange inzet 
voor het dorp Cothen, in het bijzonder voor 
sVF. Vanaf 1957 is Cees namelijk al als vrijwil-
liger werkzaam. Vele functies heeft hij bekleed. 
Van secretaris tot rommelopruimer en van 
inkoper kantinezaken tot voorzitter. inkoper kantinezaken tot voorzitter. ink al in 1970 
was Cees van den Berg al tot erelid benoemd.  

Wij feliciteren Cees  nogmaals en we bedan-
ken al onze vrijwilligers voor hun inzet over 
het afgelopen seizoen.    

sVL  231
het zijn spannende tijden voor sportvereniging 
langbroek. het vlaggenschip van de club speelt 
namelijk in de nacompetitie voor lijfsbehoud in 
de derde klasse. Tegenstander op hemelvaarts-
dag is de winnaar van de dubbel  tussen DVdag is de winnaar van de dubbel  tussen DVdag is de winnaar van de dubbel  tussen D sa
en DhC.  

sVm  387

uts  1�8
het afgelopen seizoen nam het eerste van 
uTs  genoegen met de vijfde plaats, maar als 
het aan de Turkse vereniging ligt dan doen ze 
volgend seizoen echt mee voor de prijzen. 

Jeugdcoördinator hasan Ozkilit is helder over 
de ambities van zijn club. ‘’Volgend seizoen gaan 
we voor het kampioenschap in de vierde klasse. 
afgelopen seizoen waren we misschien nog te 
onervaren. We hadden afscheid genomen van 
wat oudere spelers en hebben aanvulling ge-
kregen van  jongens uit de a1. Die zijn nu weer  
wat verder in hun ontwikkeling.’’

uVV  389
De zaterdagselectie van uVV kende een uiter-
mate succesvol jaar, hoogtepunt vormde het be-
halen van een periodetitel. maar het succesjaar 
is voor hen nog niet ten einde; er wacht nog 
een smakelijk toetje. De zaterdagselectie sluit 
het huidige seizoen namelijk af met een negen-
daagse trip naar aruba! De coaches graanoogst 
en Van schaik onderhouden al jaren een warme 
band met het eiland en zorgde er 
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‘We wilden er iets moois 
van maken, exclusief ’

‘Vraag me niet wat het 
allemaal gekost heeft’

mei 2007 • Jaargang 1 • nummer 0FutsaL

Een reünie? 
Ja, een leuk idee!
arendsen Boys dankzij profs een 
begrip in utrechtse zaalvoetbalwereld
Het zaalvoetbalteam van 
Arendsen Boys trok meer 
dan twintig jaar geleden 
wekelijks een volle sport-
hal. Utrechtse profs als Leo 
van Veen en Gerald Vanen-
burg waren publiekstrek-
kers. Rob Arendsen was 
met zijn één jaar jongere 
broer Lex de drijvende 
kracht. ´´Het was een uit 
de hand gelopen hobby,’’ 
zegt hij. Van een reünie ziet 
hij het eerdaags wel weer 
komen.

Door Hans Boender en 
Rob van der Poel

Op het hoogste niveau is 
de Domstad een witte 
vlek op de futsalkaart. 

In de jaren zeventig en tachtig 
was dat anders. Autoverkoper 
Rob (62) en kapper Lex Arend-
sen - twee ondernemers uit 
Vleuten en Utrecht - wisten een 
heel leger profvoetballers naar 
de zaal te trekken. Hoewel dat 
in eerste instantie niet eens de 
insteek was.
Het begon met een partijtje 
´knotsschieten´ aan het slot 
van de bokstraining in De Bilt, 
waar Rob een sportschool had. 
´´Dat was eind jaren zestig. Ik 
trainde zelf al wat jaartjes bij De 
Voltreffer, bij Ben Zwezerijnen. 
Na de boksles speelden we drie 
tegen drie. Dat was heel popu-
lair en -  voor de gein - besloten 
we een zaalvoetbalteam in te 
schrijven bij de KNVB.´´
Arendsen Boys was geboren 
en begon in sporthal De Bilt als 
vijfdeklasser. 
´´Mijn eerste 
ploeg bestond 
uit een stel 
oud-boksers, 
maar ook uit 
voormalig 
wielrenners, 
zwemmers en hardlopers. We 
werden meteen kampioen. 
Daarna kwam ik in aanraking 
met Leo van Veen, die bij FC 
Utrecht voetbalde. En toen is 
het balletje gaan rollen.´´mIJNhet balletje gaan rollen.´´mIJN chet balletje gaan rollen.´´ cLhet balletje gaan rollen.´´Luhet balletje gaan rollen.´´u
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men meer profs. Gerard van men meer profs. Gerard van men meer profs. Gerard van 

der Lem, maar ook Wim van 
der Horst en Gerard Aichorn, 
die bij FC Den Bosch voetbal-
den. De zaalcompetitie werd 
in de regel op maandagavond 
gespeeld, op de vrijdag was er 
wel eens een bekerduel. ´´Dat 
was voor deze jongens vaak 

niet toege-
staan, omdat staan, omdat 
ze twee dagen ze twee dagen 
later bij hun later bij hun 
werkgever werkgever 
moesten opmoesten op-
draven. Maar draven. Maar 
het gebeurde 

natuurlijk stiekem toch. Ik heb 
daar nog een ruzie over gehad 
met Rinus Israel, die toen coach 
was van Den Bosch. Hij kwam 
onverwacht controleren.’’
IJzeren Rinus riep met name 
Wim van der Horst op het Wim van der Horst op het Wim van der Horst op het 
matje, maar was niet de enige matje, maar was niet de enige matje, maar was niet de enige matje, maar was niet de enige 

trainer die boetes uitdeelde. 
Ook Barry Hughes, de coach bij 
FC Utrecht, was van zaalvoet-
bal niet gediend. ‘’Die boetes 
betaalden wij natuurlijk, maar 
vraag me niet wat het allemaal 
gekost heeft…. ’’ Met zoveel 
kwaliteit werd Arendsen Boys 
jaar in jaar uit kampioen. ´´Met 
Harry van den Ham hadden we 
de beste afmaker van Neder-
land in huis. Hij profiteerde 
vooral van Leo van Veen die de 
bal werkelijk aan een touwtje 
had hangen. Maar ook Dick 
Donselaar maakte met zijn 
schaarbewegingen indruk. Daar 
stond Tjeu la Ling in vergelij-
king echt stil bij.’’
Zelf deed Rob Arendsen in de 
beginperiode ook nog wel eens 
mee. Maar toen de thuiswed-
strijden eenmaal in Bisonspoor 
werden afgewerkt en later 
sporthal Oude Rijn in Vleuten 
de thuishaven werd, was hij 
met broer Lex coach en team-
manager. ´´Het 
was namelijk 
elke week best 
een hele klus 
om zeven man 
bij elkaar te 
krijgen. Daar 
heb ik veel, heel veel energie 
ingestoken. Want we wilden er 
wel iets moois van maken. Het 
had iets exclusiefs. In Henny 
Koot hadden we een perfecte 
fysio in huis en we deden altijd 
wel een hapje van tevoren. Het 
was gewoon allemaal top.’’
Bijna alle topvoetballers uit 
Utrecht droegen eens of een 
aantal jaren het shirt van 
Arendsen Boys: Frans Ade-
laar, Jan Wouters, Gert Kruys,  
Edwin en Jan Godee. Maar ook 
amateurs als Paul Pessel, Hans 
de Weerd, Jan van Renswouw, 
Piet Strating en Dick Hardeveld 
bliezen hun partijtje mee. ‘’Het 
was geweldig om te zien. Ik 
durf te zeggen dat er tegen-
woordig echt niet meer op dit 
niveau wordt gespeeld.’’
Bijna kwam het zelfs tot een op-
treden van Marco van Basten. 
En ook Willem van Hanegem 
was even in beeld bij de broers. 
‘’Marco vond het toch te veel 
risico. Hij zat bij Ajax. En om je risico. Hij zat bij Ajax. En om je risico. Hij zat bij Ajax. En om je 
eerlijk te zeggen, over Willem eerlijk te zeggen, over Willem eerlijk te zeggen, over Willem eerlijk te zeggen, over Willem 

hadden we onze twijfels. Hij 
is nooit de snelste geweest en 
een speler moest natuurlijk ook 
wel in ons team passen. We 
hebben vaker om die reden nee 
verkocht.’’  
Lange tijd zorgden de broers 
zelf voor de sponsoring. Lex: 
‘’Je zag toch dat mijn klanten-
kring als kapper behoorlijk 
uitbreidde door het voetbal.’’ 
Ook Rob Arendsen verkocht in 

die jaren best 
wat auto’s ex-wat auto’s ex-
tra.  ‘’Niet zo tra.  ‘’Niet zo 
gek. Waar we gek. Waar we 
ook speelden, ook speelden, 
de sporthal de sporthal 
en de kantine en de kantine 

zaten altijd bomvol. Zelfs naar 
uitwedstrijden gingen bussen 
met fans mee.’’ Shirtsponsors 
als Oskam en Marback namen 
het later van de broers over. 
‘’Ze stonden daarvoor in de rij.’’
Ook de voetballiefhebbers 
kwamen massaal op de be-
kende namen af. Een jongen 

als Rob de Wit behoorde tot de 
publiekstrekkers, tot aan zijn 
hersenbloeding in 1986. Rob 
Arendsen was er in Spanje bij 
toen het gebeurde. ‘’Rob de Wit 
is nadien betrokken gebleven. 
Tot vorig jaar zat hij in een 
zaalvoetbalploegje met mij en 
allemaal andere vijftigers en 
zestigers. Hij was onze keeper. 
Hij komt nu elke week bij ons 
kijken.´´
Eind jaren tachtig werd Arend-
sen Boys opgeheven. De prof-
clubs gingen steeds moeilijker 
doen. ´´Ze dwongen hun spe-
lers te kiezen. Wij hadden maar 
één team en dat is geruisloos 
verdwenen. ´´Jammer, want het 
waren prachtige tijden. De volle 
zalen, de topspelers en alle 
stukken in de kranten.’’ Van een 
reunie is het nog niet gekomen. 
Een paar jongens zijn er al 
eens over begonnen. Wie weet,  
misschien komt het er door dit 
verhaal snel van.’’

lex en rob arendsen, anno 2007.
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Vanaf links: Jan Wouters, harry van den ham, paul pessel, Wim van der horst en 
lex arendsen. gehurkt: Jan godee,  John Vink, rob arendsen en rob de Wit.

Dick hardevelt ontvangt als aanvoerder weer een kampi-
oensprijs voor arendsen Boys.

Vanaf links: Joop Oostdam, harry van den ham, leo van 
Veen, Wim van der horst, paul pessel, henny Koot.lex 
arendsen, rob arendsen, John Vink en rob de Wit.
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geen utrechtse club in futsal eredivisie
rob en lex arendsen hebben het zaalvoetbal in utrecht kleur gegeven. 
Wat was daarvoor nodig? ´´allereerst mensen die iets op poten willen 
zetten,´´ zegt rob arendsen beslist. maar in één adem komt hij ook met 
de bekende spelers op de proppen. ´´natuurlijk, dat zal nu veel lastiger 
worden. profclubs, maar ook de betere amateurclubs dwingen spelers 
te kiezen.´´ Op dit moment lopen de betere utrechtse zaalvoetballers 
bij clubs als hilversum, De hommel en eindhoven. in de eerste divisie 
speelt JCV/aiso uit de wijk hoograven, dat dit seizoen zevende werd. 
De utrechters schopten het in de beker tot de kwartfinale.
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Voor informatie en/of boekingen:
Management Sjarrel & Sjaan • Fred Besselse

 p/a Lucas Bolwerk 22 • 3512 EJ  UTRECHT
(T) 030-2311165 • (E) manager@sjarrelensjaan.nl

Wij ondersteunen licht en geluid bij uw:
live-acts • braderieën • evenementen • vergaderin-
gen • festivals • kidsparty’s • drive-in shows • thema 
feesten • bruiloften • winkelcentra • modeshows • 
studentenfeesten 

(T) 030 - 6661101 of 06 - 54205401

STOLWIJK REGISTERACCOUNTANTS  & 
BELASTINGADVISEURS

Accountantskantoor Stolwijk bestaat 
inmiddels al weer 24 jaar en is in die 
tijd uitgegroeid tot een zéér 
professionele dienstverlener op het 
gebied van Accountancy en 
Belastingadviezen voor zowel de 
grotere ondernemingen als het 
midden- én kleinbedrijf, vrije 
beroepsuitoefenaren en particulieren 

Kantoren:
Amstelveen 
De Meern 

Vennoten:
drs. W.C.M. Stolwijk RA 
mr. J.A. van Raad FB 
drs. J.C.A. Lemkes RA 
mr. P.R.J. Sloothaak FB 

   BELASTINGEN
verzorgen aangiftebiljet inkomsten- en/of vennootschapsbelasting 
verzorgen bezwaarschriften tegen onjuiste belastingaanslagen 
fiscale planning 
begeleiding “startende” ondernemers 
optimale fiscale ondernemingsstructuur creëren 
grote fiscale deskundigheid aanwezig, gelet op werkervaring en 
opleiding 
onafhankelijke pensioenadviezen 
adviezen inzake schenkingsrechtplanning 
adviezen inzake nalatenschapsplanning 

ACCOUNTANCY
samenstellen, beoordelen en/of controleren jaarrekening 
verzorgen (loon-)administraties 

Mocht u eens van gedachten willen wisselen dan kunt u contact 
opnemen met de heer W. Stolwijk of de heer J. van Raad. 

