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WILLEM VAN HANEGEM ... het boek!
De biogra� e van Willem van Hanegem. 528 pagina’s vol met full colour foto’s.

o.a. zijn tijd bij Velox en de jeugd in Utrecht (1946- 1966), als speler van FC Utrecht (1979-1981),
als assistent trainer van FC Utrecht (1986-1989) en als hoofdtrainer van FC Utrecht (2007 tot heden)!
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Roemenië is zijn trots, God is hem heilig. 
FC Utrecht-middenvelder Lucian Sân-
martean is niet alleen een karakteristieke 
voetballer, maar zeker ook een karakteris-
tiek mens. Een monoloog over zijn geboor-
teland, dromen en familie. 

Lucian Sânmartean: ‘Straks kunnen we allemaal onbezorgd in Roemenië leven’

‘Ik heb me in tijden niet zo goed gevoeld’

Door Marieke van der Voort

Op mijn 23e vertrok ik 
van mijn club Gloria 
Bistrita naar het Griekse 

Panathinaikos. Door mijn voet-
balcarrière ben ik dus al ruim 
vier jaar weg van huis. Het is 
vooral lastig om mijn ouders, 
broertje en vrienden te moeten 
missen. Elke dag bel ik mijn 
vader en moeder. Soms waan 
ik me dan weer even thuis. 
Roemenen zijn echte familie-
mensen. Vooral in een maand 
als december is het lastig om in 
Nederland te zijn. Kerstmis is 
een belangrijk familiegebeuren 
in Roemenië. Gelukkig hoef ik 
de feestdagen niet alleen door 
te brengen. Mijn verloofde, 
atlete Maria Rus, is dan in 
Utrecht, net als mijn broertje 
en misschien ook een paar 
vrienden.” 

,,Bistrita is mijn thuis, ik ben er 
opgegroeid en wil er ook zeker 
terugkeren. Hoewel er veel 
armoede is, zijn de mensen er 
vriendelijk en rustig. Zelf kom 
ik ook uit een arm gezin. Mijn 
ouders maakten allebei lange 
dagen in een fabriek. Vooral 
toen mijn vader ruim tien jaar 
geleden ziek werd en stopte 
met werken, had ons gezin 
het soms zwaar. Zijn nieren 
functioneerden niet meer en 
via dialyse moest hij dagelijks 
zijn bloed zuiveren. Mijn vader 

had veel aandacht nodig en 
mijn moeder bleef hard wer-
ken. Toen ze werd ontslagen, 
besloot ze om voor mijn vader 
te zorgen. Voor geld waren 
we vervolgens drie jaar lang 
afhankelijk van de overheid. 
Zelf ben ik sinds mijn vijftiende 
profvoetballer, maar pas op 
mijn negentiende kreeg ik mijn 
eerste aantrekkelijke contract. 
Sindsdien heb ik altijd financi-
eel voor mijn familie gezorgd. 
Elke maand, als mijn salaris 
binnen is, geef ik alles wat ik 
zelf niet nodig heb aan de men-
sen die dicht bij me staan. Het 
doet me goed hen te kunnen 
helpen.”

,,Het is moeilijk in het buiten-
land te zijn terwijl je vader ziek 
is. Vorige maand heeft hij een 
niertransplantatie ondergaan. 
Mijn moeder heeft een nier 
afgestaan en alles is goed ver-
lopen. Nu het met mijn vader 
eindelijk weer de goede kant 
op gaat, ben 
ik een stuk 
rustiger. So-
wieso lijken 
alle puzzel-
stukjes lang-
zaam maar 
zeker in elkaar te gaan vallen. 
Ik heb me in tijden niet zo goed 
gevoeld. Iedereen waarom ik 
geef is gezond, ik heb weer ple-
zier in het voetballen en krijg in 
Utrecht voor het eerst de kans 
om samen te wonen met mijn 
verloofde. We hebben nu al 
acht jaar een relatie, maar door 
ons drukke sportprogramma 
hebben we elkaar al die tijd 
weinig kunnen zien. Samen op 
vakantie is bijvoorbeeld nog 
nooit gelukt. Dit jaar zullen we 

voor het eerst samen kerst kun-
nen vieren. Maria heeft pas een 
derde knieoperatie ondergaan 
en stopt waarschijnlijk met 
professioneel sporten. Ik hou 
zielsveel van haar en voel dat 
onze liefde eeuwig is. Op dit 
moment is ze bij mijn ouders in 
Roemenië om de inboedel voor 
onze nieuwe woning uit te zoe-
ken. We laten een huis bouwen 
in Bistrita, waar mijn vader en 
moeder zullen gaan wonen tot 
we terugkeren op vertrouwde 
grond.” 
 
,,Sowieso wil ik nog graag twee 
of drie woningen bouwen om 
na mijn voetbalcarrière een 
onbezorgde toekomst te heb-
ben. In de plaats Brasov willen 
we ook een huisje. Het is daar 
schilderachtig mooi en in de 
winter is het een prachtige plek 
om te skiën.” 

,,Ik ben nu gelukkig. Mijn 
geduld is beloond. Na een 

succesvol 
eerste jaar bij 
Panathinaikos, 
ging het door 
een conflict 
met de trainer 
bergafwaarts 

met m’n loopbaan. Toen ik 
geen speeltijd meer kreeg en de 
club me niet wilde laten gaan, 
raakte ik in de vergetelheid. 
Mijn toekomst leek er even heel 
anders uit te gaan zien. Met 
de hulp van God heb ik altijd 
vertrouwen gehouden dat ik 
een nieuwe club zou vinden en 
dat het goed zou komen met 
mijn familie. Roemenen zijn ge-
lovige mensen. De Roemeens-
orthodoxe kerk heeft verreweg 
de meeste aanhangers en ik 

‘Het is moeilijk in het 
buitenland te zijn als je 

vader ziek is’

Sportpenning Tonny
Vele voetballegendes hadden zich 29 
november in de kleine trouwzaal van het 
stadhuis gemeld om Tonny te feliciteren 
met zijn 75e verjaardag en het boek dat Mar-
tin Donker over heeft geschreven. Als Hans 
Kraay –  oud-ploeggenoot bij DOS en cere-
moniemeester – spreekt, luisteren Tonny en 
Coen Moulijn. Dat zelfs de legendarische 
Feyenoorder was op komen dagen, verze-
kerde Kraay, zei genoeg over de waardering 
voor Utrechts beste voetballer ooit.
Aangenaam verrast waren Tonny en zijn 
vrouw Anneke toen burgemeester Annie 
Brouwer hem de sportpenning van de stad  
Utrecht mocht uitreiken.
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Angst voor de dood had hij niet. ,,Ik loop hand 
in hand met de dood’’, zei Rein Strikwerda wel 
eens. Hij sprak lijzig, wijs, berustend, en zijn loop 
paste daar precies bij. Hij was met zijn 1 meter 
98 een dijk van een Sinterklaas geweest.

De dood, die hem dus geen schrik aanjoeg, over-
viel hem ruim een jaar geleden.  Alsof de bliksem 
hem trof, terwijl hij thuis in De Bilt wat in zijn 
paperassen zat te snuffelen. Hij was 76.
De rijzige knieëndokter stierf dertig jaar nadat 
mijn eigen vader ging, 
hij na een sterfbed 
van drie maanden. Vo-
rige week donderdag, 
bij de presentatie van 
TONNY, heb ik veel 
aan ze gedacht. Op mijn vijfde al zat ik in het 
oude stadion op de schouders van mijn vader. 
,,Kom jongen”, zei hij voordat we ‘s zondags naar 
Galgenwaard liepen. ,,We gaan lekker naar Tonny 
kijken.”
Ook Strikwerda was een bewonderaar van 
‘Tonny’. In 1997 riep hij de Ton van der Linden 
Trofee in het leven. Tot 2006, elk najaar tijdens 
een avond van de Stichting Topvoetbal Elinkwijk, 
werd de trofee uitgereikt. Voor Van der Linden 
zelf hoefde het niet zo. Een trofee met zijn eigen 
naam erop vond hij al gênant, en dan nog iets 
moeten zeggen ook...
De speech kon hij overlaten aan Strikwerda. Op 
onnavolgbare wijze kondigde Strik de gastspre-

ker aan. Ard Schenk, Johan Derksen, Jan Mulder 
of Co Adriaanse deden het voor een flesje wijn, 
want ze deden het voor Strik.

Een fijne man. Onze band ontstond toen ik via 
zijn bemiddeling een interview kon regelen met 
Willem Beltman. De oud-scheidsrechter en ma-
nager van Go Ahead naderde het eindstation. 
Beltman was blind en zijn beide benen waren ge-
amputeerd, gevolgen van suikerziekte. Het was 
moeilijk voor te stellen dat dit menselijk wrak in 

dat verpleeghuis bij Deventer ooit gestaald door 
het (voetbal)leven ging. Tot hij ging vertellen. Het 
geheugen bleek onaangetast. ‘Old soldiers never 
die’, was de strekking. Een maand later was die 
markante Beltman toch dood.
Op de terugweg zei Strikwerda, opgevouwen in 
mijn auto: ,,Doodziek en eenzaam; zo moet je 
niet oud willen worden.’’’ Strikwerda was, met 
profvoetballer Jantje Michels, de enige die zich 
nog bekommerde om Beltman. De dokter was 
een warm en sociaal mens. Hij bezocht en bege-
leidde veel meer ernstig zieke oud-sportlieden.
Ze leerden hem kennen in de jaren zestig, ze-
ventig of tachtig. In zijn privékliniek aan de Am-
sterdamsestraatweg moet Strikwerda duizenden 

meniscussen hebben verwijderd. Het knietje was 
zijn specialiteit. Hij was de eerste orthopedisch 
chirurg bij wie je na een ingreep nog dezelfde 
dag, zij het op krukken, naar huis mocht. Hij was 
zo vaardig en grensverleggend dat hij in 1975 
zelfs zijn eigen meniscus verwijderde. Een assi-
stent reikte de instrumenten aan, een andere as-
sistent hield de spiegel op de juiste plek, zelf nam 
hij de scalpel ter hand. Het werd een geslaagde 
operatie.
Met de moderne fysiotherapie had Strikwerda 

niks. Hij geloofde in betrokken-
heid, warmte en gevoel, en liet 
liever zijn kolenschoppen van 
handen het werk doen dan een 
of ander apparaat. 

Schrijver en amateurwielrenner Tim Krabbé 
ging eens bij hem langs. Met twee kapotgefietste 
knieën. ,,Toen sprak de grote knie-tovenaar de 
onvergetelijke woorden: ‘Heer Krabbé, het is mij 
een raadsel. De knie is het meest onbegrijpelijke 
lichaamsdeel van de mens. Weekje rust.’ Een 
week later waren mijn knieën weer goed.’’
Het is dus alweer een jaar geleden dat we af-
scheid namen van deze markante man. Zijn dood 
was een schok. Maar dat hij zich had verzoend 
met de eindigheid van het bestaan en dat het in 
een flits gebeurde, was mij een hele troost. Zo 
zou je wel 76 willen worden.

Martin Donker

Geuzennaam
Mijn voetbalcarrière begon op zevenjarige leeftijd bij 
vv De Meern. Op het veld waar we zondags op moes-
ten voetballen liepen doordeweeks schapen. Het gras 
stond soms zo hoog dat je de bal nauwelijks vooruit 
kon krijgen. Na het spelen kon je jezelf afspoelen met 
koud water uit een kraan. Het veld lag midden in de 
polder, de bezoekende tegenstanders noemden ons 
toen al ‘boeren’ en dat is nooit over gegaan. 

Voor mij is het altijd een geuzennaam gebleven. Ik ging 
er beter door voetballen. Later, als senior, vond ik het prachtig om te 
voetballen tegen - zoals we dat noemden - die ‘ettertjes’ uit Utrecht. 
Ik heb namelijk door de jaren heen geconstateerd dat er een cultureel 
verschil bestaat tussen voetballers van het platte land en spelers uit de 
stad.  Voetballers uit de stad zijn geraffineerder, getructer en schelden veel 
meer op elkaar en tegen de scheidsrechter. Spelers uit de provincie zijn 
bescheidener, harder en vaak conditioneel beter. 
Het elftal van De Meern, waar ik destijds in voetbalde, was een prachtige 
mix van verschillende beroepen. Stratenmakers, studenten, tuinders en 
ondernemers. Hoewel we in de volksmond ‘boeren’ genoemd werden, 
speelde er geen enkele boer in ons elftal. Ook nu is dat volgens mij niet 
het geval. 

Komende zondag staat er in de derde klasse weer een fantastisch duel 
op het programma tussen ‘boeren’ en ‘ettertjes’ met hun stadse fratsen: 
DHSC tegen vv De Meern. De nummers één en twee, met de overige 
clubs op grote afstand. Het eerste onderlinge duel verloor De Meern 
thuis, al had Hans de Wit de beter voetballende ploeg. Met hun intimi-
derende en geraffineerde spel, dat veel gele kaarten kost, beslisten de 
Utrechters de wedstrijd in hun voordeel. 
Zondag zal dat anders uitpakken. Onze spelers zullen zich niet gek laten 
maken.  Als ‘bravehearts’ zullen ze de strijd aangaan. Hard maar sportief 
en zonder te mekkeren, want dat doen de schapen in het land. 

De Meern is helaas geen dorp meer. Plan Leidsche Rijn heeft van een 
dorp een stad gemaakt. Enkele weken geleden speelde de zaterdag 1 thuis 
tegen een club uit de provincie. Ik zat op de tribune en tot mijn grote 
ontsteltenis hoorde ik een groep jongeren ‘boeren’ tegen de tegenstan-
der roepen. Onze geuzennaam werd te grabbel gegooid. De Meern was 
als dorp voorgoed begraven. 