Kantoor:     Gouvernantelaan 3/6A 3454 WE De Meern    
Telefoon:   (030) 666 53 89 

Voor de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied verwijzen wij u 
naar onze website www.stolwijkacc.nl. 

   

Na een succesvolle theatertour van 150 voorstellingen door het ge-
hele land, werken zij nu aan hun 3e avondvullend programma  “klit-
tenband”. Dit programma gaat in september 2008 in première.  Voor 
aanvragen , waaronder bedrijfsevenementen, op maat geschreven 

conferences en presentaties, verwijzen wij naar de website: 

www.luiderenvandonselaar.nl

Adviesgroep | Zakelijke en financiële dienstverlening

Tel. (030) 240 03 10
info@wurffenpartners.nl
www.wurffenpartners.nl

Adviesgroep | Zakelijke en financiële dienstverlening

Tel. (030) 240 03 10
info@wurffenpartners.nl
www.wurffenpartners.nlAdviesgroep | Zakelijke en financiële dienstverlening

Tel. (030) 240 03 10
info@wurffenpartners.nl
www.wurffenpartners.nl
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spits: een 
kwetsbare 
egotripper?
Wanneer hij scoort, hangt iedereen om zijn nek. Maar 
zonder doelpunten zijn ze weinig tot niets waard. Dat 
gegeven maakt onzeker. Wanneer heb je een ´neusje voor de 
goal´ en wat gaat er in het hoofd om als je een aantal weken 
´droog staat´. Rondom Voetbal legt drie op het eerste gezicht 
verschillende spitsen een aantal stellingen voor.

Door Pim Koppel

 spitsen moeten beter  
beschermd worden door 
de scheidsrechter.

MB: ´´Dat vind ik wel. Het lijkt 
af en toe alsof verdedigers meer 
mogen dan spitsen. Komt ook 
omdat een verdediger vaak de 
overtreding maakt voordat ik 

de bal krijg. Dat is nu eenmaal 
moeilijk te zien. In de jeugd 
heb je niet zo’n last van gemene 
truckjes. Welke? Nou knijpen 
en tegen je hak trappen. Je moet 
daar slim mee omgaan. Nu stap 
ik ook soms ‘per ongeluk’ op de 
tenen van een verdediger.´´
DGZ: ´´Heel erg mee eens! Als 
spits ben je zeer kwetsbaar, 
doordat je vaak van achteren 
wordt aangepakt. Ik weet ook 

zeker dat er coaches zijn die 
tegen hun verdediger zeggen: 
‘Vandaag Groot Zwaaftink, 
zorg dat ie niet scoort, maakt 
niet uit hoe.’ Probeer je daarte-
gen maar te wapenen.´´
DW: ´´Laat ze maar lekker 
schoppen en slaan. Eerlijk ge-
zegd kan ik er wel van genie-
ten. Weet je wat het is, vroeg 
of laat loopt zo’n jongen toch 
tegen een kaart aan en hij zal 
zich dan de tweede keer wel 
bedenken. Dat maakt het voor 
mij alleen maar makkelijker.´´

 Een echte spits is 
egoïstisch.

MB: ´´Dat is waar. Als spits 
wordt je afgerekend op doel-
punten. Je gaat dan automa-
tisch vaker voor eigen succes.´´
DGZ: ´´Een echte spits wel 
ja. Ik denk dan aan een type 
Inzaghi, zo’n vent die de hele 
wedstrijd loert. Ikzelf ben van 
een ander slag, ik vind het ook 
belangrijk om mee te voetbal-
len, om ook op andere manie-
ren van waarde te zijn.´´
DW: ´´Ik vind mezelf voor 80 
procent een egoïstische spits. 
Eenmaal in het strafschopge-
bied heb ik alleen nog maar oog 
voor het doel.´´

 De tactiek moet 
afgestemd worden op de 
kwaliteiten van een spits.

MB: ´´Vind ik wel. Uiteindelijk 
moet je er als team voor zorgen 
dat er doelpunten komen. Dat 
lukt het best door de spits veel-
vuldig in stelling te brengen. Je 
moet inspelen op zijn kwalitei-
ten, maar ook weer niet alles op 
één figuur afstemmen.´´
DGZ: ´´Nee, de tactiek stem je 
af op de lengteas van het elftal 
en op je betere voetballers. Bij 
Kampong is de complete voor-
hoede erg bepalend. Mijn ploeg-
genoten weten dat ze me niet 
in de diepte moeten aanspelen, 
maar in de voeten. Ik ben een 
man voor de combinatie.´´

DW: Je moet je tactiek nooit 
afstemmen op één speler. Alls 
hij uit vorm is, dan heb je een 
probleem. Ik denk dat je uit 
moet gaan van de kracht van je 
elftal, bij VVIJ was dat dit jaar 
niet anders. Er was sprake van 
een goede samenwerking met 
andere aanvallers. Daar kwa-
men de doelpunten uit voort.´´

 Een goede wedstrijd, 
maar geen doelpunten, dat 
is balen.

MB: ´´Bij mij wel ja. Je kunt 
heel goed spelen, maar toch 
een paar grote kansen om zeep 
helpen. Dan ben ik niet blij. Ik 
wil iedere wedstrijd scoren, 
daar stel ik me op in. Op dit ni-
veau moet je zuinig met kansen 
omspringen, want je krijgt er 
niet veel.´´
DGZ: ´´Nee, ik ben eigenlijk 
niet zo afhankelijk van mijn 
goals. Als ik lekker speel en 
ook nog eens win, dan heb ik 
een goed gevoel. Het wordt 
natuurlijk een ander verhaal als 
we verloren hebben of als ik al 
het hele jaar niet scoor.´´
DW: Jazeker. Natuurlijk, die 
drie punten zijn het belang-
rijkst. Maar met 5-1 winnen en 
zelf niet scoren, mmm…´´.

 Liever één frommelgoal 
dan drie assists.

MB: Nee, daar ben ik dan een 
beetje dubbel in. Scoren is 
belangrijk, maar ik merk dat 
er tegenwoordig steeds vaker 
gekeken wordt naar wie de 
voorzet gaf.  Neem Dirk Kuijt. 
Bij Feyenoord scoorde hij én 
bereidde hij veel doelpunten 
voor. Dan ben je heel belangrijk 
voor jouw ploeg.´´
DGZ: ´´Nee hoor. Ik haal veel 
voldoening uit een mooie 
voorzet waaruit iemand anders 
scoort. In mijn beginperiode 
was ik meer gefocust op het 
maken van goals, nu niet 
meer.´´
DW: ´´Doe mij maar die assists. 

Ik heb ook plezier als anderen 
dan scoren.´´

 Vijf wedstrijden op rij 
droog staan. Een goede 
reden voor paniek.

MB: ´´Daar heb ik geen last 
van. Vroeg of laat komen de 
doelpunten wel weer. Bij de E-
pupillen stond ik altijd achterin. 
Vanaf de B1 sta ik in de spits 
en heb ik altijd het net kunnen 
vinden.´´
DGZ: ´´Ben je gek. Ik speel 
zeven jaar in het eerste van 
Kampong en ik pik elk jaar mijn 
doelpunten wel mee.´´
DW: ´´Niet echt. Ik maak mijn 
goaltjes toch wel. En zoals ik 
al zei, je kan ook op anderen 
manieren waarde hebben voor 
de ploeg.´´

 Dirk Kuijt en Klaas-
Jan Huntelaar zijn betere 
spitsen dan Ruud van 
Nistelrooy.

MB: ´´Nee, Van Nistelrooy is de 
beste spits voor het Nederlands 
Elftal. Hij is een echte goalget-
ter, net als Huntelaar. Ik denk 
alleen dat Van Nistelrooy rijper 
is. Hij speelt ook in een beter 
team en in een sterkere compe-
titie. Kuijt is in mijn ogen vooral 
een harde werker.´´
DGZ: ´´Volkomen oneens! 
Ruud van Nistelrooy is ver-
reweg de beste spits. Hij moet 
daarom ook zeker terugkeren. 
Je hebt het toch gezien de 
afgelopen wedstrijden. Hunte-
laar en Kuijt zullen op clubni-
veau best aan hun doelpunten 
komen, maar Van Nistelrooy 
scoort altijd en overal.´´
DW: De combinatie Kuijt en 
Van Nistelrooy heeft mijn 
voorkeur. Kuijt kan met zijn 
werklust een type spits als Van 
Nistelrooy ontlasten en ruimte 
creëren. Bij mijn club spelen we 
eigenlijk een beetje op dezelfde 
wijze. Huntelaar is een goede 
voetballer, maar die stond dit 
jaar wel heel lang droog.’’Daan groot Zwaaftink al sinds ‘99 in de spits bij Kampong.

naam:   martin Bouwmans (mB)
leeftijd:   19
Club:   eersteklasser hercules
profiel:   snelle, koelbloedige spits 
met gevoel voor ruimte. scoorde 
als a-junior in één jaar 45 doel-
punten en tekende 
in zijn eerste jaar 
als senior al voor 
meer dan tien 
competitietreffers.

naam:   Daniël Willekes (DW)
leeftijd:   32
Club:   tweedeklasser VViJ
profiel:   ervaren, geslepen spits, 
oogt soms een beetje lui. Bezit een 
neusje voor de goal. scoort altijd en 
overal en was in 
de afgelopen vier 
jaar goed voor bij-
elkaar  meer dan 
honderd goals.

naam:   Daan groot Zwaaftink (DgZ)
leeftijd:   24
Club:   derdeklasser Kampong
profiel:   Technisch sterke, balvaste 
spits met een enorm schot. speelde 
drie jaar lang in de jeugd van FC 
utrecht en speelt 
sinds 1999 bij 
Kampong. Dit sei-
zoen goed voor 
21 doelpunten.
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te laat komt uVV´er Kemperman zelden meer
Hartstikke leuk natuurlijk, 
die nachtelijke uitstapjes. 
Ook Jon Kemperman geniet 
ervan, maar kende niet 
altijd zijn verantwoordelijk-
heid. ´´Ik kwam nog wel 
eens te laat ja.´´ Nu, als spe-
ler van UVV kan het niet 
misgaan. ´´Ik voetbal zo´n 
beetje in mijn achtertuin.´´ 

Door Pim Koppel

´´Tsja, het is soms lastig om 

zondagmorgen bijtijds uit bed 
te stappen, bekent de 28-jarige 
Kemperman, een onbereken-
bare linksbuiten. In zijn periode 
bij Hercules kwam hij regelma-
tig te laat. ´´Toen René Versteeg 
nog onze trainer was, vielen 
de sancties mee. Ik begon altijd 
wel op de bank, maar het kwam 
voor dat ik dan na 20 minuten 
al mocht invallen.´´
Herman Wallenburg was 
daarna strenger. Kemperman 
trok vorig jaar zijn conclusie, 
maar toont ook begrip. ´´Naar 

de groep toe was dat misschien 
beter.” Hij heeft nu eenmaal de 
reputatie van een ‘enfant ter-
rible’ en komt daar ook niet snel 
af. “Ik benader voetbal gewoon 
anders. Kijk, vroeger wilde ik 
prof worden, ik had er echt alles 
voor over. Maar op een gegeven 
bleek dat allemaal ijdele hoop 
is. Nu heb ik zoiets van, het is 
maar amateurvoetbal. Moet ik 
daarvoor dan op zaterdagavond 
thuis blijven?´´Nee dus. Even 
was er twijfel of hij na Hercules 
nog wel verder wilde, maar bij 

UVV kon hij voor zijn gevoel 
een nieuwe start maken. ´´Het 
is een gemoedelijke club waar 
de benadering van spelers wat 
losser is.” Een ernstige kniebles-
sure, even voor de winterstop 
opgelopen, gooit vooralsnog 
roet in het eten. Voetballen was 
er dus dit jaar nog niet bij. Maar 
dan staat hij op en wijst naar de 
sportvelden die aan zijn tuin 
grenzen. “Moet je kijken, ons 
complex ligt in mijn achtertuin! 
Hier kan ik haast niet te laat 
komen!”
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John Kemperman bij het uVV-veld.
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‘Ik wil wel trainer worden 
bij een jeugdelftal bij JSV’

‘Bij Van Gaal doe ik me 
iets dommer voor dan ik 

eigenlijk ben’

geen nieuwsjager, 
meer doorgeefluik
edward van Cuilenborg zit 
voorlopig goed in nieuwegein
Een eeneiige tweeling, Louis van Gaal en Nieuwegein. Ze spelen een grote 
rol in het leven van Edward van Cuilenborg. De 39-jarige sportpresentator 
van SBS 6 heeft iets speciaals met het hartje van ons land. “Het bevalt ons 
hier uitstekend.” 

Door Peter te Lintel Hekkert

Even testen. Als ik bo-
venop de Dom sta…
´´

…kijk ik even naar benee…Eh, 
ja, ik ken hem niet helemaal. 
Van Herman Berkien toch? 
Scoor ik daar nog punten 
mee?´´

De nieuwe Frank en Ronald de 
Boer wonen in Nieuwegein.
´´Wie weet. Ik heb een eeneiige 
tweeling van vijf jaar: Tim en 
Stefan. Mensen vragen wel 
eens: ‘Hoe heten 
ze?’ Dan ant-
woord ik: ‘Frank 
en Ronald.’ En 
dan heb je er die 
me met grote 
ogen aankijken: ‘Echt waar?’. 
Die jongens vinden alles met 
een bal leuk. De ene is link-
spoot, de ander rechts. Dat zie 
je vaak. René en Willy van de 
Kerkhof, Dennis en Gerard 
de Nooijer, Frank en Ronald 
natuurlijk. Meestal is het dan 
ook nog een aanvaller en een 
verdediger. We zien wel hoe 
dat met mijn jongens loopt. Ze 
gaan volgend jaar voetballen bij 
JSV. Een club met een prachtig 
complex. Daar zit toekomst in. 
Ik wil er wel trainer worden 
van een jeugdelftal, als dat 
gaat met mijn werk. Ze hebben 
gevraagd of ik iets wil doen bij 
een groot internationaal jeugd-
toernooi. Jean-Paul de Jong en 

Rob de Wit, die bij mij om de 
hoek woont, zijn er ook bij. Van 
Rob hangt een grote poster in 
de kantine. Vroeg mijn zoontje 
wie dat was. ‘Dat was de beste 
van Nederland zeg ik dan tegen 
mijn kids.´´

Galgenwaard of Het Kasteel?
´´Puur uit nostalgische over-
wegingen zeg ik Het Kasteel. 
Alleen al door die naam. Ik ben 
in Spangen opgegroeid, net als 
alle vaders, moeders, opa’s en 
oma’s. Het eerste afspraakje 
van mijn ouders was bij Sparta. 

Voor de Voor de 
sfeer ga ik sfeer ga ik 
ontzettend ontzettend 
graag naar graag naar 
Utrecht. Utrecht. 
Daar pak Daar pak 

ik ieder jaar wat wedstrijdjes 
mee. Soms neem ik een kijkje bij 
de training, met mijn vrouw of 
de jongens. Als we in de buurt 
zijn.´´

Ik ben een betere sportjourna-
list dan mijn vader.
´´Absoluut niet. Ik zie mezelf 
ook niet als journalist. Mijn 
vader verzamelde echt nieuws 
en verhalen die hij vervolgens 
opschreef. Ik ben geen nieuws-
jager, maar meer een doorgeef-
luik. Als presentator moet ik 
enthousiasmeren. Alleen in het 
begin van mijn carrière heb ik 
een beetje echte journalistiek 
gedaan. Tijdens mijn studie 
werkte ik een tijdje bij de Voet-

ballijn, waar we informatie en 
uitslagen verzamelden. Moest 
ik een keer Gerald Vanenburg 
bellen. ‘Met Vanenburg’, klonk 
het aan de andere kant. Vroeg 
ik: ‘Mag ik uw man even spre-
ken?’ Bleek het hem zelf te zijn. 
Oeps.´´

De eredivisiewedstrijden ho-
ren thuis bij SBS 6, de zender 
van het volk. 
´´Wij profileren ons graag zo. 
Dat zie je aan de sporten die 
we verslaan: darten, marathon-
schaatsen, autoraces, voetbal. 
Het eredivisievoetbal past heel 
erg bij SBS, maar is te duur. 
Zeker met zo’n nieuwe partij 
als Tien erbij. Gelukkig kunnen 
we nog veel voetbal brengen; 
het Nederlands Elftal, de Johan 
Cruijff-schaal, het Amsterdam 
Toernooi, in de zomer Beach-
voetbal en nu Barcelona TV.”

Als Louis nou zo slim is, dan 
ben jij dus…
“Nee, want dan zou hij beslist 
niet bij ons willen zitten. Die 
man weet zo waanzinnig veel 
van voetbal. Een unieke trainer, 
misschien wel de beste die we 
hebben. Ik denk persoonlijk 
zelfs de beste van de wereld. 
Daarom stel ik vooral vragen. 
Ik doe me wel iets dommer 
voor dan ik ben. Ga tussen 
hem en de kijkers in zitten. Hij 
krijgt ruimte om te vertellen 
wat hij wil. Ik schik mij. Som-
mige presentatoren doen of 

ze meer verstand hebben van 
het spel dan de mensen die ze 
moeten interviewen. Dat is niet 
mijn aanpak. Het is echt niet 
moeilijk om ruzie met Van Gaal 
te maken. Dat levert vast leuke 
televisie op. Maar wij gaan voor 
de inhoud. Het grappige is dat 
SBS vaak schreeuwerig wordt 
genoemd, maar uitgerekend 
wij maken de rustigste tv met 
hem. Van Gaal heeft gezegd: 
‘Bij Van Breu-
kelen en Van 
Cuilenborg 
wil ik wel aan-
schuiven.’ Ik 
beschouw dat 
als een compliment.´´als een compliment.´´

Ooit keer ik terug bij Studio 
Sport als anchorman.
´´Zeg nooit nooit, maar ik heb 
die ambitie niet. Ik ben hier 
volkomen gelukkig. Bij Studio 
Sport hoefde ik ook zeker niet 
weg. Geen seconde aan ge-
dacht. Man, ik mocht de finale 
van het WK van 2002 (Brazilië 

- Duitsland) presenteren! Toen 
belde Fons van Westerloo: ‘Jij 
wordt onze belangrijke man.’ 
Die kans wilde ik niet laten 
schieten.´´

Nieuwegein heeft de toe-
komst!
´´Het bevalt hier uitstekend. 
Toch twijfelen we enorm of we 
blijven. Ik denk er wel eens aan 
om te verhuizen naar Zeeland 

of Noord-of Noord-
Holland. Holland. 
Nieuwegein Nieuwegein 
heeft geen rijk heeft geen rijk 
verleden, beverleden, be-
halve Jutphaas halve Jutphaas 

en Vreeswijk dan, maar het en Vreeswijk dan, maar het 
ligt centraal en we hebben een 
prima huis in een goed buurtje. 
Bovendien heerst er een gezond 
sportklimaat. Ik las ooit dat hier 
het hoogste aantal sportbeoe-
fenaars woont. In relatieve zin. 
Ach, ik weet het ook niet. Die 
jongens gaan straks lekker bij 
JSV voetballen. We zitten hier 
voorlopig goed.´´

edward van Cuilenborg, met ballen. ‘nieuwegein heeft geen rijk verleden,  maar 
het ligt centraal en we hebben een prima huis in een goed buurtje.’’ 

hij ooit tegen me, ‘als ik schrijf ik 
heb op de tribune gehoord dat’, 
dan kan ik vervolgens schrijven 
wat ik wil’. Die opmerking ben 
ik, doordat ik er vaak mee werd 
geconfronteerd, nooit vergeten. 
Toen en nu, er is niets veran-
derd. Journalisten, en helaas ook 
sportjournalisten, verschuilen 
zich al te graag achter hun zoge-
naamde informatiebronnen.
Neem de affaire Frits Schui-
tema/Ronald Koemen. Iemand 
‘had gehoord’ dat de top van 
PSV zou twijfelen aan Koeman. 
Daarnaar gevraagd, antwoord-
de Schuitema niet op dit soort 
verzinsels in te gaan. Waarop 
Ronald Koeman vond dat de 
voorzitter stelling moest nemen 
tegen de berichten. Dat deed de 
voorzitter van PSV niet. Terecht 
of niet, hij was op dat moment 
niet zeker of Ronald Koeman 

 KRItIEK VOlgens hans Kraay seniOr
nog langer de geschikte coach 
voor PSV was. Terecht of niet, hij 
mag zijn twijfels hebben zonder 
dat hij verplicht is die naar bui-
ten te brengen op een moment 
dat dat PSV niet past. Het zou 
ook wel eens zo kunnen zijn dat 
niet iedereen er hetzelfde over 
dacht.
Ja, en dan wordt PSV met Koe-
man kampioen van Nederland.
Wie had dat kunnen bedenken. 
De publieke opinie sloeg om: 
Koeman weg, dat kon toch niet! 
De beslissing over de toekomst 
van Koeman werd uitgesteld. En 
na goed overleg werd besloten 
dat Ronald Koeman de coach 
van PSV blijft. Dat nu lijkt mij 
een volwassen beslissing. Niet 
bij elk probleem in het huwelijk 
gelijk gaan scheiden. Afkoelen 
en het nog maar eens proberen. 
Er zijn geen garanties dat het 

dan goed gaat, maar je weet 
maar nooit. 
Vanaf het begin van de affaire, Vanaf het begin van de affaire, V
in werking gebracht door de 
media, werd Schuitema be-
schimpt. Naar mijn mening is 
dat niet juist. Of je voor Koeman 
of Schuitema bent, doet er niet 
toe. Feit is dat niemand Schui-
tema heeft ‘horen zeggen’ dat hij 
Ronald Koeman niet langer goed 
genoeg voor PSV vond. Wat 
overigens wel zo was. Er ont-
stond een rel die noch Koeman, 
noch Schuitema als prettig heeft 
ervaren. Een rel die gebaseerd 
was op geruchten. De kranten 
weer vol, de tv-uitzendingen 
weer goed bekeken. Wat wil 
je nog meer? Niet veel: slechts 
objectieve, op feiten gebaseerde 
informatie. Lijkt mij niet te veel 
gevraagd.

Hans Kraay sr.

Van horen zeggenVan horen zeggen
Bekende Utrechtse sportjour-Bekende Utrechtse sportjour-
nalisten? Frans Henrichs, Jan nalisten? Frans Henrichs, Jan 
Meesterburrie en Hans van EchMeesterburrie en Hans van Ech-
telt, om maar een paar coryfeeën telt, om maar een paar coryfeeën 
te noemen. Over hun deskunte noemen. Over hun deskun-
digheid valt niet te twisten, digheid valt niet te twisten, 
maar hun objectiviteit kende maar hun objectiviteit kende 
grenzen. Tonny van der Linden grenzen. Tonny van der Linden 
was duidelijk de favoriet van was duidelijk de favoriet van 
bovengenoemd trio. Volkomen bovengenoemd trio. Volkomen 
terecht trouwens. Zelden zo’n terecht trouwens. Zelden zo’n 
begaafde speler meegemaakt. begaafde speler meegemaakt. 
Stijlvol, technisch en ongewoon Stijlvol, technisch en ongewoon 
productief in de nu bijna vergeproductief in de nu bijna verge-
ten jaren vijftig en zestig. Maar ten jaren vijftig en zestig. Maar 
Henrichs aarzelde niet om een Henrichs aarzelde niet om een 
bal die per ongeluk tegen Tonny 
werd aangeschoten en bij een 
medespeler terecht kwam, een 
mooie pass te noemen. 
Een bijzondere man, die Frans 
Henrichs. ‘Luister jongen’, baste 

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.
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mIJN cLuB

Het gezicht van de KNVB 
rob Wolsleger: aanspreekpunt voor 50 ‘utrechtse’ clubs
Demonstratietrainingen, de regioselectie 
coachen en clubs helpen met een technisch 
beleidsplan. Allemaal taken van KNVB-re-
giocoach Rob Wolsleger. Clubs bij de jeugd 
ondersteunen bij voetbaltechnische zaken 
is de essentie van zijn werk. 

Door Jaan van Aken

Voetbalvereniging UVV wil met de verhui-
zing naar Leidsche Rijn - vorig jaar - de 
vroeger zo bloeiende jeugdafdeling nieuw 

leven inblazen. Regiocoach Rob Wolsleger (54) 
zorgt voor ondersteuning. Onlangs sprak hij met 
de technische commissie over de organisatie. 
‘Hoe ga je de trainingen op poten zetten en wat 
voor training geef je? Het is belangrijk trainers 
op één lijn te krijgen zodat door de hele club 
op dezelfde manier gewerkt wordt,’’ vertelt de 
regiocoach.