Frans van Seumeren.

PS: In mijn vorige column meldde ik al dat wij in Sportfacilities & Media 
BV een uitstekende partner hebben gevonden om de plannen die wij heb-
ben met Rondom Voetbal verder uit te voeren. Begin november heeft dat 
definitief zijn beslag gekregen en is uw regionale voetbalkrant 100 procent 
dochter geworden van deze internationale sportuitgeverij. Daarmee wint 
de krant aan professionaliteit en continuïteit en zijn wij in staat om de 
krant, de website en nog tal van activiteiten verder te verbeteren en te 
ontwikkelen.

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. 

Strikwerda
Door Martin Donker

Hij was zo vaardig en grensverleggend dat hij in 
1975 zelfs zijn eigen meniscus verwijderde.

Lucian Sânmartean: ‘Straks kunnen we allemaal onbezorgd in Roemenië leven’

‘Ik heb me in tijden niet zo goed gevoeld’

ben daar één van. In moeilijke 
tijden helpt het geloof je om 
te overleven. Ik ben God heel 
dankbaar voor het leven dat hij 
mij heeft gegeven. Profvoetbal-
ler zijn is het meest geweldige 
beroep dat er is. Het brengt me 
plezier en biedt me de kans een 
veilige toekomst op te bouwen. 
Het vooruitzicht dat we straks 
allemaal onbezorgd in Roe-
menië samen kunnen leven, 
geeft me een fantastisch gevoel. 
En later zal ik ook veel mooie 
herinneringen hebben aan mijn 
loopbaan als speler.” 

,,Natuurlijk heb ik mijn dromen 
als voetballer. Ik ben 27 en heb 
nog een aantal profjaren voor 
me liggen. Het lijkt me prachtig 

om, net als bij Panathinaikos, 
opnieuw in de Champions 
League uit te komen. En na-
tuurlijk hoop ik met het Roe-
meense nationale team nog een 
keer te kunnen schitteren op 
een groot eindtoernooi. Ik ben 
trots mezelf een Roemeen te 
mogen noemen. Vooral omdat 
we hechte familiebanden on-
derhouden, maar ook vanwege 
de prachtige natuur en onze 
vaderlandslievende gedichten 
en liederen. Roemenen zijn 
nationalistische mensen. Uitko-
men voor het land waarvan je 
houdt, is een enorme eer.” 

,,Dit seizoen wil ik op sportief 
gebied puur met FC Utrecht 
bezig zijn. Ook als een andere 

mooie club tijdens de winter-
stop interesse toont, wil ik bij 
Utrecht blijven. Ik ben trainer 
Foeke Booy ontzettend dank-
baar dat hij me vorig seizoen 
na de winterstop een nieuwe 
kans heeft gegeven. Ook 
toen het langer dan verwacht 
duurde om fit te worden, bleef 
de technische staf vertrouwen 
in me houden. Juist daarom 
wil ik loyaal zijn naar de club. 
Ik ben bijna hersteld van mijn 
buikblessure en denk dat ik 
nog beter kan presteren. Mijn 
broertje heeft me al één keer in 
Galgenwaard zien spelen en 
met de kerst is hij dus weer in 
Utrecht. Het zou mooi zijn als 
hij opnieuw een wedstrijd kan 
meemaken.” 
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Lucian Sânmartean kapt zich langs Joost Volmer tijdens FC Utrecht - De Graafschap op 2 september (2-2).
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Decemberaanbieding
JP CLUBICOON en TONNY met korting

Dit najaar is de Utrechtse Voetbalbibilotheek (UVB) gelanceerd. Jean-Paul de Jong gaf de 
aftrap met JP CLUBICOON. Na 14 jaar FC Utrecht en 370 eredivisiewedstrijden verdween 
hij van het veld, na een offi ciële afscheidswedstrijd op 12 oktober.

Op 29 november is TONNY verschenen, deel twee van de UVB, over voetballegende 
Ton van der Linden 75 jaar. Bij het boek zit een dvd met unieke beelden, waaronder alle 
17 doelpunten die hij voor Oranje scoorde. En natuurlijk staat er ook de golden goal op 
waarmee DOS in 1958 landskampioen werd. 

Speciaal voor de lezers van Rondom Voetbal biedt Uitgeverij Voetspoor korting op beide 
boeken. Bij gelijktijdige bestelling ontvangt u extra voordeel. Bovendien hoeft u in deze 
feestmaand geen verzendkosten te betalen.

TONNY 
Ton van der Linden 75 jaar

IN
CLUSIEF 

DVD

JP CLUBICOON 
Jean-Paul de Jong

 Ja, ik bestel JP CLUBICOON en betaal € 13,50 i.p.v. €15,00
 Ja, ik bestel TONNY plus dvd en betaal € 22,50 i.p.v. van € 25,00
 Ja, ik bestel JP CLUBICOON en TONNY samen en betaal € 35,00 i.p.v. € 40,00    

Aankruisen wat van toepassing is

Naam: _____________________________________________________________________

Voorletters: ______________________m/v ________________________________________

Straat: ______________________________________________________________________

Postcode: _______________________Plaats: ______________________________________

Telefoon: ____________________________________________________________________

E-mail (verplicht): ____________________________________________________________

Deze bon in een envelop (met postzegel) opsturen aan:
Voetspoor
Postbus 980
3700 AZ Zeist

U krijgt per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Na ontvangst van uw betaling, 
wordt het boek opgestuurd.

Deze actie is geldig tot en met 31 december 2007
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Laan van Meerdervoort 174 • 2517 BH • Den Haag • Tel. (070) 360 76 76 • Fax (070) 345 76 97 • e-mail info@bruckel.nl • internet www.bruckel.nl

De drukproef kan in kleurzetting afwijken van de afbeelding in de Gouden Gids

Contactpersoon productie Steven Breukel

Klantnummer
Editie(s) Utrecht
Rubriek Verhuizingen
Codering W4F
Formaat 103 x 139 mm
Kleur FC

Voor akkoord:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor onze bouwonderneming in Houten zijn wij op
zoek naar: 
PROJECTVOORBEREIDER / -COORDINATOR 
en                  TIMMERLIEDEN
Voor meer informatie zie www.vanbekkum.nl
Bouwonderneming van bekkum | houten bv, 
Hoofdveste 7, 3992 DH Houten, tel. 030-6381782
Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld

zoNDAG 27 jANUARI
14.00 uur

De hoofdklasse wedstrijd
Elinkwijk - AFC

Stadsherberg 
Karel de Stoute
wenst Elinkwijk een

succesvolle start 
van de competitie

PROGRAMMA

2 SEPTEMBER:

ELINKWIJK 
- 

DWS

16 SEPTEMBER:

ELINKWIJK 
- 

HAAGLANDIA
bij inlevering van deze 

advertentie maakt u kans 

op een wedstrijdbal 

of het boek van Elinkwijk

Bij inlevering van deze advertentie 
bij de ingang kunt u gRaTiS naar 
binnen en maakt u kans op een 
wedstrijdbal of het Elinkwijk-boek.

Jeffrey van Tamelen

Import & Export B.V.
Onroerend Goed B.V.

Vermogenweg 17 NL-3641 SR Mijdrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0)297 525 161, Fax: +31 (0)297 580 849
Mobiel: +31(0)6 5029 5028, e-mail: info@borus.com

Vermogenweg 17 - 3641 SR Mijdrecht
Tel 0297-525161 - info@borus.com



MIjN CLUb

Door Rogier Fonteijne

Naar aanleiding van de 
enthousiaste reacties 
vorig jaar is het deelne-

mersveld uitgebreid. Rob Zo-
mer: ,,Dit jaar hebben wij ook 
de A1-elftallen uitgenodigd. 
Het toernooi wordt daarom 
verspreid over twee dagen ge-
houden. Zaterdag 22 december 
strijden acht A1-elftallen tegen 
elkaar. De eerste elftallen van 
deze clubs komen zondag 23 
december in actie. Doel van het 
toernooi is, naast sportiviteit 
en gezelligheid, om de we-
derzijdse contacten tussen de 
deelnemende amateurvereni-
gingen in Utrecht en omstreken 
te verbeteren.” 

Dat de organisatie er ook dit 
jaar weer alles aan doet om het 
de clubs naar de zin te maken 
spreekt voor zich. Het complex 
van Zwaluwen Utrecht is uiter-
mate geschikt voor het houden 
van een toernooi in de winter. 
Zomer: ,,Onze drie kunstgras-
velden zijn van uitstekende 
kwaliteit, bovendien hebben we 
voldoende kleedruimtes. Het 
toernooi zal gegoten worden in 
een kerstsfeer. We organiseren 
een lunch waarvoor niet alleen 
de spelers, maar tevens de 
hoofdsponsor, begeleiding, en 
bestuursleden van de bezoe-
kende clubs zijn uitgenodigd. 
De prijsuitreiking vindt plaats 
onder het genot van een hapje 

en een drankje. We hebben 
professionele scheidsrech-
ters, waaronder hoofdklasse-
scheidsrechter Harry van Beek, 
en een jury beoordeelt de spe-
lers. De beste speler, topscorer 
en de beste keeper krijgen een 
aparte prijs, de beste scheids-
rechter overigens ook.” 

Vorig jaar was Montfoort de 
winnaar van het toernooi. In 
de finale versloeg het elftal van 
trainer Herman Schreurs het 
team van Zwaluwen Utrecht 
1911. Laatstgenoemde club 
was verantwoordelijk voor het 
afleveren van de beste speler en 
de topscorer van het toernooi. 
Dsoko Trajkov werd door zijn 
goede spel geroemd door de 
jury en Nicky Lanfermeijer 
scoorde de meeste doelpunten. 
De prijzen werden uitgereikt 
door Robbie de Wit. De voor-
malig profvoetballer voetbalde 
vroeger ook aan de Grebbe-
berglaan; voor vv Utrecht, de 
buurvereniging die met het 
katholieke Zwaluwen Vooruit 
opging in Zwaluwen Utrecht. 
Dat maakte de uitreiking extra 
speciaal voor de spelers. Ook 
dit jaar probeert Zomer, die 
samen met Arie de Jongh de 
organisatie vormt, De Wit te 
strikken voor de prijsuitreiking.   

De deelnemende clubs zijn 
Montfoort, 
UVV, Zwalu-
wen Utrecht 
1911, Hercu-
les, Vrien-
denschaar, 
Vreeswijk, 
FC De Bilt en DHSC. Voor veel 
clubs is het zaak om het ritme 
in de ploeg te houden tijdens de 
winterstop. Vriendenschaar uit 
Culemborg is dit jaar voor het 
eerst van de partij. Elftalleider 
René van Dijk: ,,We laten ons 
verrassen. We staan bovenaan 
in de vierde klasse G. Nummer 
twee Maarssen volgt op vier 
punten. De voorsprong willen 
wij vasthouden en als we dan in 
de winterstop kunnen oefenen 

tegen tegenstanders van een 
hoog niveau is dat alleen maar 
positief. En verder is het voor 
ons de eerste keer, we laten het 
dus op ons afkomen.” 

Vreeswijk uit Nieuwegein was 
vorig jaar ook al van de partij. 
Wedstrijdcoördinator René van 
Griethuizen: ,,Rob Zomer is 
hier vroeger trainer geweest. 
Onder hem hebben we groot 

succes geboekt. 
Veel van onze 
jongens hebben 
nog contact 
met hem. Onze 
vereniging is 
dit jaar graag 

weer van de partij.” Vreeswijk, 
in het verleden tweedeklas-
ser, speelt nu een bescheiden 
rol in de vierde klasse van het 
zondagvoetbal. Van Griethui-
zen: ,,Met Vincent Herfkens 
hebben we een nieuwe, jonge 
trainer. Hij doet het uitstekend, 
ligt goed in de groep. Dit is een 
overgangsjaar. Handhaving is 
het doel, volgend jaar willen 
we weer meedoen om promotie 
naar de derde klasse.” 

De wedstrijden in de eerste 
ronde van het toernooi duren 
2 x 15 minuten, alleen de finale 
zal 2 x 20 minuten beslaan. Be-
halve de wisselbeker kunnen de 
drie ploegen die het hoogst ein-
digen interessante geldprijzen 
tegemoet zien. Voor het publiek 
is het een aanrader om in de 
dagen voor kerst een bezoek te 
brengen aan Sportpark Welge-
legen. Het fraaie complex is ge-
legen aan de Grebbeberglaan 4, 
achter de jaarbeurs vlakbij het 
casino. Het hoofdveld beschikt 
over een overdekte tribune.
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De winterstop komt in zicht. Voor vele clubs een nuttige 
adempauze, voor clubs op stoom een hinderlijke onder-
breking. Om toch nog even lekker te voetballen rond 
de feestdagen organiseert voetbalvereniging Zwaluwen 
Utrecht 1911 voor de tweede maal het mid-winter toernooi. 
Met een sterk deelnemersveld en een gezellige sfeer hoopt 
mede-organisator Rob Zomer, tevens trainer van Zwalu-
wen Utrecht, het succes van vorig jaar te evenaren. 

Mid-winter toernooi perfecte afsluiting eerste seizoenshelft

Nuttige adempauze of 
hinderlijke onderbreking

Ook dit jaar biedt het nieuwe paviljoen van Zwaluwen Utrecht 1911 weer een 
magnifiek uitzicht over de wedstrijden van het Mid-winter toernooi.