Wolsleger is in dienst van de KNVB om vereni-
gingen bij de jeugd met voetbaltechnische zaken 
te helpen. In district West I dat uit negen regio’s 
bestaat, heeft hij zo’n vijftig clubs onder zijn 
hoede. Het gebied reikt van Maarssen, de stad 
Utrecht tot en met Culemborg. Tijdens zijn club-
bezoeken helpt hij bijvoorbeeld met het opzetten 
van een technisch beleidsplan. Wolsleger leert de 
clubs ‘het zelf te doen’. ‘’Wij zijn er later ook niet 
bij namelijk.’’
Bovendien heeft elke club zijn eigen cultuur. 
‘’Elinkwijk is een prestatiegerichte vereniging. 
Daar is alles gefocust op voetbal. Als je begint 
over activiteiten buiten het voetbal, kijken ze 
je aan: ‘Rob, waar heb je het over?’ ‘’Ik probeer 
clubs een spiegel voor te houden. Waar willen 
ze met de jeugd heen en wat past bij de club?’’

Zo behoort een avond beleggen over het selec-
tiebeleid ook tot de mogelijkheden. ‘’Bij grote 
verenigingen als JSV of Hercules is daar best wat 
over te zeggen. Selecteer je puur op voetbalkwa-
liteiten, zet je jongens bij elkaar die op dezelfde 
school zitten of uit dezelfde buurt komen?’’

Ook geeft hij samen met een jeugdcoach demon-
stratietrainingen, bij DVSU bijvoorbeeld. Daar 
speelden de D-pupillen onderling een wedstrijd 
en de trainers analyseerden wat goed en fout 
ging. ‘’In groepjes hebben ze vervolgens de 
problemen in het spel eruit gelicht. De opbouw 
van achteruit was er bijvoorbeeld niet doordat 
de bal blind naar voren werd 
geschoten. Daarna gingen ze 
dat opbouwprobleem naar een 
trainingsvorm vertalen.’’

Voor het Jeugdplan Nederland 
scout (met anderen), selecteert 
en coacht hij jongens en meisjes in regioselecties 
tot een met de leeftrijdscategorie van 13 jaar. ‘’Een 
selectie van zestien spelers speelt oefenwedstrij-
den en toernooien tegen andere regioselecties.’’
Verliezen is niet erg, vindt Rob Wolsleger. ‘’Het 

gaat erom jonge spelers te helpen in hun ontwik-
keling. Door de betere spelers met en tegen elkaar 
te laten voetballen, worden ze 
nog beter. Dat is het idee erach-
ter.’’  De samenwerking met de 
clubs is hierin wezenlijk. ‘’De 
voetballers blijven ook gewoon 
trainen en spelen bij hun eigen 
club. Daarnaast komen ze een aantal keer per 
seizoen bij de regioselectie.’’

Te vaak ziet Wolsleger bij een 
jeugdtraining nog een traditi-
onele aanpak. ‘’Alle spelers op 
een rijtje op de middenlijn en 
de trainer die vanaf het 16-me-
tergebied een bal aanspeelt.’’ 
Van die praktijk moeten we snel 

af, vindt de regiocoach. Hij leert trainers vaker 
gebruik te maken van circuitvormen. ‘’Trainen in 
groepjes (4 tegen 4 of 7 tegen 7), op onderdelen, 
met veel balcontacten en spelsituaties die je in de 
wedstrijd terugziet. Dat is veel effectiever.’’

Daarnaast zijn er trainerscur-
sussen (tien avonden) voor 

pupillen en 
junioren. Die 
gaan onder 
andere over 
wat je kunt 
verwachten 

van spelers op verschillende 
leeftijden. ‘’C-junioren gaan 
steeds meer samenspelen. Maar 
je kunt C-tjes niet vergelijken 
met een A-junior. Met die groep 
kun je het hebben over eisen 
die je aan een specifieke positie 
kunt stellen.’’
Regiocoaches zijn nu zes jaar actief en Wolsle-
ger zit er alweer voor het vijfde jaar bij. ‘’Het is 
fantastisch. Ik heb van mijn hobby mijn beroep 
kunnen maken. Dagelijks ben ik uitsluitend met 
voetbal bezig. Iemand zei een keer over mijn 
werk als regiocoach: ‘de KNVB heeft nu voor mij 
een gezicht gekregen.’’

persoonlijk
het contact met de clubs is heel 
wisselend, zegt rob Wolsleger. 
‘’met zo’n 15 á 20 clubs heb ik 
vrij frequent contact. Dat gaat 
over de organisatie van een cur-
sus of omdat ze vragen hebben.’’ 
Daarnaast is hij assistent-coach 
van het districtsteam voor jon-
gens onder 16 jaar.

Wolsleger is als regiocoach 15 
uur per week in de weer. ‘’De 
vacature leek me aardig passen 
bij mijn situatie.’’ Zijn hele leven 
zit hij namelijk al in het voetbal. 
‘’Zelf ben ik op mijn tiende bij 
Velox begonnen, eerder kon 
destijds niet. als keeper heb ik 
de hele jeugdopleiding doorlo-
pen. ik was een redelijk rustige 
keeper. Coachen waar nodig en 
geen overdreven dingen doen.’’

hij zou naar de senioren gaan 
toen de fusie met DOs en elink-
wijk ontstond en FC utrecht 
geboren werd. ‘’Toen ben ik ge-
stopt als voetballer en verder 
gegaan als trainer. ik had niet 
het idee dat ik als speler veel 
verder zou komen en in mijn 
beslissing speelde ook een en-
kelblessure mee.’’ kelblessure mee.’’ k hij begon zijn 
trainersloopbaan bij pVCV uit 
Vleuten, daarna de DOs- FC 
hilversum- en sCh’44-jeugd, hij 
werd hoofdtrainer bij iJFC, VV 
Cabauw en eindigde (al in dienst 
als regiocoach) bij sV laren ’99.

Te vaak ziet Wolsleger bij een 
jeugdtraining nog een traditi-
onele aanpak. ‘’Alle spelers op 
een rijtje op de middenlijn en 
de trainer die vanaf het 16-me
tergebied een bal aanspeelt.’’ 
Van die praktijk moeten we snel 

‘Ik heb van mijn hobby 
mijn beroep kunnen 

maken’

pupillen en 
junioren. Die 
gaan onder 
andere over 
wat je kunt 
verwachten 

‘Hulp bij het opzetten 
van een technisch be-

leidsplan’

rob Wolsleger: ‘‘mijn gebied reikt van maarssen, via utrecht tot Culemborg.’’
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zodoende voor dat hun team op het eiland 
werd uitgenodigd om het 75-jarig bestaan van 
de arubaanse Voetbal Bond luister bij te zetten. 
naast de nederlandse afvaardiging uit utrecht 
zullen er ook teams uit suriname en sint-maar-
ten deelnemen aan het toernooi.

VIaNEN  18�
Op de velden bij vv Vianen wordt op 2 juni een 
groot volleybaltoernooi gehouden op naam 
van servia (de Viaanse volleybalvereniging). De 
opbrengst komt vrijwel in zijn geheel ten goede 
aan vv Vianen. De club zoekt vrijwilligers die 
deze dag tot een succes willen brengen, mensen 
voor achter de bar, zowel binnen als buiten; 
en mensen voor in de keuken. liefhebbers 
kunnen zich bij hans Franken of op de clubsite 
aanmelden.

VIoD  215
 Trots zijn ze bij ViOD op middenvelder leon 
nieuwhoff. hij is door oud-trainer robert 
Wijnands gevraagd om zijn assistent te worden 
bij FC utrecht C1. hij heeft het diploma oe-
fenmeester 1 al op zak.  De club uit Tienhoven 
begroette het afgelopen seizoen  het 100ste 
jeugdlid. ‘’De laatste vijf of zes jaar krijgen we 
er telkens ongeveer tien procent aan jeugd bij,’’ 
zegt voorzitter albert den Ouden. Vervelend 
was dat het eerste team na twee seizoenen  in 
de derde klasse te hebben gevoetbald onder 
leiding van renato Dijksterhuis degradeerde.  

csV VItEssE  279

VooVooV RWaaRWaaRW Rts Rts R  259

VREEsWIJK �32
De meiden van Vreeswijk ma1 zijn kampioen. 
een zege van 5-0 op sCh in harmelen was 
voldoende. maar op 5 mei was het soweiso 
feest, want ook de jongens van de a1 werden 
gelijktijdig kampioen en op de foto gezet. in 
de kantine werd er wat gegeten en gedronken 
en volgens traditie ging het vervolgens richting 
Vreeswijk-dorp. Daar werd met z’n allen van 
de brug gesprongen.

VRIENDENscHaaR ���

Vsc �53
Bij VsC is het op dit moment opmerkelijk 
rustig. De club zegt in afwachting te zijn van 
de overschrijvingsperiode en wil het beleid 
afstemmen op de ontwikkelingen die daaruit 
voortvloeien. Voorzitter peter sinkeldam 

typeert de overschrijvingsperiode als ‘een 
loterij’. ‘’loterij’. ‘’loterij’. eind mei weten we pas echt waar we 
voor volgend seizoen aan toe zijn. Welke spelers 
er zullen komen en welke niet, daar kunnen 
we nu nog weinig over zeggen. Verder is er op 
onze club eigenlijk weinig nieuws te melden. 
maar geen nieuws is ook nieuws, toch?”  nou 
ja, martijn Kegler,de  keeper van VsC 4 werd 
met zijn team FC Kegel wel mooi winnaar van 
de Voetbalpoule over alle eredivisiewedstrijden 
van het hele seizoen, exclusief de play-offs. De 
tweede plaats ging naar webmaster richard 
Bosman.

VVIJ  1095
Op zondag 3 juni houdt VViJ zijn jaarlijkse Fami-
lietoernooi. naast de gebruikelijke inschrijving 
voor ‘oudere’ families (leeftijd vanaf 15 jaar en 
minimaal 7 personen) is er ook een mogelijk-

BoND EN.......
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Dé online dienstverlener voor Sportverenigingen en Ondernemers
Online boekhouden, Salarisverwerking en Verzuimmanagement: 

Hoge kwaliteit, duidelijke afspraken, actuele en betrouwbare cijfers.

Voetbalclubs bieden wij een totaalpakket: 
• koppeling met online ledenadministratie (Sportlinkservices)

• online boekhouden (Asperion)
• administratieve strippenkaart, interessante sponsorregeling (i-ASE)

Op zoek naar het totaalpakket voor
Voetbalclubs?

1. Volledige automatische integratie van 
financiële gegevens uit de sportlink 
ledenadministratie en de boekhouding van 
uw voetbalclub. 

2. Automatische vertaalfunctie voor het 
aanleveren van financiële
boekhoudgegevens aan de sportlink 
ledenadministratie voor de jaarlijkse 
(verplichte) rapportage aan de bond.

3. Alle voordelen van online boekhouden.

4. Standaard drie inlogaccounts en één administratie per 
vereniging. Meer inlogaccounts en  of administraties zijn als 
extra verkrijgbaar.

5. Prijsstelling, afhankelijk van de clubomvang:
• tot 100 leden:  €59,- per jaar 
• 100 tot 350 leden:  €159,- per jaar
• meer dan 350 leden: €399,- per jaar

Geen voetbalclub, maar wel op zoek naar een 
efficiënte verenigingsadministratie?

1. Alle voordelen van online boekhouden. 
Standaard drie inlogaccounts en één
administratie. Meer inlogaccounts en  of 
administraties zijn als extra verkrijgbaar.

2. Vanaf september uitbreidbaar met online 
ledenadministratie.

3. Prijsstelling €37,50 per maand, gecombineerd met een unieke 
sponsorregeling: 

• 25% korting per extra abonnement dat via een 
verenigingslid wordt afgenomen.

• Meer dan 4 extra abonnementen; dan krijgt u per extra 
abonnement een jaarlijkse bonus.

4. Extra informatie is beschikbaar op de i-ASE website

Ondernemers: wilt u voordelig en flexibel 
boekhouden èn bovendien uw favoriete 
club ondersteunen?

6. Sponsorregeling voor voetbalclubs die online boekhouden 
introduceren bij ondernemers en of clubsponsors. Het 
sponsorreglement en beloningsschema vindt u op de i-ASE

b it

1. Ga dan nu naar www.i-ase.nl voor een abonnement online 
boekhouden en uw favoriete club ontvangt de jaarlijkse 
sponsorbijdrage van i-ASE en Asperion.    

website.  

7. Strippenkaart voor aanvullende administratieve diensten. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website www.i-ase.nl

2. i-ASE en Asperion: Dé topscoorders voor Sportverenigingen en 
Ondernemers.

Boekhouden via internet

Steeds meer verenigingen en onder-
nemers kennen het gemak van online 

Alle administratieve functies in één 
pakket

Met internetboekhouden van Asperion 

Neem nu een abonnement of maak 
gratis kennis

Wilt u voordeling en flexibel  
boekhouden: Internet opstarten, inlog-
gen en alle actuele financiële cijfers 
staan direct op uw beeldscherm. Overal 
en altijd. Op de vereniging, op uw 
bedrijf en bij u thuis.

heeft u in één keer toegang tot alle 
belangrijke administratieve financiële 
functies.

U kunt factureren, elektronische

boekhouden?

Met drie (of meer) mensen tegelijk de 
boekhouding kunnen doen? 

bedrijf en bij u thuis.

Kiest u voor Asperion online 
boekhouden en i-ASE administratieve
diensten, dan kunt u gebruik maken van 
onze unieke koppeling met Sportlink

U kunt factureren, elektronische
bankafschriften inlezen en uw kas 
bijhouden.

Daarnaast kunt u de BTW aangifte 
opmaken en uw debiteuren in de gaten

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

Ga naar www i ase nl om eenvoudigonze unieke koppeling met Sportlink
ledenadministratie.

Vanzelfsprekend worden al uw 
gegevens veilig bewaard op goed 

opmaken en uw debiteuren in de gaten
houden. Net zo eenvoudig maakt u 
balansoverzichten en een winst- en 
verliesrapportage. 

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

bewaakte servers en is de software  
altijd up-to-date.
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 Eredivisie
 1 psV  34 75 75 25 50
 2 ajax  34 75 84 35 49
 3 aZ  34 72 83 31 52
 4 FC Twente 34 66 67 37 30
 5 sC heerenveen 34 55 60 43 17
 6 roda JC  34 54 47 36 11
 7 Feyenoord 34 53 56 66 -10
 8 FC groningen 34 51 54 54 0
 9 FC utrecht 34 48 41 44 -3
 10 neC  34 44 36 44 -8
 11 naC Breda 34 43 43 54 -11
 12 Vitesse  34 38 50 55 -5
 13 sparta  34 37 40 66 -26
 14 heracles  34 32 32 64 -32
 15 Willem ii  34 31 31 64 -33
 16 excelsior  34 30 43 65 -22
 17 rKC Waalwijk 34 27 33 60 -27
 18 aDO Den h. 34 17 40 72 -32

 Za Landelijk  Hoofdklasse B
 1 iJsselmeerv. 26 59 65 29 36
 2 Quick Boys 26 51 60 33 27
 3 sparta nijkerk 26 49 60 38 22
 4 nunspeet  26 44 49 37 12
 5 spakenburg 26 42 47 35 12
 6 gVVV  26 40 48 35 13
 7 hsV hoek 26 39 57 48 9
 8 ajax aFC  26 31 34 41 -7
 9  Bennekom 26 30 43 51 -8
 10 Kloetinge  26 29 29 42 -13
 11 geinoord  26 29 31 49 -18
 12 huizen  26 23 26 41 -15
13 VVOg  26 23 27 50 -23
 14 ssV’65  26 5 21 68 -47

 Za West 1 Eerste klasse a
 1 Zwaluwen’30 22 46 52 25 27
 2 Zuidvogels hsV 22 44 47 23 24
 3 arC  22 44 46 27 19
 4 Voorland sc. 22 39 45 37 8
 5 Odin 59  22 36 38 27 11
 6 montfoort 22 31 35 33 2
 7 Volendam  22 30 39 31 8
 8 WV-heDW 22 29 25 34 -9
 9 Beursbengels 22 28 28 31 -3
 10 sportlust ‘46 22 21 35 42 -7
 11 loosdrecht 22 14 25 62 -37
 12 argon  22 10 17 60 -43

 Za West 1 tweede klasse B
 1 swift  23 46 52 28 24
 2 roda ‘46  23 43 49 33 16
 3 CJVV  22 38 50 39 11
 4 Valleiv.  22 37 50 37 13
 5 VVZ ‘49  22 34 45 37 8
 6 DVVa csv.  22 33 47 39 8
 7 almere sv  22 32 44 38 6
 8 Benschop  22 31 29 30 -1
 9 eemnes  22 30 44 53 -9
 10 CsW  22 28 36 43 -7
 11 nieuwland asC 22 14 27 47 -20
 12 DCg rksv 22 7 20 69 -49

 Za West 1 Derde klasse B  
 1 DesTO  22 47 81 25 56
 2 V. en V.  22 43 54 27 27
 3 Waterwijk 22 43 52 32 20
 4 nieuwendam sC 22 39 49 37 12
 5 aFC  22 34 45 46 -1
 6 Fortius asv. 22 32 39 43 -4
 7 roda ‘23 rksv 22 30 39 43 -4
 8 a’veen heemr. 22 30 33 44 -11
 9 abcoude  22 23 39 65 -26
 10 Kismet ‘82 22 21 35 57 -22
 11 Ouderkerk sv. 22 20 32 44 -12
 12 OsV  22 12 31 66 -35

 Za West 1 Derde klasse c
 1 young Boys vv 22 61 97 25 72
 2 sCW  22 41 61 37 24
 3 altius  22 36 47 46 1
 4 meern De  22 34 49 40 9
 5 Vitesse CsV 22 34 35 44 -9
 6 Overbos sv. 22 33 47 44 3
 7 Zwanenburg 22 33 45 49 -4
 8 sVm  22 28 36 36 0
 9 VVC fc  22 25 37 41 -4
 10 nita  22 22 36 49 -13
 11 ViOD  22 14 28 67 -39
 12 VeW  22 10 31 71 -40

 Za West 1 Derde klasse D
 1 De merino’s 22 56 82 21 61
 2 eemdijk  22 45 51 30 21
 3 Jonathan  22 36 50 41 9
 4 Dalto  22 35 41 37 4
 5 VVa ‘ 71  22 32 31 28 3
 6 uVV  22 30 49 53 -4
 7 DOsC  22 30 38 46 -8
 8 TOV  22 26 41 43 -2
 9 renswoude 22 26 39 47 -8
 10 sVl  22 23 32 43 -11
 11 Woudenberg 22 22 39 50 -11
 12 VVJ  22 7 21 75 -54

 Za West 1 Vierde klasse F
 1 eemboys  20 57 69 22 47
 2 Cobu Boy  20 47 58 31 27
 3 Delta sp.’95 20 38 54 30 24
 4 DOB  19 33 37 29 8
 5 VOp  20 28 36 39 -3
 6 Bloemenkw. 20 26 39 35 4
 7 Vianen  20 25 29 41 -12
 8 ah ‘78  19 19 20 41 -21
 9 lopik  20 15 21 39 -18
 10 Kockengen 20 13 23 51 -28
 11 hees  20 11 16 44 -28

 Za West 1 Vierde klasse g
 1 CDn  20 42 43 30 13
 2 Candia ‘66 20 40 54 26 28
 3 scherpenzeel 20 35 30 21 9
 4 DVsa  20 34 54 43 11
 5 FZO  20 33 46 37 9
 6 Bunnik ‘73  20 32 60 37 23
 7 Vliegdorp ‘t 20 24 31 37 -6
 8 sVmm  20 23 28 44 -16
 9 JsV nieuwegein 20 22 29 36 -7
 10 DeV  20 21 34 49 -15
 11 sVp  20 6 24 73 -49

 Za West 1 Vierde klasse H
 1 iJFC  22 57 78 13 65
 2 DhC 04  22 48 54 21 33
 3 Odysseus ‘91 22 37 37 28 9
 4 Bilt De FC 22 35 36 28 8
 5 eDO (u)  22 35 31 42 -11
 6 hms  22 27 40 38 2
 7 Odin  22 27 31 43 -12
 8 hercules  22 26 36 42 -6
 9 Culemborg ‘67 22 23 42 47 -5
 10 Brederodes 22 22 32 47 -15
 11 VsC  22 20 30 53 -23
 12 Osm ‘75  22 10 21 66 -45

 Za West 1 Vijfde klasse c
 1 posthoorn de 20 52 65 26 39
 2 eminent Boys 20 49 51 26 25
 3 musketiers 20 39 61 27 34
 4 maarssen  20 39 54 24 30
 5 Zeist  20 38 62 29 33
 6 DWsm  20 22 34 52 -18
 7 DVsu  20 21 33 50 -17
 8 sterrenwijk 20 19 37 67 -30
 9 seC  19 16 31 58 -27
 10 sV Baarn  19 11 25 49 -24
 11 OsO  20 8 16 61 -45

 Za Zuid 1 Zuid tweede klasse F
 1 Wilhelmina’26 22 38 47 34 13
 2 De Zwerver 22 37 41 31 10
 3 sC everstein 22 36 29 23 6
 4 Oranje Wit 22 34 34 28 6
 5 sliedrecht  22 32 29 25 4
 6 ameide  22 31 35 34 1
 7 Woudrichem 22 28 31 38 -7
 8 Wieldrecht 22 26 26 25 1
 9 groote lindt 22 26 35 37 -2
 10 sV Capelle 22 26 31 41 -10
 11 altena  22 24 29 38 -9
 12 ssC’55  22 22 22 35 -13

 Zo Landelijk Hoofdklasse a
 1 argon  26 52 55 28 27
 2 elinkwijk  26 47 39 23 16
 3 VVsB  26 45 44 40 4
 4 aDO 20  26 45 46 40 6
 5 aFC  26 44 45 28 17
 6 Turkiyemsp. 26 40 51 36 15
 7 haaglandia 26 37 39 30 9
 8 VuC  26 36 37 40 -3
  9 hollandia  26 33 35 32 3
 10 DWV  26 30 30 43 -13
 11 Omniworld 26 25 27 48 -21
12 hilversum FC 26 24 29 42 -13
 13 excelsior’20 26 22 27 48 -21 
14 TOnegiDO 26 20 34 60 -26

 Zo West 1 Eerste klasse 
 1 DWs afc  22 48 44 19 25
 2 Chabab  22 42 48 23 25
 3 JOs/W’meer 22 38 43 33 10
 4 aFC 34  22 38 38 32 6
 5 nijenrodes 22 36 37 37 0
 6 Blauw-Wit amst. 22 33 42 35 7
 7 hercules  22 30 36 36 0
 8 stormv./Telstar 22 26 23 42 -19
 9 eDO hfc  22 25 27 29 -2
 10 hoofddorp sv. 22 21 30 36 -6
 11 purmersteijn 22 21 20 31 -11
 12 DCg rksv 22 9 28 63 -35

 Zo West 1 tweede klasse B
 1 Quick 1890 aFC 22 45 38 20 18
 2 soest sO  22 44 40 30 10
 3 nVC  22 37 36 27 9
 4 almere sv  22 31 43 47 -4
 5 Onze gezellen 22 30 42 38 4
 6 sporting martinus 22 29 36 32 4
 7 VViJ  22 29 36 38 -2
 8 Zeeburgia avv 22 27 25 31 -6
 9 roda ‘23 rksv 22 25 29 34 -5
 10 VVa/spartaan 22 24 30 42 -12
 11 Bilt De FC 22 22 31 36 -5
 12 Kon. hFC  22 22 29 40 -11
 
 Zo West 1 Derde klasse D
 1 Kampong  22 46 57 33 24
 2 meern De  22 40 38 34 4
 3 roda ‘46  21 37 54 41 13
 4 CDW  22 36 51 27 24
 5 DhC 04  22 35 51 43 8
 6 Brederodes 22 33 46 41 5
 7 uVV  22 31 35 36 -1
 8 houten  22 30 50 51 -1
 9 hoogland  22 29 40 37 3
 10 Vreeswijk  22 19 37 59 -22
 11 Osm ‘75  21 15 28 56 -28
 12 apWC  22 10 23 52 -29

 Zo West 1 Vierde klasse g
 1 pVCV  22 54 63 23 40
 2 Zwaluwen utrecht 22 46 63 31 32
 3 Victoria  22 44 66 52 14
 4 maarssen  22 43 58 30 28
 5 Wasmeer  22 29 45 49 -4
 6 DWsV  22 28 37 42 -5
 7 sVF  22 26 36 41 -5
 8 laren 99 sv 22 24 33 53 -20
 9 DsO/ultrajectum 22 23 34 58 -24
 10 msV ‘19  22 21 32 37 -5
 11 Voorwaarts 22 21 35 51 -16
 12 Faja lobi  22 10 23 58 -35

 Zo West 1 Vierde klasse H
 1 sDO  22 54 90 23 67
 2 Vriendensch. 22 39 49 29 20
 3 sV Baarn  22 37 37 24 13
 4 JsV nieuwegein 22 31 49 30 19
 5 uTs  22 31 38 36 2
 6 scherpenzeel 22 27 28 41 -13
 7 hVC  22 26 37 43 -6
 8 KVVa  22 26 36 59 -23
 9 schalkwijk  22 25 35 44 -9
 10 amsvorde  22 25 45 56 -11
 11 Zeist  22 25 38 63 -25
 12 Fortitudo  22 14 19 53 -34