Montfoort juichend als eerste winnaar van het Mid-winter toernooi in 2006

‘De prijzen werden 
uitgereikt door 
Robbie de Wit’

Rondom Voetbal heeft  voor 
elke voetbalclub een plek. 
is er nieuws dat ook andere 
Utrechtse voetballiefhebbers 
aangaat? Dan kunt u dit be-
richt als clubbestuur/trainer of 
clubvertegenwoordiger in onze 
krant publiceren. Een vrijwil-
liger, een evenement, een vraag 
of een wetenswaardigheid uit 
het recente of verre club verle-
den?  Mail uw clubbijdrage naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl

aRDaHanSpOR   128
Ardahanspor wil zijn activiteiten onder vrou-
wen verbreden. Wij hebben als bestuur vorige 
maand een enquête gehouden tijdens een 
feestavond van onze vierde elftal. Bij de enquête 
hebben wij aan onze leden een aantal vragen 
gesteld over welke activiteiten ze graag willen 
(deze avond was het trouwens heel druk en 
erg gezellig). Zo blijkt dat veel van onze leden 
en dan met name de vrouwen graag mee willen 
doen aan een koor. Daarom zoeken wij nu een 
aantal vrijwilligers die leiding kunnen geven en 
mee willen helpen met het oprichten van een 
koor en een volksdansgroep voor jongeren.

aRgOn  922
Argon heeft nog ruimte voor en behoefte 

een grote dosis enthousiasme wel!
Meer informatie leest u op www.svaurora.nl.

aUSTERLiTZ 205

aan enthousiaste scouts. Om de jeugd uit de 
niet-selectieteams ook de kans te geven zich 
te bewijzen in een selectietraining, zoeken zij 
enthousiaste voetbalkenners. Wat tijdsinveste-
ring betreft ben je ongeveer 1 wedstrijd in de 2 
weken bezig. Meer informatie over de Interne 
Scouting Groep en hoe u zich kunt aanmelden 
vindt u op www.svargon.nl.

aURORa   231
Het gaat goed met de jeugd bij Aurora, mis-
schien wel te goed. De instroom is dusdanig 
groot dat er na de winterstop een nieuw F-3 
team de competitie in zou kunnen. Tenminste 
als er een nieuwe assistent-trainer gevonden 
wordt. Daarom een oproep daarvoor. Een voet-
balachtergrond op hoog niveau is niet vereist, 
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Door Rogier Fonteijne

De voorzitter van SV Zeist, 
Evert Terpstra, kan er wel om 
lachen. ,,Vroeger was het veel 
erger. In de jaren ’60 en ’70 
leefde de derby enorm in Zeist. 
Nu is de verstandhouding pri-
ma. Er is sprake van gezonde 
concurrentie.” Speelt het ooit 
zo roemruchte Zeist eigenlijk 
niet op een veel te laag niveau? 
Ooit speelde de club zelfs 
nog betaald voetbal. Terpstra: 
,,Natuurlijk willen we eigenlijk 
hogerop. Maar de tijden van 
dat succes zijn voorbij. We 
proberen op 
termijn weer 
te promove-
ren. Maar je 
bent gewoon 
wel afhan-
kelijk van je 
spelersmateriaal.” 

Voor Patria is het spelen in de 
vijfde klasse van het zondag-
voetbal geenszins een straf. 
Sterker nog, het was een groot 
feest toen de club vorig jaar 
promoveerde. Fares: ,,Twee 
seizoenen geleden is Patria 
gedegradeerd naar de zesde 
klasse. Op dat moment ben ik 
gebeld door de inmiddels over-
leden voorzitter Gerrit Verbeek 
om Patria terug te brengen naar 
de vijfde klasse. Samen met 
mijn maatjes Sil Helsdingen, 

Dave Heintjes, Ben Klarenbeek 
en Jacco van Elteren is dat ook 
gelukt. Het is mijn beste pres-
tatie ooit geweest als trainer. 
Met een mateloos gemotiveerde 
groep hebben we vele, voetbal-
lend betere, tegenstanders zoals 
Nederhorst, Aurora, RUC, 
Hoograven en P en T achter ons 
gelaten. Het was schitterend 
om te zien dat er bij de sup-
porters zelfs tranen vloeiden na 
het behalen van dit kampioen-
schap.” 

Fares is vol lof over Patria. ,,De 
emotie bij Patria is enorm, er 

gebeurt wel 
eens wat om-
dat de mensen 
het hart op de 
tong hebben. 
Het is hun 
cluppie en ze 

zijn bereid er alles voor te doen. 
Als je een uitwedstrijd speelt is 
het net of je thuis speelt. Vorig 
seizoen speelden we veel in de 
Amsterdamse regio, maar ze 
waren er altijd bij. Het is een 
hele warme club. Het is ook een 
vereniging, waarbij de leden 
elkaar helpen. De een is schil-
der en de ander is metselaar en 
zo helpen ze elkaar op aller-
lei manieren. Wat betreft het 
voetballende gedeelte: Patria 
is Feyenoord en Zeist is Ajax. 
Als je bij Patria werklust toont, 
dan nemen ze je in hun hart op. 

Technische voetballers heb-
ben weer meer erkenning bij 
Zeist. Het is dus ook een clash 
in speelstijlen en als trainer 
moet je dat ook niet verande-
ren. Ik heb wel eens bij Dalto 
(Fares traint tevens de zaterdag 
derdeklasser, red.) gezegd dat 
ze met de mentaliteit van Patri-
anen al lang kampioen zouden 
zijn geworden.” 

De eerste derby van het sei-
zoen, op het veld van Patria, 
eindigde in een 1-1 gelijkspel. 
De ‘Zwartsmoelen’ (spelers 
van Patria) stonden tot twee 
minuten voor tijd met 1-0 voor. 
Maar de ‘Nogablokken’, zoals 
de spelers van Zeist genoemd 
worden, kwamen in de slotfase 
langszij. Terpstra: ,,Het was een 
verschrikkelijk slechte wed-
strijd, van beide kanten. Blijk-
baar stond er toch wat spanning 
op het duel. Die dag moeten we 
maar gauw vergeten.” Dennis 
Sprong, aanvoerder van Zeist, 
is het daar volkomen mee eens. 
,,Erg dramatisch. We speelden 
nog met geluk gelijk.” Ook 
Sprong is zich bewust van het 
belang van de wedstrijd. ,,Toen 
Zeist degradeerde was er veel 
publiek van Patria. Ze stonden 
te juichen langs de lijn. Toch 
kennen veel jongens elkaar wel. 
Het echte fanatisme geldt ook 
meer voor de oudere garde. 
Bij de jongere spelers leeft het 
gewoon minder.” 

Vreemd genoeg leeft die andere 
derby van Zeist, de wedstrijd 
tegen koploper Saestum, min-
der. Patria-speler Stefan Hels-
dingen: ,,Ik verlies veel liever 
van Saestum dan van Zeist. Er 
zijn gewoon grote verschillen, 
wij zijn meer de volksmensen. 

Bij Zeist voelen ze zich toch iets 
beter dan wij. Bij ons leeft het 
ook erg, vooral bij de oudere 
lui. Op de training donder-
dagavond is het echt verboden 
om paarse kleding te dragen.” 
Maakt Patria een kans? Volgens 
Helsdingen is alles mogelijk: 
,,Je maakt altijd een kans.” Toch 
is de doelstelling voor Patria 
duidelijk: handhaving. Fares: 
,,Dit seizoen staat in het teken 
van het inpassen van talentvolle 
B-junioren en niet degraderen. 
Op dit moment lijkt dat te 
lukken, we staan zeven punten 
los van de nummer laatst. We 
spelen soms wel met zes juni-
oren en dat is te veel van het 
goede. Er zit wel talent tussen, 
maar ze komen van een laag 
niveau en dat proces heeft zijn 
tijd nodig. Bovendien liggen er 
kapers op de kust. Zo haalde 
DOVO Danny ter Hoeve vorig 
seizoen weg, maar hij komt 
met de winterstop weer terug. 
Najim Adli wordt gevolgd, FC 
Utrecht is al eens langs geweest 
voor Yordin van de Teems. Dan 

lopen er ook nog groeibriljan-
tjes als Mike Muylwijk, Roy van 
Essen, Kevin Dirksen, Vincent 
Rebergen en Ferdinand van 
Helmondt rond. Patria mag blij 
zijn met deze spelers, maar het 
probleem is dat ze moeite heb-
ben met de handelingssnelheid 
en het lichamelijke geweld. 
Het mooie is dat het allemaal 
jongens uit de eigen kweek zijn, 
die ook niet zo snel zullen ver-
trekken. Zeist is de laatste jaren 
aan het afglijden. Het is nu zelfs 
zo dat ze niet eens een tweede 
elftal hebben. Vroeger was het 
een roemruchte tweedeklasser 
en daarvoor in een ver verleden 
speelden ze zelfs nog betaald 
voetbal.”  

Dat was eind jaren ’50. Patria 
bestond reeds. Overdag werd 
er gewerkt. In de ijzerfabriek. 
In de pauze at men noga. De 
zwartsmoelen keken argwa-
nend toe. De tijden zijn veran-
derd. Wat blijft zijn anekdotes. 
Zondag 27 januari staan beide 
rivalen tegenover elkaar.

Toen Patria-trainer Mohammed Fares begon bij Patria in 
Zeist, trok hij demonstratief een paarse trui aan: de kleur 
van rivaal sv Zeist. Op een feestavond is deze trui opge-
kocht door Patria-fans en in stukken geknipt. Elftalleider 
Sil Helsdingen weigert zelfs op het ‘paarse’ sportpark te 
komen.  En de oma van Patria-bestuurslid Herman van 
Lienden had één stelregel: ‘Geen paarse was aan de lijn!’ 

Nogablokken tegen zwartsmoelen 

‘Geen paarse was aan 
de lijn’

Waar komen de prachtige bijnamen ‘Nogablokken’ en ‘Zwartsmoelen’ 
eigenlijk vandaan? Vrijwel niemand weet het. Het is gewoon zo. Patriaan 
Herman van Lienden kent de overlevering: 

,,Er was vroeger een ijzerfabriek in Zeist. Veel inwoners waren daar 
werkzaam. De mensen op de werkvloer, de arbeiders, voetbalden vanaf 
1941 bij Patria. Ze deden soms vies werk, vandaar dat ze ‘Zwartsmoe-
len’ genoemd werden. De middenstand en de leidinggevenden van de 
ijzerfabriek waren Zeist-spelers. Binnen de fabriek hadden zij de rare 
gewoonte noga te eten, een oude lekkernij. Zo kwamen zij aan de bij-
naam ‘Nogablokken’.” 

Volgens de overlevering...

Op 24 november was Sinterklaas in Austerlitz. 
Vanwege hun puike resultaten had hij de F-jes 
speciaal uitgenodigd. De Sint was trots op zijn 
nieuwe pak, maar onze F-jes lopen er dankzij 
hun sponsoren ook prima bij!
De laatste speeldag voor de Austerlitz-jeugd is 
op zaterdag 15 december (alleen de E1 stopt 
al op 8 december). De eerste speeldag voor 
de C1 en B1 is zaterdag 12 januari. Alle overige 
jeugd start weer op zaterdag 19 januari. Op 15 
december en 12 januari is er wel een zaalvoet-
baltoernooi voor de jeugd. In december voor 
de F1, E1 en D1, in januari voor de F2, D2 en 
C1. Verder is het op 14 december: kerstklaver-
jassen in de kantine, 22 december  Kerstklazen-
bal (vanaf 16 jaar) in de kantine en 29 december 
oliebollentoernooi in Hoenderdaal, Driebergen. 

BEnSCHOp  413 
Tot ontsteltenis van vele Benschoppers bereikte 
ons het bericht, dat ons oud-bestuurs- en erelid 
Huig de Haay na een kortstondig ziektebed 
op maandag 12 november op 70-jarige leeftijd 
onverwachts van ons is heen gegaan. Voor de VV 
Benschop en zijn familie is dit een zwaar verlies. 
Huig was er altijd voor iedereen en altijd bereid 
om te helpen als dat nodig was. In 1969 was hij 
één van de grote animators bij de oprichting 
van onze club. Onder zijn leiding werd het 
eerste clubgebouw gebouwd met vier kleedka-
mers. Avonden was hij met vele vrijwilligers in 
de weer om voor Benschopse begrippen een 
prachtige nieuw clubgebouw te bouwen, waar 
iedereen bijzonder trots op was. Hij bracht vele 
uren op de club door, regelde het bargebeuren 

dan was. Er ontstond soms een levendige handel 
in hazen en konijnen. Samen met onder andere 
Adriaan Booij, Wim van Delft en Pastoor van 
Beurden probeerden ze het eten voor de Kerst 
te verdienen. In 1992 kwamen er gebreken aan 
het licht bij het clubgebouw. Door het verzak-
ken van het gebouw ontstonden er problemen 
met de riolering, welke niet meer gerepareerd 
konden worden. Er moest een nieuw clubge-
bouw komen, wat in eerste instantie door Huig 
en zijn vrijwilligers niet erg werd gewaardeerd. 
Hun levenswerk zou gaan verdwijnen.
In 1994 werd door aannemer Schouten het 
gebouw casco neergezet en de vereniging 
moest het zelf afbouwen. Huig was het die inzag 
dat het gebouw er moest komen en besloot 
met prepensioen te gaan. Vanaf november 1994 

en was de oprichter van de klaverjasavonden, nu 
bijna 40 jaar geleden. Avonden die nog steeds 
om de veertien dagen worden georganiseerd. 
Ondanks het feit, dat hij Feyenoord fan was, ge-
noot hij elke zaterdag het meest van zijn clubje 
Benschop. Geen wedstrijd sloeg hij over en 
als ‘zijn jongens’ het goed hadden gedaan, ook 
al hadden ze verloren, trakteerde hij altijd op 
een pilsje. De vereniging groeide gestaag en de 
accommodatie moest worden uitgebreid met 
twee kleedkamers, een scheidsrechtersruimte 
en een bestuurskamer. Weer was het Huig die 
de leiding had en binnen enkele maanden was 
alles weer gereed. Vele gezellige avonden wer-
den georganiseerd en met name de boutavon-
den waren een enorm succes. Huig genoot dan 
met volle teugen van de geweldige sfeer, die er 
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MaTHijS FRaZa
In de laatste zonnestralen van november stormt Mathijs Fraza op de doelman af. Natuurlijk scoort 
de vijfjarige topscorer van Real Madrid. In de Champions League schoot Mathijs immers ook al 
een keer of vijftien raak. Is het niet met zijn oudere voetbalmaatjes in de populaire voetbalkooi in 
Galecop, dan balt hij wel met pa op het kruispunt voor de appartementen aan de Rembrandthage. 
Daar is geen doorgaand verkeer, en ook geen ‘echte’ doeltjes…
,,En hier leer ik sneller voetballen. En ik wil veel doelpunten maken.” Zijn favoriet? Na een lange 
stilte, met hulp van mama, weet Mathijs het. ,,Rossini, dat zegt papa altijd.”