 Zo West 1 Vijfde klasse g
 1 rivierwijkers 21 54 67 12 55
 2 BFC  22 54 69 16 53
 3 hertha  22 52 66 27 39
 4 magreb ‘90 22 38 70 47 23
 5 sporting ‘70 22 37 40 33 7
 6 Batavia ‘90 22 25 41 45 -4
 7 BVV ‘31  22 23 42 58 -16
 8 pVC  22 21 35 66 -31
 9 VsC  22 19 30 58 -28
 10 Kismet  22 18 38 57 -19
 11 Zebra’s  22 17 35 55 -20
 12 ardahanspor 21 10 29 88 -59

 Zo West 1 Vijfde klasse H
 1 Fair play  24 57 75 28 47
 2 hooglanderv. 24 48 38 36 2
 3 VVZa  24 44 60 27 33
 4 hDs  24 44 76 45 31
 5 saestum  24 39 45 40 5
 6 Veenendaal 24 37 54 32 22
 7 goy ‘t  24 37 53 50 3
 8 sCh ‘44  24 33 49 37 12
 9 Odijk  24 31 48 51 -3
 10 seC  24 25 31 60 -29
 11 achterveld sV 24 24 51 58 -7
 12 unitas ‘48  24 14 28 96 -68
 13 nieuwland asC 24 10 30 78 -48

 Zo West 1 Zesde klasse D
 1 patria  22 57 71 21 50
 2 nederhorst vv 22 52 88 24 64
 3 aurora  22 46 89 23 66
 4 p en T  22 46 75 41 34
 5 hoograven vv 22 42 87 40 47
 6 Oranje Wit 22 36 56 53 3
 7 ruC  22 35 61 45 16
 8 hsV’69  22 22 37 71 -34
 9 Kismet ‘82 22 17 43 100 -57
 10 Vianen  22 14 44 87 -43
 11 Forza almere 22 12 26 67 -41
 12 apgs  22 3 21 126 -105

 Da Landelijk Hoofdklasse
 1 Ter leede  20 50 67 13 54
 2 saestum  19 46 50 17 33
 3 Be Quick ‘28 20 44 65 28 37
 4 Fortuna Wormerveer 21 42 41 13 28
 5 Oranje nassau 20 33 28 24 4
 6 reuver  20 25 26 44 -18
 7 Wartburgia asv 21 23 36 41 -5
 8 stedoco  21 23 28 42 -14
 9 rVVh  21 22 37 54 -17
 10 hZVV  20 18 19 37 -18
 11 rKhVV  21 10 14 57 -43
 12 sC ‘t Zand 20 3 11 52 -41

 BE Landelijk Eredivisie
 1 Jong sC heerenveen 25 57 42 16 26
 2 Jong FC utrecht 25 47 34 23 11
 3 Jong ajax  25 41 41 33 8
 4 Jong FC Twente 25 39 38 36 2
 5 Jong aZ  25 35 39 33 6
 6 Jong psV  25 35 29 25 4
 7 Jong FC groningen 25 35 35 41 -6
 8 Jong sparta 25 33 37 37 0
 9 Jong rKC Waalwijk 25 31 35 42 -7
 10 Jong Vitesse 25 30 24 30 -6
 11 Jong Willem ii 25 30 25 34 -9
 12 Jong neC  25 27 34 39 -5
 13 Jong Feyenoord 25 25 25 32 -7
 14 Jong heracles 25 18 18 35 -17

 a-JE Landelijk Eerste divisie B 
 1 FC utrecht 22 49 52 23 29
 2 naC  22 47 53 27 26
 3 neC  22 42 52 23 29
 4 FC Den Bosch 22 36 42 30 12
 5 helmond sport 22 32 33 33 0
 6 FC eindhoven 22 29 40 33 7
 7 Fortuna s.  22 28 37 42 -5
 8 VVV  22 27 28 27 1
 9 roda JC  22 22 33 44 -11
 10 FC Dordrecht 22 20 24 47 -23
 11 Barendrecht 22 19 26 52 -26
 12 TOp  22 11 20 59 -39

 a-JE tweede divisie a
 1 elinkwijk  22 53 69 39 30
 2 roda ‘46  23 51 63 42 21
 3 FC Volendam 23 40 68 45 23
 4 aFC 34  22 36 78 48 30
 5 huizen  22 33 42 45 -3
 6 DWs afc  22 32 36 34 2
 7 hollandia  22 28 35 31 4
 8 alphense B. 22 25 44 52 -8
 9 iJsselmeerv. 22 25 31 45 -14
 10 almere sv  22 25 36 70 -34
 11 Zeeburgia avv 22 21 37 47 -10
 12 lisse  22 8 26 67 -41

 a-JE tweede divisie B
 1 rBC roosendaal 22 53 59 18 41
 2 uVs  22 43 45 32 13
 3 spartaan’20 22 42 43 23 20
 4 argon  22 41 42 24 18
 5 spijkenisse 22 36 49 33 16
 6 VCs  22 28 38 49 -11
 7 excelsior m. 22 26 31 38 -7
 8 Feyenoord sc 22 25 44 36 8
 9 sVVsmC  22 25 38 45 -7
 10 asWh  22 22 33 62 -29
 11 haaglandia 22 17 33 57 -24
 12 alexandria’66 22 13 36 74 -38

 a-JE Derde divisie B
 1 gVVV  22 48 83 31 52
 2 DsO  22 42 60 44 16
 3 spakenburg 22 41 68 44 24
 4 noordwijk 22 39 56 37 19
 5 Katwijk  22 37 51 44 7
 6 DOVO  22 34 34 30 4
 7 aFC  22 33 49 43 6
 8 geinoord  22 32 56 46 10
 9 DCg rksv 22 25 31 47 -16
 10 houten  22 21 37 47 -10
 11 DWO  22 15 28 66 -38
 12 Vitesse Delft 22 12 21 95 -74
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 gemiddelde punten per wedstrijd

  klasse pos.  ppw
 1 Za 4 h 1 iJFC 2,59
 2 ZO 6 D 1 patria 2,59
 3 ZO 5 g 1 rivierwijkers 2,57
 4 ZO 5 g 1 pVCV 2,45
 5 ZO 5 C 2 eminent Boys 2,45
 ...    
 89 ZO 5 g 12 ardahanspor 0,48
 90 ZO 4 g 12 Faja lobi 0,45
 91 Za 1 a 12 argon 0,45
 92 Za 4 h 12 Osm ‘75 0,45
 93 Za 3 D 12 VVJ 0,32
   alle rV-ploegen 1,43
   alle ploegen 1,40

 gemiddeld gescoord per wedstrijd

  klasse pos.  dvpw
 1 ZO 6 D 3 aurora 4,05
 2 ZO 6 D 5 hoograven vv 3,95
 3 Za 3 B 1 DesTO 3,68
 4 Za 4 h 1 iJFC 3,55
 5 ZO 6 D 1 patria 3,23
 ...    
 89 ZO 4 g 12 Faja lobi 1,05
 90 Za 4 h 12 Osm ‘75 0,95
 91 Za 3 D 12 VVJ 0,95
 92 ZO 4 h 12 Fortitudo 0,86
 93 Za 1 a 12 argon 0,77
    alle rV-ploegen 1,95
    alle ploegen 1,82

 gemiddeld geïncasseerd per wedstrijd

  klasse pos.  dtpw
 1 ZO 5 g 12 ardahanspor 4,19
 2 ZO 6 D 10 Vianen 3,95
 3 Za 3 D 12 VVJ 3,41
 4 Za 5 C 8 sterrenwijk 3,35
 5 Za 3 C 11 ViOD 3,05
 ...    
89 Bel ere 2 Jong FC utrecht 0,92
90 Da hK 2 saestum 0,89
91 ZO hK a 2 elinkwijk 0,84
92 Za 4 h 1 iJFC 0,59
93 ZO 5 g 1 rivierwijkers 0,57
    alle rV-ploegen 1,88
    alle ploegen 1,82

 gemiddelde doelsaldo per wedstrijd

  klasse pos.  dspw
 1 ZO 6 D 3 aurora 3,00
 2 Za 4 h 1 iJFC 2,95
 3 ZO 5 g 1 rivierwijkers 2,62
 4 Za 3 B 1 DesTO 2,55
 5 ZO 6 D 1 patria 2,27
 ...   
 89 ZO 6 D 10 Vianen -1,95
 90 Za 1 a 12 argon -1,95
 91 Za 4 h 12 Osm ‘75 -2,05
 92 Za 3 D 12 VVJ -2,45
 93 ZO 5 g 12 ardahanspor -2,81
    alle rV-ploegen 0,07
    alle ploegen 0

 gemiddelde doelpunten per wedstrijd

  klasse pos.  tdpw
 1 ZO 6 D 10 Vianen  5,95
 2 ZO 6 D 5 hoograven vv  5,77
 3 ZO 5 g 12 ardahanspor  5,57
 4 ZO 5 g 4 magreb ‘90  5,32
 5 Za 5 C 8 sterrenwijk  5,20
 ...     
 89 Za 2 B 8 Benschop  2,68
 90 ere  11 FC utrecht  2,50
 91 Za 2 F 3 sC everstein  2,36
 92 ZO hK a 2 elinkwijk  2,36
 93 Bel ere 2 Jong FC utrecht 2,28
    alle rV-ploegen 3,83
    alle ploegen 3,63

Welke utrechtse ploeg presteert het 
best, als we even vergeten dat de ver-
schillen tussen de klassen groot zijn?  
Kampioen iJFC pakte in de vierde klasse 
h op zaterdag de meeste punten per 
wedstrijd; geen ploeg scoorde gemid-
deld zo vaak als aurora in 6 D op zondag 
en de doelman van ardahanspor moest 
het vaakst vissen. De meeste doelpun-
ten vielen in wedstrijden van Vianen; de 
minste bij jong FC utrecht. gemiddeld 
presteerden de utrechtse ploegen op 
alle fronten beter dan hun concurren-
ten, de tegentreffers ten spijt. 
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Foto's van alle 'utrechtse' kampioenen 
op onze website
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utrechter Koos meinderts (54) 
maakt in 1983 met het kinder-
boek mooi meegenomen zijn 
debuut als schrijver. Zijn boeken 
vallen meerdere malen in de 
prijzen bij plaatselijke en provin-
ciale kinderjury’s. Voor Keizer en 
de verhalenvader ontvangt hij in 
2003 een Vlag en Wimpel. in fe-
bruari 2007 is de première van de 
musical De snoepwinkel van Ze-
vensloten, naar het gelijknamige 
kinderboek van meinderts. De 
meeste boeken van Koos mein-
derts zijn geïllustreerd door zijn 
vrouw annette Fienieg.

De eerste stap

grote toernooien met 
Feyenoord, Hongaren 
en Fc utrecht…

Als niemand kijkt…

Als niemand kijkt dan kan ik alles
Dan ben ik de grote held
Speel ik de sterren van de hemel
Ben ik de beste van het veld
Mijn verstand zit in mijn voeten
En als het moet ook in mijn kop
Die bal gaat in de kruising
Met een omhaal of een lob
 
Ik ben beter dan Ronaldo
Dan een Klaas Jan Huntelaar
Die is met mij vergeleken 
Een onbeholpen stuntelaar
Vraag niet naar bewijzen
Waar mijn talent uit blijkt
Maar geloof me, ik kan alles
Zolang er niemand kijkt

Dus wat sta je nou te kijken
Als je kijkt dan gaat het mis
Dan ben ik een amateurtje
En da’s het ergste wat er is
 
Koos Meinderts

Voor meer werk van Koos meinderts en annnette Fienieg 
kunnen jullie de website www.meindert-fienieg.nl bezoeken. 

hebben jullie zelf ook een mooi gedicht, mail de tekst met jouw naam, 
leeftijd en jouw club naar: reactie@rondomvoetbal.nl

Toernooien zijn leuk. In de maand mei 
en juni kun je je soms een hele zaterdag 
uitleven. Drie of soms wel meer wedstrij-
den op een dag. Best wel zwaar ook. Bij 
Brederodes (26-27 en 28 mei), Elinkwijk 
(2 en 3 juni) en OSM (9 en 10 juni) wor-
den er binnenkort bijzondere toernooien 
afgewerkt.  Met grote bekende clubs of 
met een enorme hoeveelheid teams. 

Door Rob van der Poel

Een toernooi organiseren kost soms veel geld, 
zeker als de hoofdsponsor wegvalt. Dat gebeurde 
in Vianen, bij Brederodes. ‘’Maar met kleinere 
sponsors maken we het toernooi ook tot een suc-
ces,’’ zegt Yvonne van Dalen. In Vianen wordt het 
Internationale Jeugd Toernooi al voor het 32e jaar 
afgewerkt. Normaal gesproken doen er elk jaar 
acht verenigingen mee aan het toernooi, dit jaar 
vijf. Maar dat zijn toch al snel 400 spelers. Van 
elke club staan er namelijk A-, B-, C- en D-teams 
in het veld. Naast Brederodes zijn de deelnemen-
de clubs Madense Boys, JSV, Hareford (Engeland) 
en Nyirsuli (Hongarije). De Duitsers moesten 
verstek laten gaan. Het toernooi start ‘s zaterdags 
om 10.00 uur en eindigt pinkstermaandag rond 
15.00 uur. 

Bij USV Elinkwijk zijn ze aan de vijfde aflevering 
toe van het jeugdvoetbaltoernooi met een heel 
bijzonder deelnemersveld. In 2003 won Ajax zelfs 
eens de cup, maar de Amsterdamse club is deze 
keer niet van de partij. Wel zijn er elftallen van 
Haarlem, Stormvogels/Telstar, FC Zwolle, Hel-
mond Sport, AGOVV en natuurlijk FC Utrecht.
Aan het Theo Tijssen-plein spelen de C-junioren 
en D-pupillen op zaterdag, de A- en B-junioren 

gaan een dag later de wei in. 
Een week later - in het weekend van 9 en 10 juni - 
zal er bij voetbalvereniging OSM’75 uit Maarssen 
een groots internationaal C1-toernooi plaatsvin-
den. Wat dacht je van clubs als AZ, Feyenoord, 
Bayer Leverkusen, Sporting Portugal en natuur-
lijk ons eigen FC Utrecht. Het toernooi wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Stichting 
Klein Galgenwaard die is opgericht en onder lei-
ding staat van profvoetballer Jean-Paul de Jong.
Het toernooi is gekoppeld aan een project met als 
thema: van Hangjongeren naar Sportjongeren. 
Aan dit project zijn mensen verbonden die voor-
lichting geven over de gevaren van drugsgebruik 
en het belang van het afmaken van een schoolop-
leiding. 
Voorafgaand aan het toernooi wordt er een gala-
avond georganiseerd om ook het bedrijfsleven 
op sociaal gebied bij dit project te betrekken. Er is 
een veiling, waarbij gesigneerde ballen en shirts 
van spelers uit de eredivisie worden verkocht. 
Voor meer informatie kun je naar de website 
www.osm75-c1toernooi.nl 

Op de website Rondom Voetbal lees 
je meer over deze toernooien. Heeft 

uw club ook een toernooi, dan kunt u alle gege-
vens melden via clubnieuws@rondomvoetbal.nl

beteuterd, want het ging niet zo lekker. ´´Het was 
ook een beetje kort,´´ zegt Hessel, die nog wel 
conditie had voor een tweede halfuurtje. Utrecht 
is hun favoriete club, maar PSV mag er ook best 
zijn. Hun idolen zoeken ze ook verderop. Chris-
tiano Ronaldo, zegt Hessel beslist. Zijn tweeling-
broer Jort kan geen keuze maken. ´´Er zijn zoveel 
goede voetballers.´´
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Op de velden van Elinkwijk verzamelde 
zich op dinsdag 17 april weer veel Utrechtse 
jeugd. De selectieavonden van FC Utrecht 
zijn namelijk voor iedereen toegankelijk. 

Anass en Abdel waren er ook. Ze voetbalden het 
afgelopen seizoen bij DSO/Ultrajectum, in de D2 
en de D1, maar ze dromen van een carriére bij FC 
Utrecht. ´´Kopteff is mijn favoriet,´´ zegt Anass, 
de kleinste. Zijn vriendje ziet het meer zitten in 
Robin Nelisse en Cedric van der Gun. ´´We hou-
den allebei van aanvallen, maar vanavond moest 
ik van de meneer laatste man spelen.´´
Even verderop staan Jort en Hessel van Voorst, 
die bij DVSU in de E1 voetballen. Ze kijken wat 

JoNgLEREN 
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ook blinden kunnen voetballen!
Op het terrein van Bartiméus in Zeist wordt op 22 mei een 
wel heel bijzonder voetbalveld geopend. Wat er zo bijzon-
der aan is? Nou, bijvoorbeeld de kleuren. 

Daarom hebben ze gezamenlijk 
geld ingezameld om het opval-
lende veldje aan te kunnen 
leggen.
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op vier stangen speel je 
‘twee-vijf-drie-systeem´

cRuyFF couRt 
in mijdrecht
Ook in mijdrecht is afgelopen 
zaterdag een Cruyff Court offi-
cieel in gebruik genomen. er ko-
men meer dan honderd van die 
veldjes in nederland. het oude 
openbare asfaltveldje aan de 
rand van sportpark mijdrecht 
werd al intensief door de wijk-
jeugd gebruikt en is nu in een 
modern jasje gestoken. 

in utrecht bestaan al twee 
Cruyff Courts, het Wesley  
sneijder-veldje in Ondiep en het 
KnVB Veld op het Kastelen-
plantsoen in hoograven.

Door Pim Koppel

Neem bijvoorbeeld de  doelpa-
len; die zijn net zo oranje als het 
shirt van het Nederlands Elftal. 
En de lijnen zul je ook niet snel 
over het hoofd zien, die zijn 
namelijk geel van kleur. Verder 
wordt het veld omgeven door 
een fel blauw vlak. Je zou er 
haast duizelig van worden! 

Maar die opvallende kleuren 
zijn er natuurlijk niet zomaar. 
Het voetbalveld is namelijk 
speciaal bestemd voor blinden 
en slechtzienden.   ‘Voetbal 
voor blinden, dat kan toch 
niet?’, zul je nu misschien den-
ken. Maar het kan wel degelijk! 
De felle kleuren op het veld 
en een bal met een rinkelend 
belletje erin maken het ook 
voor slechtzienden mogelijk om 
tegen een balletje te trappen. 
De spelers van het Nederlands 
Elftal en de Cruijff  Founda-
tion (het goede doel van Johan 
Cruyff) vinden het heel belang-
rijk dat iedereen van voetbal 
kan genieten; dus ook mensen 
die niet zo goed kunnen zien! 

schoolfinales
nederlands kampioen school-
voetbal word je niet zomaar. 
Daar zijn heel wat overwin-
ningen voor nodig die verdeeld 
over het hele schooljaar tot 
stand komen. een lange weg.
het begint allemaal met voor-
rondes. maar mei en juni zijn de 
maanden van de waarheid.  al-
leen voor de allersterksten is er 
nog plaats. Komende woensdag 
is het in jouw regio zover. Dan 
zijn de werkeenheidsfinales, zo-
als dat volgens de KnVB heet. 
De wedstrijden worden  ge-
speeld bij altius in hilversum.
Win je daar, dan mag je naar de 
districtsfinale. Die staan voor 
zaterdag 2 juni, tegelijk met de 
KnVB Jeugdvoetbaldagen bij 
legmeervogels in uithoorn op 
het programma. en word je ook 
daar met jouw school kampi-
oen? Dan mag je naar het KnVB 
sportcentrum in Zeist. De grote 
finaledag is op woensdag 13 juni. 
Kom je ook kijken?

In een beetje voetbalkantine vind je er wel één terug. Een 
tafelvoetbalspel, veelal gemoderniseerd. Maar je hebt ze 
ook van het klassieke soort, de zogeheten TOPPERS. 

Door Pim Koppel

Een maand geleden stonden 
er vier opgesteld op het Lucas 
Bolwerk opgesteld voor Eetcafé 
Tilt en de cafés De Potdeksel, 
De Stad en Opstand, de organi-
satoren van de Utrechtse kam-
pioenschappen voor koppels. 
Het jaarlijkse toernooi beleefde 
zijn vierde editie op 15 april, in 
de open lucht, want het was de 
heetste voorjaarszondag ooit 
gemeten. Bij een temperatuur 
van bijna dertig graden werkten 
28 koppels zich in het zweet. 
´´Een recordaantal,´´ meldde 
competitieleider Anton. 

Hij liet alle koppels tenminste 
negen partijen van 2,5 minuut 
afwerken.  Daarna volgden 
achtste finales, kwartfinales, 
halve en de finale die bij Op-
stand werd afgewerkt.  In totaal 
werden er bijna 200 potjes in 
een tijdsbestek van drie uur 
gespeeld. ´´Inclusief 14 of 15 
drinkpauzes,´´ zegt Fred Bes-
selse van De Potdeksel. Jorik 
van Toorenburg en Krijn Dietz 
waren de winnaars.
Anders dan bij de marathon 
van Rotterdam – tegelijkertijd 
gehouden - kende het Utrechts 
tafelvoetbalkampioenschap 
geen uitvallers. Besselse: ´´Het 

fanatisme was groot. Ik heb 
mensen met speciale spuitbus-
sen gezien voor de glijstangen. 
En de vrijdag ervoor, toen die 
kasten al waren neergezet, 
wilde een aantal al oefenen. 
Daar kwam niets van in, ieder-
een had gelijke kansen.´´

De vier traditionele ´kasten´ 
waren beschikbaar gesteld door 
Pierre de Jonge, een zakenrela-
tie uit Breda.  

united Jeugd cup en
Klein galgenwaard
het duurt nog drie maanden, maar de loting voor 
de united Jeugd Cup is al verricht. Jean-paul de Jong 
van FC utrecht en voormalig international rob de 
Wit koppelden de clubs vrijdagavond aan elkaar in 
de kantine van JsV.

De united Jeugd Cup gaat zijn tweede editie bele-
ven. D1-teams van vijftien betaalde clubs zijn uitge-
nodigd om met JsV D1 op 18 en 19 augustus om de 
hoofdprijs te strijden. Vorig jaar wonnen de jongens 
van sporting lokeren uit België. 

in nieuwegein wordt vooraf en tijdens het toernooi 
op sportpark galecop ook veel aandacht besteed 
aan het project ‘groeien doe je samen’ van de stich-
ting Klein galgenwaard. heb je daar wel eens van 
gehoord? Jean paul de Jong is initiatiefnemer en je 
kunt meer lezen op de website www.kleingalgen-
waard.nl en www.unitedjeugdcup.nl

Herinneren
het is meer dan twee weken geleden. 
maar herinneren doen we ons het fata-
le ongeval met Karim saoudy allemaal.
De 16-jarige speler van DsO/ultrajec-
tum verongelukte tijdens een busreisje 
met leerlingen  van het Delta College. 
na een dansvoorstelling gingen de 
schoolkinderen uit de utrechtse wijk 
Zuilen op weg naar het pannenkoeken-
huis. Karim stak zijn hoofd door het 
busluik en sloeg tegen een viaduct.
een klap met enorme gevolgen. Voor de 
betrokkenen, de familie van Karim, voor 
iedereen die hem kende.  Zijn trainer 
en jeugdvoorzitter John Bos van de 
utrechtse club herinnert zich Karim als 
een heel goede jongen, een heel goede 
linksbuiten ook.  ‘’Karim speelde in de 
C1 en de B1. ik heb het altijd onbegrij-
pelijk gevonden dat hij nooit is gescout. 
Vlak voor het ongeval hebben wij nog 
een toernooi gewonnen waarin hij een 
belangrijke stempel op de wedstrijden 
drukte.’’
Op sportpark Vechtzoom ging de ma-
rokkaanse vlag en de nederlandse vlag 
halfstok. in de kantine van DsO/ultra-
jectum werd een condoleanceregister 
neergelegd. en er werd even niet meer 
aan voetballen gedacht…
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heid voor wedstrijdjes voor kleintjes. Bij dit 
nieuwe onderdeel zal het combinatieteam 
bestaan uit drie jongens-meisjes (vanaf 8 jaar) 
en drie volwassenen. De wedstrijdjes worden 
afgewerkt op het kleine kunstgrasveld. het 
inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team, na de 
wedstrijd wordt er een barbecue georganiseerd 
(9 euro per persoon). 

VVJ  193
Voor de dit jaar gedegradeerde VVJ-selectie 
breken er spannende tijden aan. nog niet zo 
lang geleden werd namelijk getracht om enkele 
bekende namen aan de club te binden om op 
die manier zo snel mogelijk weer terug te keren 
in de vierde klasse zaterdag. Ook spits maurice 
Willekes (hercules) werd gepolst. “maar het is 
nog helemaal niet zeker of ik weer bij VVJ ga 
spelen. Dat hangt ook af van de anderen.  spelen. Dat hangt ook af van de anderen.  spelen. als er 

geen goede voetballers bijkomen, dan heeft het 
voor mij ook weinig zin. Zo heb ik al begrepen 
dat Wesley noordhoff niet komt, omdat zijn 
zoontje bij FC utrecht gaat spelen.’’

VVoo VVoo VV 1�1

VVu aRDaRDaRD HaNspoR  128
Bij VVua hebben ze zaterdag het seizoen 
feestelijk afgesloten voor alle 128 leden. De 
vereniging had afgelopen jaar zes senioren-
teams in competitie en een B-jeugdelftal. ´´We 
gaan kijken of we er komend seizoen een 
tweede bij kunnen zetten,´´ zegt voorzitter 
adil aras. Dat zou dan een a-juniorenelftal 
worden. ´´al zullen we op sportpark lunetten 
toch moeten passen en meten met de andere 
bespelers, DVbespelers, DVbespelers, su en Faja lobi.´´ Die laatste club 
bood VVua het afgelopen jaar wat speelruimte. 