DiOn STaVRianiDiS
Om zijn achternaam te spellen, moet de 7-jarige Dion 
toch echt even zijn moeder roepen. ,,Weet ik ook niet, 
het is Grieks. Mijn vader is namelijk Grieks. Maar ik 
hoop dat Nederland Europees Kampioen wordt hoor!” 
De kooi is een ontdekking van hen samen. ,,Kwamen 
we tegen toen ik met hem aan het lopen was. Hebben 
we samen gevoetbald. Hij kon goed voetballen. Maar 
toen hij op voetbal zat, heeft hij een keer zijn been 
gebroken.”
Zelf wordt de blonde Griekse godenzoon bij JSV in de 
F9 ‘stofzuiger’ genoemd. ,,Omdat ik een verdediger ben, 
denk ik. We staan bovenaan. Met wel negentig punten. 
En maar drie of vier tegen.”
Niet de Griekse spits Charisteas is zijn favoriet. En ook  
Ronaldinho niet. ,,Nee dat is een egootje een beetje.” 
Nee, Robin van Persie. Dat is zijn favoriet. ,,Maar ook 
David di Tomasso kon goed voetballen”, weet Dion. 
,,Toen hij dood ging, moest ik wel een beetje huilen.” 
FC Utrecht is ‘wel een leuke club, met een mooi sta-
dion’. ,,Daar ben ik al twee keer geweest. Mocht ik mijn 
schoen zetten. Omdat ik pasjes heb van de Junior Ti-
gers.”

tot september 1995 werd onder zijn leiding 
het huidige clubgebouw neergezet. Ook de in-
richting van de kantine verzorgde hij en hij ont-
wierp zelf een prachtige bar. Tijdens de opening 
werd hij samen met Gerard van Groeningen, 
ook iemand van het eerste uur, gehuldigd door 
de KNVB en ze ontvingen de zilveren speld. 
Enige jaren later werd hij door de Gemeente 
Lopik geridderd voor het vele werk, dat hij voor 
de gemeenschap en vooral de VV Benschop 
heeft verricht. De ‘bouwpastoor’ leek in 1995 
zijn laatste klus te hebben geklaard, maar niets 
was minder waar. Het bestuur wist de hand te 
leggen op de tribune van JSV. Afbreken werd in 
een dag gerealiseerd en in mei 2006 werd er 
gestart met de opbouw. Gelijktijdig werd er een 
nieuwe bestuurskamer gebouwd en Huig kwam 

natuurlijk weer in beeld. Helaas begonnen toen 
al zijn krachten weg te vloeien en zijn heup 
speelde hem behoorlijk parten. Het deed hem 
zeer dat hij niet meer volop mee kon, maar was 
trots op de andere vrijwilligers die een gedeelte 
van zijn werkzaamheden overnamen. Na de 
opening in september werd Huig geopereerd, 
maar hij werd eigenlijk nooit meer helemaal 
de oude.
Zijn gezondheid liet hem verder in de steek 
en de laatste keer dat hij in zijn kantine is 
geweest, was in juli tijdens de wedstrijd tegen 
FC Utrecht. Hij wilde voor niemand weten dat 
hij ernstig ziek was. De laatste thuiswedstrijd 14 
dagen geleden tegen VRC was zijn laatste gang 
naar zijn club. 
Huig, je stopwoordje “potvers” zullen we nooit 

zetten. Uit Kanjers uit Sport is uiteindelijk de 
commissie Sportiviteit en Respect ontstaan. We 
zijn nog maar kort actief en richten ons met 
name op de jongste jeugd bij FC De Bilt en hun 
ouders. Sportiviteit staat daarbij centraal. In het 
veld, maar ook langs de lijn waar ouders nogal 
eens te fanatiek kunnen zijn. Eén van de eerste 
dingen die we hebben gedaan is het opstellen 
van een enquête rondom sportiviteit waarmee 
we willen inventariseren hoe men binnen de 
vereniging over dat onderwerp denkt. Verder 
hebben we een aantal interviews gehouden met 
mensen binnen de club over dit onderwerp. Dat 
gaan we nu allemaal verder uitbouwen.”

meer horen. Je was een geweldig voorbeeld 
voor de huidige maatschappij, je was een kanjer! 
Rust zacht Huig, wij zullen je nooit verge-
ten en je altijd in ons hart meedragen.  (Leo 
Oudshoorn)

DE BiLT  1205
Bij FC De Bilt is veel aandacht voor het op de 
juiste wijze met elkaar omgaan. Jeugdsecretaris 
Els Feenstra legt uit: ,,Allereerst hebben we het 
project Kanjers uit Sport opgestart, waarbij 
trainers en leiders van de club bijeen kwamen 
om in te gaan op de vraag hoe je het beste 
spelers kunt begeleiden. Je moet namelijk niet 
alleen ingaan op de prestaties, maar ook aan-
dacht hebben voor complimenten. De bedoeling 
is uiteindelijk om een gedragscode neer te 
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WijkvoetbalREgUiLLE WiTH
,,Ik voetbal niet”, bekent de 9-jarige 
Reguille With met bedrukt gezicht. 
,,Ik moest van mijn vader op karate. 
Maar dat is saai. Ik leer steeds het-
zelfde.” Gelukkig gaf pa hem behalve 
één zusje wel zes broertjes. Met hen 
voetbalt Requille graag. Eerst op 
het pleintje bij hun school, de Lucas 
Galecop. ,,Maar dat is zo saai, met al 
die grotere jongens.” Dan liever bus-
kruit spelen; verstoppertje met een 
bal. ,,Beter dan binnen zitten”, vin-
den ook broers Shaquille en Roma-
rio. ,,Binnen kan je niks doen.” Liever 
voetballen ze in de kooi. Nóg liever 
bij een club, zegt Reguille met een 
boos gezicht. Niet zijn vader, maar 
JSV moet het ontgelden. ,,Als ik me 
nu inschrijf, moet ik precies een jaar 
wachten! Dan zoek ik wel een club 
op internet.”

SEan KLaiBER
Dé ster van de kooi in Galecop is onbetwist Sean Klaiber. Hij speelt immers bij FC Utrecht, in de C2. ,,Dan luis-
teren ze wel naar je”, weet de 13-jarige aanvaller. Zijn favorieten zijn Wesley Sneijder, Thierry Henry en Leroy 
George. Maar in de kooi speelt Sean achterin; de routinier met het overzicht, altijd de rust zelve. Een nauwelijks 
te passeren voorstopper, met bovendien een sierlijke lange trap. Geregeld zet hij stiftend zijn spits vrij voor het 
metalen doeltje. Dat balgevoel komt van zijn moeder. ,,Zij voetbalde vroeger ook, bij VVIJ. Met haar ging ik daar 
vroeger vaak kijken, naar mijn oom Patrick Schriel.”
Op zijn vierde verjaardag kreeg Sean een bal. ,,Dat was snel duidelijk; iets anders kon er niet in het inpakpapier zit-
ten.” Het bleek een helemaal witte leren bal. ,,Maar zachter dan de Derbystar waarmee we hier nu spelen. Omdat 
ik daarmee harder kon schieten.” Hij mocht er mee naar buiten, maar nog niet naar de kooi. Eerst op het kruispunt 
voor de deur. ,,Er reden niet echt auto’s.  Voor die paar gingen we wel aan de kant. De kooi vond mijn moeder nog 
te ver van huis. Dat moest nog tot mijn zesde wachten.”
Weer twee jaar later verruilde het talent VVIJ voor Geinoord, dat nou eenmaal dichterbij was. Twee keer trainen 
en daarnaast dagelijks in de kooi. ,,Tegen oudere jongens, van16, 17. Die kunnen niet altijd goed voetballen, maar 
ik werd er wel sneller technischer van.” Het viel ook scouts op, bij Geinoord. Zenuwachtig werd Sean niet van 
testwedstrijden bij de FC. ,,Die had ik al eerder gespeeld, bij Ajax.”

Reportage: René van der Laan en Eldert Kuiken

FC BREUKELEn 787
Waar de FC Breukelen als organisatie steeds 
beter gaat functioneren blijven de prestaties 
van twee van de drie vlaggenschepen van de 
fusieclub teleurstellend achter. Ligt de zaterdag 
1 op kampioenskoers, de zondag 1 en 2 bevin-
den zich in de degradatiezone. Onnodig, gezien 
het potentieel Onlangs is daarom besloten om 
zowel de technische leiding als de begeleiding 
te herzien. Trainer Roy Tular trok zich terug en 
er werd een nieuw technisch team aangesteld: 
Rien Hillebrand (technisch manager), Simon 
Kistemaker (technisch manager/adviseur) en 
Frank Schuitemaker (trainer/coach a.i.). Het 
motto van beide zondagselecties luidt: discipline, 
optimale inzet en presteren. 

BREDERODES  946
Brederodes heeft voor het komende seizoen 
overeenstemming bereikt met een nieuwe trai-
ner: Herman Verrips, nu nog trainer van DSO/
Ultrajectum en daarvoor KDS en ZWV Welge-
legen. De in Utrecht geboren Herman Verrips 
heeft tussen 1982 en 1993 298 competitieduels 
voor FC Utrecht gespeeld. Slechts drie spelers 
speelden meer wedstrijden. Verrips speelde ook 
nog eens twaalf Europacupwedstrijden en kwam 
uit voor Jong Oranje. De laatste twee jaar van 
zijn carrière kwam hij uit voor FC Zwolle. 

BUnniK   543

CDn   568
Een goede maand voor de club, 2 overwinnin-

Bosch, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, FC 
Omniworld en HFC Haarlem deel aan het 
toernooi. In een ochtend- en middagprogramma 
zullen respectievelijk de D-pupillen onder de 11 
jaar (en CDW D2) en de D-pupillen onder de 
13 jaar (en CDW D1) voetballend het gevecht 
aangaan om de eerste plaats. Naast voetballen 
is er echter nog een doel. Voetballen voor een 
goed doel. De in Amsterdam gevestigde Stich-
ting Kids Rights zet zich wereldwijd in voor de 
meest kwetsbare kinderen. Kinderen die aan de 
rand van de samenleving staan zoals kinderpros-
tituees, aidswezen, kindslaven en straatkinderen. 
De focus van de stichting richt zich op de vijf 
basisrechten voor kinderen: onderwijs, onder-
dak, gezondheidszorg, voeding en aandacht. 
Basisrechten die voor de kinderen in Wijk bij 

gen op rij. Tegen Renswoude 6-1 en de Drie-
bergse derby winnend afgesloten tegen Dalto 
1-0. De problematiek over de 2 afgekeurde 
kunstgrasvelden voor de standaard teams van 
zowel Dalto als CDN loopt nog steeds. De ge-
meente is daar druk mee bezig in samenwerking 
met Arcadis, de aanlegger van de velden. CDN 
is druk bezig met het aanstellen van een nieuwe 
hoofdtrainer voor het seizoen 2008-2009. Voor 
het nieuwe jaar hoopt de club te kunnen vertel-
len wie die nieuwe trainer wordt. 

CDW   768
Op 22 december houdt CDW het eerste CDW 
Kerst / Kids Rights Top D-pupillen toernooi. 
Naast de eigen D1 en D2 nemen de pupillen 
van NEC, TOP Oss, RKC Waalwijk, FC Den 

Het worden rare feestdagen. Geen 
voetbalspanning, maar ontspanning.  Ik 
sta niet langer in het middelpunt, maar 
‘aan de zijlijn’. Dan zie je het spel, de 
spanning, de inzet en het plezier van 
een heel andere kant. Zoals vrijdag 
tijdens de zevenklapper in Galgenwaard 
tegen Sparta. Wat heb ik genoten van 
die wedstrijd. Ook de jongens van het Orbis G-voetbalteam van 
Abrona, mijn gasten die dag, waren door het dolle heen. 
’s Middags al hadden we met zijn allen Hans van Echtelt in het zonne-
tje gezet. Omdat Hans al jaren zeer betrokken is bij het G-voetbal. Het 
is al jaren een genoegen te zien hoe Hans als scheidsrechter de soms 
verhitte strijd tussen de lijnen in goede banen leidt. Reden genoeg om 
hem namens Klein-Galgenwaard een exemplaar van mijn carrièreboek 
JP Clubicoon te overhandigen.
Binnenkort bijvoorbeeld wordt bekend gemaakt welk project uit de 
regio zal meedingen naar de jaarlijks terugkerende prijs ‘Appeltje van 
Oranje’. In november mochten we samen met voetbalvereniging OSM 
’75 in Apeldoorn ons project ‘Van Hangjongeren tot Sportjongeren’ 
presenteren aan het Oranje Fonds. In Maarssen, kon ik in Apeldoorn 
met gepaste trots vertellen, is het project een groot succes. Door 
wijkvoetbal te organiseren, zoals dat vroeger een belangrijke rol speel-
de, hebben we flink wat jongens aan het voetballen gekregen. Niet 
alleen hebben ze nu een heel wat gezondere dagbesteding, gaandeweg 
laten we ze ook nadenken over het belang van normen en waarden. 
Sportiviteit bijvoorbeeld.
Deze maand werd bekend dat ‘Van Hangjongeren tot Sportjongeren’ is 
gekozen bij de tien beste projecten van de regio Utrecht. Uit die tien 
projecten kiest het bestuur van het Oranje Fonds er twee die door-
gaan naar de landelijke finale. Uiteindelijk komen er drie projecten in 
aanmerking voor het bronzen beeldje en een geldbedrag. 
Het project is afgesloten, maar een groep van veertig jongeren is gese-
lecteerd voor het vervolgtraject. Hen blijven we begeleiden en samen 
trainen we om in juni een speciale wedstrijd te gaan spelen, wellicht 
tegen een jeugdteam van FC Utrecht. En met behulp van het Sport-
fonds konden we al acht jongens aanmelden bij OSM’75.
Dat succes smaakt naar meer. Samen met onder meer de gemeente, 
de politie, het ROC, de GVU, Mitros, de recreatiebond en Rondom 
Voetbal willen we het wijkvoetbal nieuw leven inblazen. Voor jongens, 
maar ook voor meiden. Prachtig toch. Wie heeft niet van zijn vader 
verhalen gehoord over de partijtjes op pleintjes en in parken? Heuse 
competities werden gespeeld tussen de verschillende wijken. Hoe 
mooi zou het zijn als bijvoorbeeld de winnaar van Maarssen speelt 
tegen de winnaar van Utrecht.

jean paul de jong

Onder andere tot februari:

16 december 
Clinic De Bumpelaars 

7 januari 
Aftrap project Inside 
(met de FC en Cumulus)

18 januari 
Kranenburgschool: project 
‘Eerst jij dan ik’

30 januari
Voetbaldag kinderen met een 
beperking (Forza friends)
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De kans om meer te verdienen als eigen baas! 
Begin met professionele begeleiding je eigen klusbedrijf. 
Zie www.eigenbedrijf.klussenier.nl 
of bel voor meer info met 
Wim Vreugdenhil op 0342 41 95 34. 

VAKKUNDIG VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER!
 BINNEN EN BUITENSCHILDERWERK
 REPARATIE HOUTROT
 WANDAFWERKING
 KLEURADVIEZEN

BEL VOOR ONZE:
 WINTERKORTING!!!
TEL.: 030 - 251 81 92 / 06 - 51 80 56 20

WWW.KOKSCHILDERS.NL

T.F. van Dijk Schilderwerken

Voor al uw binnen/ en buiten schilderwerk.
Tevens voor behangen.
Bel voor een vrijblijvende prijsopgave 
030/6378334 of 06/40608689

Openingstijden: 
Dinsdag van 10.00 tot 16.30 uur
Wo. t/m za. van 10.00 tot 21.00 uur
Keuken open tot 20.00 uur

Ons adres is:  Het Rond 86
 3995 DM  Houten
 tel: 030 6353398
emailadres:  eetcafehetatelier@reinaerde.nl

Voor de derde helft....
stapt u binnen bij Eetcafé Het Atelier

Meubels, raamdecoratie, 
harde en zachte vloerbedekking.

Advies op maat!

JANKOOIJMAN.NL

Woninginrichter aan huis.
JANKOOIJMAN.NL

06 53 393059

Genezende handen voor iedereen
Reiki - Tineke
Genezende handen voor iedereen
Koekoeksbloem 120, 3984 CE Odijk
Tel: 030-8786709 Mob: 06-22490428
E-mail: doornenbal@versatel.nl

Nieuw gebit nodig?
Een stabiel  gebit  is een mooi gebit!
I.s.m. tandarts. Zie onze website www.nieuwgebit.com

Tandtechnisch Laboratorium ARTHA,
Dillenburgstraat 25 ‘te Utrecht’ (nabij Wilhelminapark)

Tel. 030 - 254 19 08

Tel. 030 - 244 59 29 Theo: 06 - 533 56 322
Fax 030 - 244 55 55 Martin: 06 - 543 12 534
E-mail: straat42@wanadoo.nl

Voor al uw grond, straat 
en (sier) bestrating
Voor al uw grond, straat 
en (sier) bestrating

Postbus 1020
3600 BA  MAARSSEN
Mob: 06 - 2279695  Email: cvmildert@zonnet.nl
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Gerrit van der Neut begon op zeventienjarige leeftijd met 
voetballen bij omnivereniging Desto. Sindsdien is hij 
geen moment meer weggeweest. ,,De club heeft altijd een 
warm familiegevoel uitgestraald”, vertelt de inmiddels 
72-jarige Van der Neut. ,,Respect en vriendschap staan 
hier hoog in het vaandel.”

Clubicoon Gerrit van der Neut over Desto

‘De oorspronkelijke identiteit behouden’

Door Marieke van der Voort

Door een kapotte me-
niscus moest hij zijn 
voetbalschoenen al snel 

opbergen, maar Van der Neut 
bleef zich altijd inzetten voor 
Desto. Naast de taak van wed-
strijdsecretaris heeft hij zowel 
bij de paviljoencommissie als 
de afdelingen voetbal en Jeu 
de Boules het voorzitterschap 
onder zijn hoede gehad. ,,In to-
taal ben ik wel 
zo’n veertig 
jaar vrijwilli-
ger geweest en 
ik ben nu nog 
actief als Jeu 
de Boules-lid. 
Desto heeft altijd veel mensen 
gekend die zich belangeloos 
wilden inzetten voor de club. 
En nog steeds hebben we veel 
kanjers rondlopen die alles 
voor de vereniging overheb-
ben. Ben Bransen bijvoorbeeld, 
jeugdbestuurslid en coach van 
de A1. Een echte Desto-jongen 
die er met zijn tomeloze inzet 
zeker voor gaat zorgen dat een 
aantal jongens een succesvolle 
overstap naar het eerste team 
zal maken. Waarschijnlijk heeft 
de club een groot aantal vrijwil-
ligers vanwege de waardering 
die zij voor hun hulp terugkrij-

gen en de vriendschappen die 
je hier al snel opbouwt.” 

Van der Neut heeft door de ja-
ren heen zelf ook veel vrienden 
bij de club gemaakt. ,,Onder 
andere Henk van Veenendaal, 
Jan Ottink, zijn zoon Jan Wiebe 
en Henk Steunenberg. Allen 
komen oorspronkelijk van de 
voetbalafdeling. Ik zie ze nog 
vaak en dan maken we graag 
een dolletje. Bij Desto worden 

sowieso veel 
geintjes ge-
maakt. Ik kan 
me nog herin-
neren dat Joop 
Kronemans, 
de toenmalige 

voorzitter van de toneelafde-
ling, een keer Sinterklaas 
speelde en op een brancard de 
kantine werd binnengebracht. 
Hij maakte de kinderen toen 
wijs dat hij van zijn paard 
was gevallen en z’n been had 
gebroken.” 

Toen Van der Neut nog actief 
voetbalde, was de binding 
tussen leden onderling groot. 
,,Henk Steunenberg staat 
symbool voor de band die 
Desto-mensen van oudsher met 
de vereniging hebben”, vertelt 
hij. ,,Henk is met zijn 88 jaar het 

oudste nog levende Desto-lid. 
Hij kan nog maar moeilijk lo-
pen. Toch is hij vrijwel altijd bij 
thuiswedstrijden van het eerste 
team aanwezig. Ook heeft 
Henk onze nieuwe en tevens 
eerste hoofdtribune voor een 
groot deel gefinancierd. Mooi 
dat deze ook zijn naam draagt.” 

Door de jaren heen is de 
binding tussen leden wat 
afgenomen. ,,De tijd is voorbij 
dat de voetballers massaal naar 
voorstellingen van onze toneel-
afdeling kwamen kijken en je 
de toneelspelers op zaterdagen 
langs de lijn zag staan. Maar 
nog altijd is Desto een warme 
familieclub”, benadrukt Van 
der Neut. ,,Wat dat betreft past 
Hennie Snel, de nieuwe trainer 
van het eerste team, perfect 
bij de vereniging. Als Hen-
nie je langs de kant ziet staan, 
groet hij je en als het even kan, 
maakt hij een praatje. Met 
onze overgang van Sportpark 
Strijland naar De Vryheit dit 
seizoen, kan het gevoel van 
betrokkenheid tussen de leden 
bovendien weer groter worden. 
Het ronde glazen paviljoen dat 
uitzicht biedt op alle tennisba-
nen en voetbalvelden, de open 
haard en de twee prachtige 

terrassen zorgen ervoor dat 
mensen langer blijven hangen. 
Het onderlinge contact neemt 
zodoende ook toe. Ik kan me in 
de hele regio Utrecht geen club 
bedenken met zo’n parel van 
een complex.”

Volgens Van der Neut heeft 
respect altijd een belangrijke rol 
gespeeld binnen Desto. ,,Toen 
clubicoon Henk Steunenberg 
na een lange voetbalcarrière 
zijn nadagen als speler in het 
tweede ging slijten, vroeg hij 
mij tijdens de rust van een 
wedstrijd of hij niet met mij van 
plek kon ruilen. Ik was destijds 
stopperspil. Hij was als rechter-
middenvelder opgesteld, maar 
kon dat eigenlijk niet meer 
bijbenen. Geen moment was er 
bij mij twijfel. Henk straalt een 
natuurlijk leiderschap uit en 
had toen al veel voor de club 
betekend. Waarschijnlijk heb ik 

door de positiewisseling mijn 
kansen op een plaats in het eer-
ste team weggegooid, maar dat 
was simpelweg niet belangrijk.” 

,,Nog steeds staat respect hier 
hoog in het vaandel. Normen 
en waarden zijn belangrijk. 
Continu lopen schelden wordt 
hier niet getolereerd. Desto is 
een nette club en dat willen wij 
ook blijven. Met de overstap 
naar Sportpark De Vryheit 
heeft alleen de voetbalafdeling 
er al ruim honderd leden bij 
gekregen. Ondanks de snelle 
groei denk ik dat onze oor-
spronkelijke identiteit behou-
den zal blijven. Als nieuwe 
mensen niets hebben met de 
Desto-cultuur zullen ze hooguit 
een jaartje blijven. Een na-
tuurlijk proces dat zowel voor 
de vereniging als individuele 
spelers het beste is.”

FO
TO

:  R
EN

E V
D

 LA
A

N

Seniorensoos bij Desto
Desto wil mensen die in het verleden veel voor de club hebben betekend, 
niet vergeten. Daarom heeft de club een seniorensoos opgericht. Vorige 
maand is er een reünie geweest waar ruim 300 mensen op af kwamen. 
Het is de bedoeling vier keer per jaar een bijeenkomst te organiseren 
voor de oudere leden.

De bedenkers van de naam De Vrijheit, Paul (voorzitter van de business club) en 
Janneke Klein Obbink, applaudisseren als Anton Geesink op het punt staat het 
naamplaatje van de open haard te onthullen.
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‘Sinterklaas werd op 
een brancard de kantine 

binnengebracht’

Duurstede en bij CDW de gewoonste zaak van 
de wereld zijn. Dit jaar werd CDW D2 in het 
nieuw gestoken, zij kregen een complete uit-
rusting met broeken, shirts en tassen. In plaats 
van shirtreclame met opdruk van de sponsor, 
siert Kids Rights de shirts van dit team. De 
nettowinst van het kersttoernooi zal dan ook 
worden overgemaakt naar KIDS RIGHTS. Dat 
CDW in alle geledingen van onze vereniging 
deze stichting een warm hart toedraagt bewijst 
het team van de E8 pupillen, die sinds begin 
deze maand ook in shirts met het Kids Rights 
Logo voetballen. Het is het team waarin een 
zoontje van een van de Founders van de stich-
ting met veel plezier en inzet zijn wedstrijden 
voetbalt. Dat het niet altijd het vurig gewenste 
resultaat oplevert, bewijst de uitslag van de 

wedstrijd tegen Schalkwijk: ongeveer 15-0, wat 
overigens de pret van de nieuwe tenues aller-
minst drukte. Kijk voor meer informatie op ook 
http://cdw.voetbalkids.nl. 

CSW
CSW is op zoek naar een nieuwe trainer. Het 
driejarige contract van trainer Dennis van den 
Ing, dat aan het eind van het huidige seizoen 
afloopt, wordt niet verlengd. De Wilnisse voet-
balclub en de trainer hebben dit in gezamenlijk 
overleg besloten. De doelstelling van de selectie 
onder leiding van Dennis van den Ing blijft uiter-
aard een plaats in de top van de zaterdag 3e 
klasse. Waarna, desnoods via de nacompetitie, 
promotie naar de 2e klasse bereikt kan worden. 
CSW gaat voor het volgende seizoen op zoek 

j.a.vanholst@versatel.nl.

DESTO   513

DHSC   506

DOMSTaD MajELLa 103

DOSC  577

DSO/ULTRajECTUM  434
Na 6 jaar hoofdtrainer geweest te zijn van 
DSO/Ultrajectum zet Herman Verrips er aan 
het eind van het seizoen een punt achter. Hij 
gaat een nieuwe uitdaging aan bij de hoger ge-
klasseerde zondag derde klassers Brederoders 
uit Vianen. Met DSO/Ultrajectum is Herman 

naar een trainer, die met nieuwe impulsen, invul-
ling kan geven aan de ambitieuze plannen en 
doelstellingen van de Wilnisse vereniging. 