‘’maar iedere keer is het weer onderhandelen 
over het gebruik van de velden. nog even en 
we zijn genoodzaakt om al voor acht uur ’s 
ochtends af te trappen.’’

ZEIst  277
sV Zeist bevindt zich in een tumultueuze 
periode. Bij het ter perse gaan van deze krant 
was nog niet duidelijk of het eerste team nog 
steeds degradatie naar de vijfde klasse kan 
voorkomen. een ruime zege op schalkwijk – op 
13 mei - was een eerste voorwaarde , maar dan 
nog is de ploeg afhankelijk van wat nog is de ploeg afhankelijk van wat nog is de ploeg afhank amsvorde 
in de laatste wedstrijd van de driekamp doet.  
Zeist verloor het eerste duel met 2-1 van de 
amersfoorters.  Ons eerste zaterdagteam is 
wellicht al aan het feestvieren. het won de 
eerste promotiewedstrijd (1-0) bij maarssen en 
staat met anderhalf been in de vierde klasse.

ZWaZWaZW LuWEN 1911 7�1
De F6 van Zwaluwen 1911 moesten het kam-
pioensfeestje een weekje uitstellen. pioensfeestje een weekje uitstellen. pioensf iedereen 
dacvht dat het tegen Brederodes ging gebeuren, 
maar in de voorlaatste wedstrijden verloren 
de jongens voor het eerst dit seizoen, met 2-1. 
niet te vroeg juichen dus, want ook op doel-
saldo kun je titels verliezen. Kijk maar naar ajax. ajax. a
een troost alvast, de F6 is eerder dit seizoen 
ook al winterkampioen geworden.  en twee 
titels in één jaar, dat komt heel weinig voor.  

Bent u met uw club de vol-
gende keer ook weer van de 
partij? stuur het clubnieuws 

naar mijnclub@rondomvoetbal.nl  Vanaf 
het nieuwe seizoen ligt Rondom Voetbal 
maandelijks in bijna 80 voetbalkantines.

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!
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Voetbalveld Door Hans van Echtelt

‘Of het nu EMS, KDS of MSV was, 
het was zaak tijdig van huis te gaan’

RoNDom  VoEtBaL  en de klassementen…
het seizoen is bijna voorbij, 
het nulnummer van rondom 
Voetbal heeft u gelezen. een 
krant die over regionaal/lokaal 
´utrechts´ voetbal schrijft en de 
clubs de gelegenheid biedt om 
hun ´clubnieuws´ in de krant te 
zetten. 

maar....

Ook de trainers gaan in rondom 
Voetbal een belangrijke rol spelen. 
Vanaf het nieuwe seizoen gaan we 
klassementen voeren en publice-
ren. ranglijsten die mede kunnen 
bestaan door de medewerking 
van trainers van de betreffende 
´utrechtse´ club. 

Vanaf het nieuwe voetbalseizoen 
gaan we draaien. het is de bedoe-
ling dat u elke week cijfers/beoor-
delingen geeft aan uw eigen spelers. 

mocht u daar zelf problemen mee 
hebben, dan kunt u deze rol een 
clubbestuurder of medewerker van 
de technische staf toespelen. 
 
Van grOOT Belang is dat de cij-
fers/beoordelingen serieus worden 
gegeven. uw betrouwbaarheid daar-
bij is essentieel, ook voor de club 
waarbij u in dienst bent. Zij bewe-
gen mee op uw geloofwaardigheid. 
een hele klus, denkt u? We werken 
straks met een partij die ervoor 

zorgt dat we het iedereen gemak-
kelijk kunnen maken. 
 
met het cijfer dat de clubman alle 
spelers van het eerste elftal gaat ge-
ven, maken wij wekelijks ranglijsten 
op. elke maand publiceren we de 
klassementen in rondom Voetbal. 
Behalve op die plek zijn ze ook op 
onze internetsite te bekijken.  aan 
het einde van het seizoen resulteert 
een en ander in een voetbalgala. net 
als bij de lancering van de krant – af-

gelopen maandagavond in gal-
genwaard – maken we daar een 
passend feest van.

Wij Vragen ieders medewer-
king om van rondom Voetbal 
een succes te maken, de voetbal-
krant in het hartje van het land. 
laten we contact houden. met u 
als club, met u als trainer, met u 
als voetballiefhebbers.

het team van rondom Voetbal 

‘Vrouwenvoetbal profiteert’
Clubman ad van montfoort (60) 
juicht profcompetitie toe

Door Oscar van der Horst

Ad van Montfoort 
meldde zich op 17-jarige 
bij de club uit Zeist, 

om er bijna twintig jaar zelf te 
voetballen. Tot zijn 36ste was hij 
als speler actief. ‘’Vooral voor 

de lol hoor, zo goed was ik ook 
niet.’’ Een half wedstrijdje in het 
tweede was zijn hoogtepunt, 
meldt hij. ‘’Maar altijd was ik 
betrokken bij de club, ik ging er 
ook vaak buurten.’’

Na zijn actieve loopbaan zocht 
Van Montfoort het steeds meer 
in de begeleiding. Eerst bij de 
mannen. ‘’Maar zelfs spelers 
van een vijfdeklasser zien 
zichzelf soms als Jezus. Ze 
denken alles te mogen en kun-
nen, als vrijwilliger krijg je er 
soms maar weinig voor terug.’’ 
Neem dan zijn dames, een 
verademing. Natuurlijk gaat 
het een stapje langzamer, maar 
volgens Van Montfoort is hun 
mentaliteit een voorbeeld voor 
het andere geslacht. Het bewijs 
heeft hij snel geleverd. ‘’Kijk 

naar de situatie toen ik met het 
vrouwenvoetbal in aanraking 
kwam. Het ging enkel om het 
spelletje, de meiden moesten al-
les zelf doen. En moet je kijken 
hoe het nu allemaal is.’’
Met genoegen kijkt Van 
Montfoort naar de naderende 
profcompetitie voor vrouwen, 
die hij ziet als een beloning 
voor alle mensen die zich bij 
Saestum en daarbuiten voor 
de sport hebben ingezet. ‘’Kijk 
alleen al in deze  regio, zoals 
iemand als Jan van Zanten de 
boel heeft opgepakt. In het 
begin werd er nog wel eens 
lacherig over gedaan, maar zie 

wat hij bereikt heeft.’’
Ook al verliest Saestum zijn 
beste speelsters aan teams uit 
de nieuwe eredivisie (met name 
aan ADO, Willem II en FC 
Utrecht) en is er misschien ook 
geen kampioenschap te vieren 
(Ter Leede staat een neuslengte 
voor), in de breedte krijgt de 
vereniging een enorme impuls. 
‘’Door onze samenwerking met 
FC Utrecht weten ambitieuze 
meiden uit de regio waar ze 
moeten zijn. Dat zal zeker veel 
respons opleveren. Ook de 
speelsters die vertrekken, blij-
ven door de nieuwe opzet bij de 
vereniging betrokken. De speel-

sters die niet in actie komen, 
mogen wel bij ons meedoen.’’
 Dat vrouwenvoetbal ‘echt 
voetbal’ is, merkt Van Mont-
foort ook steeds meer door 
reacties vanuit de club. ‘’Jeugd-
spelers willen graag met de 
dames meetrainen. Fysiek zijn 
vrouwen dan wat minder, maar 
onderschat niet dat er tactisch 
soms heel goed wordt gespeeld. 
En vergis je niet: bij gemengde 
toernooien zie je dat de dames 
vaak over meer uithoudings-
vermogen beschikken.’’
Van Montfoort verwacht veel 
van het vrouwenvoetbal in Ne-
derland. ‘’Als ze meer tijd kun-
nen maken om te trainen, gaat 
het niveau hier flink omhoog. 
Nu moeten ze zich immers nog 
haasten om een uurtje op het 
veld te kunnen staan. Maar het 
vrouwenvoetbal in Nederland 
heeft toekomst, zelfs Europees 
kunnen ze best aanhaken. Al 
zal het nog een tijdje duren 
om echt naar de top te gaan 
kijken.’’
Zelf zal Van Montfoort die 
stappen met veel belangstelling 
gaan volgen, maar wel vanuit 
zijn functie bij Saestum. ‘’Vol-
gend jaar met de vut, heb ik 
ook wat meer tijd voor mezelf. 
En natuurlijk voor de club, er is 
altijd nog genoeg te doen.’’

Een jaartje of veertien geleden benaderde Jan van Zanten 
hem om iets bij de dames van Saestum te gaan doen. En in 
al die jaren heeft Ad van Montfoort (60) de ontwikkelin-
gen in het vrouwenvoetbal van dichtbij meegemaakt. Als 
grensrechter en inmiddels als materiaalman aanschouwde 
hij het ‘integratieproces’ tussen FC Utrecht en Saestum 
vanaf de zijlijn. ‘’Het vrouwenvoetbal gaat profiteren.’’

Hoeveel uren zal ik in mijn le-
ven op een voetbalveld hebben 
doorgebracht? Bijna alle sport-
parken in de provincie Utrecht 
weet ik blindelings te vinden, 
zelfs per fiets en brommer heb 
ik mijn tochten gemaakt. Begin 
jaren zestig had ik nog geen 
rijbewijs. En geen centen om 
een automobiel te kopen. Dus 
ging ik fietsend, door weer en 
wind naar de wedstrijden die 
mijn toenmalige baas op de 
sportredactie (Jan Meesterburrie 
zaliger) voor me had uitgeko-
zen. Of het nu EMS - SVF aan 
de Tolhuislaan in Bunnik was, 
KDS - PVC aan de Bokstraat in 
Utrecht of MSV - VVIJ op het 
oude veld in Montfoort: het was 
zaak tijdig van huis te gaan.
Ik woonde in Cothen. Via de 
Provincialeweg, Achterdijk en 
Koningsweg sloot ik me aan 
bij de stoet voetbalfans die de 
thuiswedstrijd van DOS ging 

bezoeken. Op het  Stadionplein 
kon je destijds gemakkelijk en 
zonder gevaar voor eigen leven 
oversteken: slechts een agent 
regelde het verkeer. Ik kocht een 
jongenskaartje van vijftig cent, 
plus een koetjesreep van een 
dubbeltje voor tijdens de rust. 

Een prachtige voetbalmiddag 
was verzekerd, zeker wanneer 
Tonny van der Linden, mijn 
idool, op dreef was.
Mijn allereerste ervaring op een 
voetbalveld was overigens het 
sportpark in mijn geboortedorp. 
Sportpark is een groot woord, 
het was gewoon het weiland 
van boer Theo Vernooy waarop 
doordeweeks tal van koeien 
graasden. Op zondagmorgen 

werden de ‘vlaaien’ van het 
veld geschept. Mijn drie broers 
speelden vol overgave mee, ze 
moesten het in tegenstelling tot 
mij vooral van inzet hebben. Na 
afloop wasten ze zich in een ton 
met koud water, waarin eerder 
het witte spul zat waarmee de 

krijtlijnen werden getrokken. 
Langs het veld hing een groot 
gordijn, zodat de kijkers vanaf 
de openbare weg geen zicht 
hadden op het veld.
Erelid Thomas van Dam zat aan 
de kassa bij de ingang, hij had 
er scherp het oog in. Niemand 
kon aan zijn aandacht ontsnap-
pen. Langs het veld stond veelal 
een ijscoboer (Van Putten of De 
Rooij) uit Wijk bij Duurstede. Ik 

mocht me van mijn vader pas 
aanmelden toen ik tien jaar oud 
was en kreeg de voetbalspullen 
van mijn iets oudere broer die 
wekelijks al wat zakgeld ont-
ving, omdat hij meewerkte in de 
smederij van mijn vader. 
We gingen als jeugdspelers 
fietsend naar de buurtclubs in 
Schalkwijk, Houten en Wijk bij 
Duurstede. Nooit werd iemand 
per auto gebracht of gehaald, 
want alleen de ‘hogere stand’ 
in het dorp had zo’n vervoer-
middel. Een tijdje geleden heb 
ik deze route nog gefietst met 
Co Adriaanse, ik wilde hem 
graag de nostalgische plek-
ken uit mijn jeugd laten zien. 
Co was toen net ontslagen bij 
Ajax en via mijn fietstocht langs 
al die mooie amateurvelden 
heb ik hem de liefde voor het 
voetbal weer een beetje kunnen 
bijbrengen. Hij zal me er eeuwig 
dankbaar voor zijn.....

hans van echtelt (64) heeft 41 
jaar sportjournalistiek bedre-
ven in het utrechtse, eerst als 
verslaggever van het Centrum, 
vanaf 1971 in dienst van het 
utrechts nieuwsblad. sinds 
1979 is hij scheidsrechter, de 
laatste jaren bij het g-voetbal. 
O ja, hans haalde ook het eer-
ste van sVl en Brederodes.

saestum heeft de afgelopen jaren veel te vieren gehad.
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ad blijft vrouwen van saestum trouw.
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