DaLTO   223

DELTa SpORTS  1380
Het vierde team van FC Delta Sports ‘95 komt 
nu uit in de hoofdklasse! Na de B1, MA1 en 
de MB1 is nu de MC1 als vierde team in de 
hoofdklasse geplaatst door de KNVB, en dat is 
een mooie promotie voor het in de 1e klasse 
ongeslagen team van de trainers René Versteeg 
en Remko Versteeg. Delta Sports ’95 is op 
zoek naar trainers voor de mini’s op woensdag 
van 16.00 tot 17.00. Interesse? Neem contact 
op met Jerry van Holst (TC F en Mini’s) via 
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VAN AFVALSTOF  
TOT BOUWSTOF
Grote voorraden bouwstoffen 
slaan wij op, voordat ze 
bij u op de afgesproken tijd 
arriveren. Dat geldt voor 
primaire bouwstoffen en 
voor bouw- en slooppuin, dat 
wij bewerken tot secundaire 
bouwstoffen. 

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

Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

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

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.

 
 
 

Topsporters houden wij op de been ! 
 

Waarom zou U met minder genoegen 
nemen? 

 
Blessure ? Klachtenvrij. Maar dan echt. 

 
 
 

Officiall supplier van Olympisch Steunpunt  
Midden Nederland 

 
 
 
Mississippidreef 61 
3565 CE Utrecht 
030-2717508 / 030-2660662    
info@triastotaal.nl 
www.triastotaal.nl Agterberg b.v. maakt deel uit van Agterberg bedrijven

Agterberg b.v.
Voordorpsedijk 34, Groenekan
Postbus 214, 3730 AE  De Bilt
T  +31 30 220 15 82
E  info@agterberg.com
www.agterberg.com

Agterberg heeft een rijke traditie in het vakkundig verzorgen van projecten 
op uiteenlopende terreinen: groenvoorzieningen, cultuurtechnische werken, 

grond-, weg- en waterbouw en sportfaciliteiten. 
Van paardensportbodem, sportvelden, drukriolering tot bouw- en woonrijp projecten.

Tevens zorgen onze uitgebreide onderhouds-programma’s er voor dat u tevreden blijft!
Van éénmalig jaarlijks advies tot all-in onderhoud. 

Zekerheden die voor ons vanzelfsprekend zijn.

Mensenwerk
achter vanzelfsprekendheid!
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Scheidsrechter Kees van Ewijk wil één zijn met de spelers 

‘Lever de bloemen maar weer in’
Je moet niet te veel praten als scheidsrechter, vindt Kees 
van Ewijk. Maar buiten de lijnen, aan de vooravond van 
zijn optreden in de derby GVVV-DOVO, praat de 56-jari-
ge scheidsrechter honderduit.

Door Ton van Rietbergen

Op mijn 48ste promo-
veerde ik naar groep 
1. Dat betekent dat je 

wedstrijden in de hoofdklasse 
van het zaterdagse amateur-
voetbal fluit. Voor een scheids-
rechter is dat het summum. 
IJsselmeervogels-Spakenburg, 
DOVO-GVVV, Katwijk-Quick 
Boys. Wedstrijden uit een jon-
gensboek. Zesduizend mensen 
op de tribune en voetbal van 
hoog niveau. Maar na twee jaar 
smullen was het over, want 
scheidsrechters moesten toen 
nog op hun vijftigste stoppen. 
De bekerfinale Argon-Huizen 
was mijn afscheid. Leuke ver-
haaltjes, mooie bloemen en dat 
was het dan. 
Een week later kreeg ik Jur 
Klarenbeek namens de KNVB 
aan de lijn. ‘Lever die bloemen 
maar weer in’ want de leef-
tijdsgrens is 
opgeheven. 
Nu hoeven we 
net als andere 
bestuurders 
pas te stoppen 
bij 70 jaar. Ik 
was echt zo 
blij als een kind, want fluiten 
betekent heel veel voor me. 
Ook voor mijn vrouw is het 
goed dat ik blijf fluiten. We 
hebben de afspraak dat ik op 
zaterdag fluit, terwijl zij zich 
met vriendinnen, winkelen en 
de tuin bezighoudt.”

,,Ooit was ik een talentvol 
rechtsbinnen bij de A1 van 
Zwaluwen Vooruit. We 
speelden met dat team op het 
allerhoogste niveau. Op zesja-
rige leeftijd werd toen nog niet 
gescout maar als mijn vader 
meer moeite had gedaan, zou ik 
misschien zelfs wel het betaald 
voetbal hebben kunnen halen. 
Maar zo was mijn vader niet en 
toen ik een vervelende blessure 
opliep, ben ik op mijn twin-
tigste zelfs even gestopt. Later 
heb ik nog wat in een bierelftal 
gespeeld, maar dat vond ik alle-
maal toch wat te bezadigd. Het 

was toen mijn vrouw die zei: 
‘waarom ga je niet fluiten?’. 
En hoewel veel mensen dat 
niet kunnen begrijpen, vind ik 
fluiten geweldig. ‘Het één zijn 
met de spelers’ is voor mij het 
mooiste van het fluiten. Het 
opbouwen en meevoelen van 
die wedstrijdspanning en die 
dan gedurende de wedstrijd 
langzaam voelen wegvloeien. 
Heerlijk.”

,,Ik bereid me altijd terdege 
voor. Ik lees de wedstrijdversla-
gen. Ik ga zo bijvoorbeeld even 
kijken naar DOVO en GVVV. 
Hoe doen ze het? Zijn er nog 
akkefietjes geweest? Het hoort 
voor mij allemaal bij de voorbe-
reiding. Ik ben ook altijd ruim 
een uur voor het begin van de 
wedstrijd aanwezig. Soms is 
dat maar goed ook. Laatst bleek 
bij nota bene IJsselmeervogels-
Spakenburg een deel van de 

zijlijn weg te 
zijn. Stel je 
voor. Geluk-
kig kon er 
toen nog wat 
aan gedaan 
worden. 
Verdwenen 

strafschopstippen, haperende 
netten… je komt het allemaal 
tegen, zelfs bij de topclubs. En 
omdat ik als spoorman alles 
met het openbaar vervoer doe 
- ik ben echt klimaat neutraal - 
heeft dat echt wel wat voeten in 
aarde.”

,,Vooral de ontspannenheid 
telt. Zo ben ik twee jaar geleden 
gedegradeerd naar de tweede 
groep en ik dacht er echt over 
om te stoppen. Maar Jur Kla-
renbeek en journalist-scheids-
rechter Hans van Echtelt, die 
in hetzelfde jaar op cursus zat 
als ik, hebben me overgehaald 
nog een jaartje door te gaan. 
‘Dit is een vervelend moment 
om afscheid te nemen’ zeiden 
ze me. Toen ben ik bij mezelf 
te rade gegaan en ik moest ze 
wel een beetje gelijk geven. Ik 
floot in die tijd door een aantal 
sterfgevallen in mijn omge-

ving uitermate gespannen en 
twijfelde ook veel meer. Toen 
ik dat eenmaal bij mezelf had 
vastgesteld, kon ik er wat mee 
en het jaar daarop floot ik beter 
en promoveerde ik weer naar 
groep 1.”
 
,,Als ik fluit, hoor ik eigenlijk 
niets. Bij Spakenburg-Benne-
kom vroeg een verslaggever 
van de plaatselijke krant - die 
een uur op me had gewacht 
- me laatst waarom ik een 
bepaalde speler had aangespro-
ken. ‘Omdat hij een vervelende 
overtreding maakte, waarop ik 
hem waarschuwde dat dit niet 
nog eens moest gebeuren’, ver-
telde ik hem. ‘Oh’, reageerde de 
reporter, ‘ik dacht dat het ging 
om die spreekkoren over zijn 
moeder’. Maar die had ik echt 
niet gehoord. Bij SHO was het 
ooit nog erger. Daar riep mijn 
assistent dat ik moest staken. 
‘Het dondert en bliksemt’ 
schreeuwde hij, maar ik had 
niks gemerkt.”

,,De beste Nederlandse scheids-
rechter vind ik op dit moment 
Braamhaar. Die is goed bezig. 
Vooral die juichbeweging laatst 
bij zijn succesvolle toepassing 

van de voordeelregel bij PSV 
vond ik mooi. Dat zijn namelijk 
de glorieuze momenten van 
de scheids. Daar geniet je van. 
Andersom maak je trouwens 
vaker mee. Zo zal ik de wed-
strijd Delta Sport-Scheveningen 
niet snel vergeten. Het stond 
1-0 voor Delta Sport, die club 
met FC Utrecht-coryfee Ton 
Pattinama. Er was een scrim-
mage aan de rand van het 
strafschopgebied en ik besloot 
te fluiten. Op hetzelfde moment 
vloog de bal met een fraaie 
curve het Delta-net in. Maar, ja 
ik had al gefloten dus ik moest 
hem afkeuren. Ik zei tegen die 
jongens: ‘Ik kan wel door de 
grond zakken, maar ik moet 
hem afkeuren’. Hoewel het 0-1 
bleef en het toch niet de mak-
kelijkste teams zijn, accepteerde 
iedereen het. Als je maar niet 
gaat marchanderen, dan komt 
het meestal wel goed.”

,,Zorgen maak ik me wel over 
het aantal scheidsrechters. Dat 
waren er zo’n 17.000 toen ik 
begon en het zijn er nu nog 
minder dan 7.000. Het zal 
niet lang meer duren of ook 
standaard teams zullen door 
clubscheidsrechters worden 

gefloten en dat is niet iets om 
naar uit te kijken.”

,,Specifieke arbiterhumor is 
er volgens mij niet. Je moet 
ook niet te veel praten is mijn 
ervaring. Wel heb ik een keer 
tranen met tuiten gelachen 
op het Utrecht-toernooi, waar 
alle Utrechtse topscheidsrech-
ters fluiten. Daar deden ze de 
wedstrijd ‘Waar schijt de koe?’. 
Het mooie was dat de koe een 
eigen agenda bleek te hebben. 
Veel schijten deed het beest 
niet, maar hij was wel ineens 
verdwenen om vervolgens via 
een aantal fietsen op te duiken 
bij het terras waar Zwaluwen 
Utrecht zat. Kostelijk. Hope-
lijk nodigen ze deze koe het 
komende jaar weer uit.”

Kees van Ewijk in actie op sportpark Panhuis tijdens de derby DOVO-GVVV. Naast de 56-jarige hoofdklasse 
scheidsrechter GVVV-spelverdeler Danny van Brenk (voorheen Elinkwijk).

‘Het dondert en 
bliksemt schreuwde hij, 

maar ik had niets in 
de gaten’

gedegradeerd van de 4e naar de 5e klasse en 
later weer gepromoveerd naar de 4e klasse. 
Herman Verrips heeft zelf bijna 300 wedstrijden 
in het betaalde voetbal gespeeld bij FC Utrecht 
en FC Zwolle.

DVSU  420
In de ontwikkeling bij DVSU om een voetbalver-
eniging voor iedereen te zijn, biedt de club vanaf 
januari 2008 ook meisjesvoetbal.

DWSM  272 
Nadat het huidige bestuur bijna een jaar gele-
den door de ontstane bestuurscrisis het roer 
overnam, blaast er weer een frisse wind door 
de gehele vereniging. Alle leden, met hun aan-
hang, voelen zich nu weer thuis bij de vereniging 

en dragen het oranje hart-gevoel weer weke-
lijks uit. Ook in het clubpaviljoen is het weer 
ouderwets gezellig vertoeven. Helaas heeft de 
vereniging toch ook nog een zorgenkindje. Vrij-
willigers kan de vereniging nog in alle geledingen 
gebruiken. Schroom niet en meld je aan! 
Op het sportieve vlak zijn de resultaten matig 
tot goed, dit laatste geldt vooral de jongste 
jeugd (de toekomst van de vereniging). De 
aankomende maanden staan er weer tal van 
activiteiten op het programma, waaronder een 
sinterklaasfeest, het Oud en Nieuw zaalvoetbal-
toernooi en de nieuwjaarsreceptie, voorafge-
gaan door een hoge hoed toernooifeestavond. 
Bovendien gaat de jeugdafdeling naar FC 
Utrecht. Kortom: het bruist weer in de vereni-
ging. Het motto voor het nieuwe jaar luidt: ‘het 

doel voor ogen’. Zaterdag 1 heeft een nieuwe 
sponsor, te weten de firma UNICA Installatie 
Techniek uit Hoevelaken welke we hierbij willen 
bedanken voor het geschonken vertrouwen in 
vv DWSM.

DWSV   170

EDO  128

ELinKWijK   643
Onlangs werd Cor van Elteren 70 jaar. Dit 
werd in een kleine kring gevierd bij Elinkwijk. 
Doordat het feest goed stil was gehouden door 
iedereen, was de verrassing compleet voor het 
‘gezicht van de keuken’. Hans van Barneveld 
stopt als eerste secretaris bij Elinkwijk. Na 
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Op zoek naar een auto?
Kijk voor actuele aanbiedingen en ruim 100 kwaliteitsoccasions op

Op zoek naar een nieuwe auto?
Kijk voor actuele aanbiedingen en 100 kwaliteitsoccasions op www.ford-utrecht.nl

FordUtrecht Leidsche Rijn • Landzigt 12 • tel. 030-291 11 11

Autoboulevard Utrecht • Hudsondreef 7 • tel. 030-261 95 80

Specialist in aanleg, 
onderhoud en 
renovatie van:
- natuurgrasvelden
- kunstgrasvelden
- golfbanen
- tennisbanen

JOS SCHOLMAN B.V.
Groen licht voor vakmanschapJos Scholman BV 

Postbus 1458

3430 BL Nieuwegein

Telefoon 030 - 60 44 282

Fax 030 - 60 39 263

E-mail info@josscholman.nl

Internet www.josscholman.nl

 

Erkend door de 
Raad voor de
Certificatie
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‘ze gaan een plekje vinden binnen IjFC’
Ze is er al vanaf ongeveer vorig jaar augustus mee bezig. 
Want Mar Versteeg wil G-voetbal introduceren bij IJFC. 
Het is er nu eindelijk van gekomen. Vele voetballers heb-
ben zich al aangemeld, waaronder haar uitermate enthou-
siaste dochter. Merel kan eindelijk kan voetballen. 

Door Johan van der Zande

Er was niks”, vertelt 
Mar Versteeg. ,,En mijn 
dochter wilde zo ontzet-

tend graag voetballen. Nu 
mag ze en dat is geweldig. Ze 
staat nu helemaal te genieten 
op het veld.” Dochter Merel 
is verstandelijk gehandicapt. 
Haar broer voetbalt al en toen 
ze hem had zien voetballen 
wilde zelf ook ontzettend graag. 
Het achtjarig kind (één van 
een drieling) is helemaal gek 
van voetbal, maar in de buurt 
was geen vereniging waar G-
voetbal wordt gespeeld. Daar 
is nu verandering in gekomen, 

dankzij moeder Mar. ,,Het was 
even afwachten of het bestuur 
mee wilde werken, maar ook zij 
zijn enthousiast. Qua personen 
hebben we gelukkig nu genoeg 
enthousiastelingen die het G-
voetbal op dit moment mogelijk 
maken. Het loopt erg goed 
en we krijgen nog steeds veel 
positieve reacties.”
IJFC zet zich sowieso al in voor 
gehandicapten. Doordeweeks 
werkt een achttal bewoners van 
zorgaanbieder Reinaerde (waar 
Mar Versteeg zelf ook werkt) 
om en nabij het complex van 
de IJsselsteinse zaterdagvereni-
ging. ,,Ze zorgen ervoor dat het 
park wordt opgeruimd en dat 
bijvoorbeeld de kleedkamers 
schoongemaakt worden”, aldus 
Versteeg. 
Sinds ze er meer aandacht aan 
besteedde, bleek er steeds meer 
animo voor G-voetbal bij IJFC 
te zijn. Versteeg: ,,We hebben 
inmiddels veertien volwassen 
spelers en zes kleintjes. Binnen 
IJFC is men louter positief. Dit 
is nog maar het begin, heb ik 
het idee. Velen kijken nog even 
de kat uit de boom. We hebben 
wel al een aanbod gekregen 
om tegen IJsselmeervogels te 
spelen, wat natuurlijk mooi is. 
Maar laten we eerst maar eens 
een tijdje gaan trainen.”

IJFC werd al snel beloond voor 
het inzetten voor de verstan-
delijke gehandicapten. Bij het 
Sportgala Lopik/IJsselstein 
heeft het G-voetbal van IJFC 
een donatie gekregen van de 
organiserende stichting. ,,Erg 
mooi natuurlijk. Met dit geld 
kunnen we kledij halen, en 
aangepast oefenmateriaal voor 
de gehandicapten. Ook kunnen 
we nu twee trainers van ons op 
de trainerscursus sturen”. 
De medewerker van de zor-
ginstelling hoopt steeds meer 
ouders te betrekken bij het 
begeleiden en trainen van hun 
zonen en dochters. ,,Om te be-
ginnen, hebben we voor beide 
teams een goede trainersbezet-
ting. De spelers zijn natuurlijk 
in zekere mate afhankelijk. 
Je moet ook aan veel dingen 
denken: vervoer, medische ver-
zorging en uiteraard gedegen 
begeleiding. Er komt aardig 
wat bij kijken.”
De KNVB zette in 2005 een G-
voetbalcompetitie op waardoor 
ook de verstandelijk (en licha-
melijk) gehandicapten voor ‘het 
eggie’ konden spelen. Versteeg 
is erg blij met dit initiatief: “He-
lemaal gaaf, helemaal goed. Na 
het vrouwenvoetbal wederom 
een mooi idee. Hierdoor wor-
den ze tenminste serieus geno-
men. Ik heb de draaiboeken van 
de KNVB gezien en dat ziet er 
erg goed uit. Ik ben verschrik-
kelijk enthousiast. Nu maar 
hopen dat er steeds meer animo 
komt voor het G-voetbal.”

Voetbalster Merel

De 8-jarige Merel zag haar broer-
tje voetballen en was onmiddel-
lijk verknocht aan ’s werelds 
populairste sport. ,,Ik heb super 
veel zin om te voetballen. Wat ik 
vooral leuk vind aan voetbal, is 
dat je kan vallen en daarna als je 
vies bent, lekker kan douchen. Ik 
wil heel graag keeper worden. 
De beste voetballer vind ik Mo-
hammed, van de Elmergroep op 
mijn school, de Rafaelschool.”

IjFC-voorzitter johan boer
,,Het G-elftal is een uitstekend initiatief dat wij als bestuur van IJFC voluit 
ondersteunen. Het stond al in ons beleidsplan 2007 - 2011 en we hebben 
het opgepakt toen op 1 augustus de uitbreiding van onze trainingscapa-
citeit was gerealiseerd met het nieuwe kunstgrasveld. Gelet op de twin-
tig aanmeldingen die er nu al zijn en de vele belangstelling en positieve 
reacties, kunnen wij hier een regiofunctie vervullen. Daarbij is van groot 
belang dat wij via mede-initiatiefnemer Jasper van Muijden en Mar ook de 
specifieke kennis en ervaring in huis hebben die hiervoor absoluut vereist 
is. G-voetbal is voor de spelers en speelsters heel belangrijk, zodat ook 
zij hun favoriete ‘spelletje’ kunnen beoefenen. Net als voor zoveel (jeugd)
spelers is meedoen vaak belangrijker dan het winnen. Net als voor ieder-
een is bewegen en sporten van belang voor de algemene gezondheid en 
vooral ook voor de sociale contacten die je daarbij opdoet. Die mogelijk-
heden worden nu geboden. Ik ben ervan overtuigd dat zij hun plekje gaan 
vinden binnen de IJFC-gemeenschap.” 

diverse functies en 24 jaar in het bestuur geze-
ten te hebben, neemt Hans afscheid tijdens de 
algemene ledenvergadering op 6 december. Hij 
zal wel zijn tanden blijven zetten in het secreta-
riaatswerk, dat hij ook al deed, voor de Stichting 
Topvoetbal USV Elinkwijk. Lid van verdienste 
Chris van der Lingen vierde 6 december zijn 
80ste verjaardag. 

EMinEnT BOYS   66
Ook dit jaar verzorgt Eminent Boys weer de 
gezellige Kerstklaverjasavond. Op 21 januari 
van 20.00 uur tot einde (afhankelijk van hoe 
het gezellig het is) zijn leden, oud-leden, familie 
en kennissen van harte welkom. Dat geldt ook 
voor de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2008 
van 16.00-19.00 uur. Het eerste elftal van Emi-

nent Boys is op de weg omhoog en heeft inmid-
dels haar eerste punten verzameld. Soortgelijk 
nieuws kunt u vanaf nu ook lezen op de site  
www.eminentboys.nl die volledig vernieuwd is.

FaiR pLaY  24

Faja LOBi  236
Op 22 december viert Faja Lobi haar Kerstvie-
ring met ondermeer een kerkdienst. Vanaf 20.00 
uur tot middernacht. Op 31 december wordt 
op traditionele wijze het oude jaar uitgeluid. 
Met opzwepende traditionele muziek en lekker 
dansen komt de sfeer terug van toen, thuis in 
Suriname. U bent welkom vanaf 15.00 uur en 
het duurt tot 20.00 uur.

Op 20 november werd onder grote belang-
stelling van leden, vertegenwoordigers van de 
gemeente en andere belangstellenden door 
het jongste lid van de vereniging, David Balvers 
en het oudste lid, de heer Van Burk de eerste 
paal geslagen. Daarna was er een borrel in de 
nabijgelegen kantine van hoofdsponsor Plus 
Giel Smits.
Het nieuwe sportpark bestaat uit 2 kunstgras-
velden en 2 natuurgrasvelden, een kantine met 
10 kleedkamers en een losstaande tribune met 
hierin 2 kleedkamers. Naar verwachting wordt 
het in de tweede helft van 2008 opgeleverd 
en kan de huidige situatie, waarin de vereni-
ging verspreid is over 2 complexen, beëindigd 
worden. 

FOCUS  662

In de Culemborg is voetbalvereniging Focus 
’07 druk bezig om een nieuw sportpark te 
realiseren, vlakbij de nieuwbouwwijk Parijsch 
die goede groeimogelijkheden biedt. 

Ronald Koeman, Louis van 
Gaal en Co Adriaanse golfen 
er: Vale de Lobo. Liverpool, 
Barcelona en ook bijvoorbeeld 
Argon namen hun intrek in 
één van de voetbalsfeervolle 
hotels achter de tweede kust-
lijn in de Algarve.

Door Eldert Kuiken

,,Portugal wint aan populari-
teit”, weet Tim van Ammelrooy 
van trainingskampen.nl. Marco 
van der Meer en Rob Zomer 
weten na een studiereis van 
drie dagen genoeg waarom. 
De trainers van FC Breukelen 
zaterdag en Zwaluwen Utrecht 
1911 zitten op één lijn met de 

overige tien afgevaardigden 
van Nederlandse clubs.
Bovenaan het prioriteitenlijstje 
staat wat Marco van der Meer 
betreft het budget, uiteraard. 
Dan de reistijd: ,,tussen Neder-
land en de bestemming, maar 
ook tussen het hotel en het trai-
ningscomplex. Ik baalde echt 
van de tussenstops.” De kwali-
teit van de velden en faciliteiten 
weegt zwaar. Kunstgras is voor 
Van der Meer een vereiste, 
maar Zomer ‘maakt het niets 
uit’. Een uitzondering, want de 
anderen zijn niet van zins vijftig 
euro per dag per deelnemer 
te betalen en toch het risico te 
lopen in blubber te belanden. 
Voor dat budget heb je in de 

Algarve een hotel met eigen 
veld. Of kun je gebruik maken 
van de vele accommodaties 
waarmee Paul Kronenburg, de 
agent van trainingskampen.nl 
in Portugal, goede banden on-
derhoudt. En - blijkt tijdens de 
drie dagvullende tournees  - dat 
mogen dan amateurverenigin-
gen zijn, de complexen zouden 
in de Nederlandse eerste divisie 
niet misstaan.

Van een ‘kantine’ is alleen 
sprake bij Padernense Clube, 
een favoriet van Kronenburg. 
Een schrale tap, een verkalkt 
koffiezetapparaat en een rustiek 
zithoekje; meer past er niet in 
de vier vierkante meter. ,,Dat 

volstaat”, legt Kronenburg de 
verbaasde Nederlanders uit. ,,In 
Portugal gaan toeschouwers en 
spelers na afloop de dorpskroeg 
in. En tweede elftallen kennen 
ze er niet.” Belangrijk, want 
juist de sfeer geeft de doorslag 
als het financiële en technische 
plaatje klopt. Van Ammelrooy: 
,,Ploegen hebben liever een 
clubsfeer dan een luxe resort. 
Daarom kiezen veel verenigin-
gen voor Portugal in plaats van 
Turkije.” Breukelaar Van der 
Meer is het Portugese klimaat 
inderdaad goed bevallen: 
,,Normale mensen, beide benen 
op de grond; een voetbalhart 
en hulpvaardig. Een prima al-
ternatief.” Rest nog de twijfel of 

trainingskampen.nl voldoende 
extra mogelijkheden biedt. 
Zo vraagt Zomer zich af of 
ploegen zelf ballen moeten 
meenemen, eventueel zonder 
lucht. Kronenburg lacht royaal: 
,,Jullie waren hier om accom-
modaties te zien. En vlogen 
goedkoop, vandaar de tussen-
stops. Maar we kunnen alles 
regelen. Ballen, paddenstoeltjes, 
mountainbikes, noem het maar. 
We vragen zelfs Nederlandse 
kroegen of ze speciaal voor 
onze gasten open blijven.” 
Dat was een overbodige luxe 
gebleken. Het gezelschap was 
uitstekend in staat gebleken 
zelfstandig de nachtelijke ac-
commodaties te beproeven.

Liever clubsfeer dan een luxe resort 
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Vermolen Assurantiën BV
Biltstraat 144

t: 030-2711904
info@vermolen.nl
www.vermolen.nl

VERZEKERINGEN
     HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

Huibers Accountants & Belasting-
adviseurs is werkzaam voor 
het midden- en kleinbedrijf, 
vrije beroepen, stichtingen en 
verenigingen op het gebied van 
accountancy, fi scale en juridische 
zaken, alsmede advisering en 
begeleiding van de fi nanciële 
automatisering.

Nieuws & Service
Naast persoonlijk advisering biedt Huibers 
Accountants & belastingadviseurs een uitgebreide 
online nieuwsservice aan. Zo blijft u op de hoogte 
van nieuws en ontwikkelingen op fi scaal gebied. 

Vestigingen
Vanuit vijf vestigingen in de regio Midden-Nederland 
staan wij dicht bij onze relaties en hun werkgebied. 
Een vestiging dicht bij u in de buurt zorgt voor korte 
communicatielijnen.

Huibers Accountants & Belasting-

Huibers Accountants en Belastingadviseurs
Vestiging Zeist
Montaubanstraat 229
tel.: (030) 692 08 33
e-mail: zeist@huibers-accountants.nl

Vestiging Wijk bij Duurstede
Molenvliet 1
tel.: (0343) 595 000
e-mail: wijkbijduurstede@huibers-accountants.nl

Vestiging Veenendaal
Kerkewijk 8
tel.: (0318) 551 151
e-mail: veenendaal@huibers-accountants.nl

Vestiging Renswoude
De Hooge Hoek 4a
tel.: (0318) 571 251
e-mail: renswoude@huibers-accountants.nl

Vestiging Houten
Bergveste 2a
tel.: (030) 637 64 66
e-mail: houten@huibers-accountants.nl
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Hans van Echtelt, de nestor van de Utrechtse voetbal-
journalistiek, noemt hem ‘één van de beste IJsselsteinse 
voetballers ooit’. ,,Hij had alles in zijn mars en was tech-
nisch vaardig, snel en getruct.” Lijdend voorwerp Co van 
den Hoogen hoort de complimenten met een glimlach aan, 
maar blijft bescheiden. ,,Ach, als Hans dat zegt, dan zal het 
wel zo zijn.” 

Co van den Hoogen: ‘Spelen met Van der Linden tegen Cruijff en Moulijn’

Levenslange band met VVIj

Door Remco Faasen

Eénenzestig jaar is Co van 
den Hoogen nu, maar hij 
weet nog als de dag van 

gisteren dat hij bij VVIJ ging 
voetballen, de club die mede 
in 1926 was opgericht door 
zijn oom. ,,Ik was vijf, zes jaar 
en speelde bij de aspiranten, 

zoals dat toen heette. Toen 
ik zeventien was en in de A 
speelde, vroeg DOS me bij hen 
te komen voetballen. Omdat ik 
het betaald voetbal wilde be-
reiken ben ik gegaan.” Van den 
Hoogen kwam gelijk met Leo 
van Veen bij de Utrechtse ver-
eniging binnen en ging na een 
seizoen bij de A over naar de 

betaalde jeugd. ,,Ik kreeg hon-
derd gulden voor een wedstrijd 
en tien euro voor een training. 
Plus reiskostenvergoeding. 
Ik voetbalde in een team met 
naast Leo ook Eddy Achterberg, 
die nu assistent-trainer is bij 
Schalke ’04 en oud-FC Utrecht 
trainer Cees Loffeld. Het zou 
één van de mooiste jaren uit 
mijn carrière worden. Goede 
sfeer, prima prestaties en we 
gingen op trainingskamp naar 
Frankrijk. Dat was heel wat als 
je bij VVIJ vandaan kwam.” 

Na de betaalde jeugd wachtte 
voor Co van den Hoogen DOS 
1, afgewisseld met het tweede 
elftal. ,,Twee jaar lang kwam ik 
zo’n vijftien à twintig wedstrij-
den per seizoen voor het eerste 
in actie, meestal als rechtshalf. 
Ik scoorde af en toe, maar uit 
mijn mooiste actie kwam geen 
doelpunt. We speelden tegen 
Go Ahead en Henk Wery nam 
een corner bij een 1-1 stand. 
De bal komt ter hoogte van de 
zestienmeterlijn bij mij terecht 
en ik haal in één keer uit, vol 
richting de kruising. Op het al-
lerlaatste moment weet keeper 
Nico van Zoghel nog nèt zijn 
hand achter de bal te krijgen, 
heel jammer.” Na twee seizoe-
nen DOS stapte de IJsselsteiner 
over naar tweede divisionist SC 

Gooiland in Hilversum. ,,Ik heb 
daar twee leuke jaren gehad, 
met als hoogtepunt een beker-
wedstrijd tegen het Ajax van 
Johan Cruijff en Piet Keizer.” 

Tijdens zijn jaren in het betaald 
voetbal bleef Van den Hoogen 
gewoon in zijn IJsselstein 
wonen. Al op 24-jarige leeftijd 
keerde hij terug in de schoot 
van VVIJ. Terug naar de ama-
teurs dus. Van den Hoogen, 
met een veelbetekende glim-
lach: ,,Nou, 
ik kreeg wel 
een kleine 
vergoeding 
natuurlijk, 
maar inder-
daad, ik stopte 
met betaald 
voetbal. Later 
heb ik daar wel spijt van ge-
kregen en heb ik me nog eens 
bij Elinkwijk gemeld, maar die 
hadden al genoeg middenvel-
ders.” In zijn eerste seizoen bij 
VVIJ werd Van den Hoogen 
direct kampioen van de derde 
klasse, om daarna nog enkele 
jaren in de tweede klasse te 
voetballen. ,,Op mijn drieën-
dertigste ben ik gestopt bij het 
eerste, omdat ik het voetbal 
niet langer kon combineren met 
mijn werk. Wel heb ik nog een 
aantal jaren in het tiende en 

veertiende gespeeld, samen met 
Cor Adelaar.”

Veel binding met het VVIJ van 
nu heeft Van den Hoogen niet 
meer, al traint hij nog wel ie-
dere week de jongste jeugd. De 
gebeurtenissen van afgelopen 
zomer, toen een flink deel van 
de selectie vertrok nadat trainer 
Michel Blokker wegmoest, 
gingen grotendeels langs de 
oud-middenvelder heen. ,,Af en 
toe ga ik wel eens kijken naar 

wedstrijden. 
Ze draaien lek-
ker mee in de 
tweede klasse 
en het is toch 
heel bijzonder 
dat er met de 
broers Van 
Kippersluis 

zoveel spelers uit één familie 
in het eerste spelen. Er staat 
een team dat iets voor elkaar 
over heeft, met veel jongens uit 
IJsselstein ook, net als in mijn 
tijd. Uiteindelijk is dat toch 
veel leuker. Van die jongens die 
afgelopen zomer met zijn allen 
naar Desto zijn gegaan weet 
je dat die maar een paar jaar 
bij een club blijven. Wij waren 
vroeger veel meer aan VVIJ 
gehecht en misschien is dat nu 
ook weer zo.”

paspoort
Naam: Co van den Hoogen
Leeftijd: 61
Geboorteplaats: IJsselstein
Clubs: VVIJ, DOS, SC Gooiland 
en weer VVIJ
Aantal seizoenen betaald voet-
bal: vier
Sportief hoogtepunt: voetbal-
len met spelers als Ton van der 
Linden, Ed van Stein en Henk 
Wery. 
Werk: machinebankwerker, 
woningstoffeerder, benzinestati-
onmedewerker

Co van den Hoogen (staand tweede van links) in het shirt van DOS voor aanvang van de wedstrijd tegen 
Sparta in de Galgenwaard in 1967 met verder van links naar rechts: trainer Cedomir Jovanovic, Ed van 
Stein, Leo Kunen, Pim Ruitenbeek, Boelie van Vulpen, Eddy Achterberg en Joop Rooders. Zittend van links 
naar rechts: Leo van Veen, CeeS Loffeld, Ton van der Linden, Henk Wery en masseur Micha. 

Een zeldzaam beeld van een koppend scorende Co van den Hoogen met VVIJ tegen CDN in 1969. 
,,Ik was een technische, snelle voetballer, maar het koppen was een stuk minder. Eigenlijk was ik een 
beetje angstig.” 

‘Ik haalde in één keer 
uit, vol richting de 

kruising’

FZO   150
FZO oriënteert zich op het opnieuw starten 
van een jeugdafdeling. Een commissie van enkele 
leden heeft het bestuur geadviseerd over de 
toekomst van FZO. Zij cht het opstarten van 
een jeugdafdeling een mooie aanvulling op 
de bestaande seniorenelftallen en daarnaast 
belangrijk voor de continuïteit van de club. FZO 
is nu bezig met de invulling van de plannen. 
Henk Theunissen is na enkele jaren gestopt als 
grensrechter van het eerste elftal. Na een ver-
huizing werd de afstand langzaam een obstakel. 
FZO dankt hem voor zijn trouwe assistentie 
en wenst hem veel plezier bij zijn nieuwe club, 
DVVA. 

gEinOORD  950

’T gOY   388
Ben je een meisje? Vind je voetballen leuk? 
Wil je voetballen leren? vv ’t Goy leidt al jaren 
meisjes op naar bijna het hoogste niveau van 
Nederland. Wij zijn op zoek naar 4 (meer mag 
ook) meisjes van 9 tot 12 jaar. Zodat we met 
een 2e meisjesteam kunnen starten. Iedereen 
is welkom om vrijblijvend een keer te komen 
mee trainen. Lijkt het je het leuk om een keer 
te komen trainen dan ben je op maandag van 
18.00 uur tot 19.00 uur van harte welkom. Laat 
dit dan aan onderstaande personen even weten. 
Marjan Augustijn 030-6373607 of Peter Verweij 
030-6011299

HERCULES  1469

In de Zesde Klasse zondag voor standaardteams 
gaat de strijd tussen RUC 1 en vv Hoograven 1. 
Waar een speler van RUC topscoorder is van 
het Rondom klassement, heeft Rachid Hidraoui 
er al zeventien in liggen, maar de club wilde 
dat liever geheim houden. Tot ongeloof van zijn 
medespelers, die van mening zijn dat hij nooit 
een bal afspeelt, heeft hij ook al zeven assists 
gegeven. Rachid geeft ook training aan de jeugd 
zodat de toekomst ook verzekerd is als hij weg-
gekocht wordt.

HOUTEn   1078
Het Oliebollen Toernooi op zondag 30 decem-
ber 2007 in Sporthal Taurus voor de Blauwe 
Mini’s,Liga & F-jes.
Voor alle Blauwe Mini’s & Liga spelers aanmel-

De zondagselectie van Hercules is in het 
nieuw gestoken. Dankzij de sponsorcommissie 
hebben allen een nieuw presentatiejack. Op 1 
januari 2008 om 16.00 uur vindt de traditionele 
Nieuwjaarswedstrijd plaats.

HMS   293
HMS opent het nieuwe jaar met het Oliebol-
lentoernooi. Op 6 januari vanaf 10.30 uur 
worden er wedstrijden gespeeld in poulever-
band. Winnen is leuk, maar het gaat vooral om 
de gezelligheid. Ter verhoging hiervan zijn er 
natuurlijk oliebollen, maar ook soep met stok-
brood. Aansluitend op het toernooi is er een 
nieuwjaarsreceptie.

HOOgRaVEn  194
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Wij zoeken voor Ballast Nedam in jouw regio enkele 
gemotiveerde, leerling betontimmermannen die werkend 
willen leren in de Civiele Betonbouw (bruggen, viaducten, 
waterzuiveringen e.d.)

Een vak leren EN een goed salaris!!! (v.a. 22 jaar € 2015,- p.mnd)

Voel jij je aangesproken en ben je nog niet uitgeleerd?

Bel dan naar 0492-666400 of surf naar www.spbn.nl voor meer 
informatie. Ook omscholing is mogelijk!

  

Bowlingarrangement á € 29,00 per persoon (vanaf 10 personen):
• Eén uur bowlen
• 2 drankjes (Hollands assortiment)
• Een uitgebreid grillbuffet

Reserveringen: info@vechtsebanen.nl  |  Telefoon: 030 – 26 27 878
Bezoekadres: Mississippidreef 151, Utrecht, Overvecht

Aanbieding geldig t/m 31 januari 2008

Rondom Voetbal Kerst-Editie
12cm x 8cm  200,- euro

Ter attentie van Gertjan.scholman@tiscali.nl

“Azië”
Tel. 030 - 6917346

Slotlaan 2 (naast Figi) - Zeist

Vanaf 16:30 - 19:00 uur & van 19:00 - 22:00 uur.
Heerlijk onbeperkt genieten in een gezellige sfeer van diverse

Chinese gerechten. Van voorgerecht tot en met nagerecht.

Volwassenen    •   24,00 p.p. - Senioren (65+)    •   22,00  p.p.
Kinderen vanaf 4 jaar t/m 11 jaar halve prijs.

“Een ware gastronomische ontdekkingsreis voor
de hele familie of vrienden en kennissen.”

Op andere dagen is het Chinees Buffet ook mogelijk vanaf 10 personen (Reservering gewenst)

Beide Kerstdagen

Nieuwjaarsdag Buffet
Ook op dinsdag 1 januari 2008 is er

Chinees Buffet  vanaf 17:00 uur.

Kerst Buffet

Chinees Buffet is er iedere
zaterdag- en zondagavond

(incl. leuke kerstattentie)

Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant

030 63 41 042
www.gob-houten.nl

ook voor uw
clubblad
en alle andere vormen van
verenigingsdrukwerk

druk en kopie

 

d e s i g n & i n t e r i e u r
a d v i e s

o n t w e r p
r e a l i s a t i e

oPENINGSTIjDEN: ma / di / wo: op afspraak
do / vr: 09.00-17.00 uur za: 10.00-17.00 uur
Peppelkade 24 - 3992 AK Houten
tel. 030 - 265 86 20 - mob. 0613 379 455

Inventio interieurconcepten op maat 
gemaakt voor woon-, werk,- slaapkamer, 
keuken en totaalconcepten

     Argentijnse Tango Carla Somer     tango@carlasomer.nl     030 231 21 51

leer de Argentijnse Tango
Scoor eens op een andere manier:

Argentijnse Tango: 
                            een speels en sportief samenspel

gratis pro
efles 

op vertoon van deze advertentie

Open Huis 
6 januari 2008
Proeflessen 
27 - 31 januari

graag aanmelden, met of zonder partner, 
via telefoon of e-mail

Kijk voor meer informatie op:  www.carlasomer.nl

‘t Sluisje 10 - 3438 AH  Nieuwegein
Telefoon (030) 602 21 77

www.ralphsports.nl
Sporters 10% korting!!!

Waar kunt u mij vinden in de Provincie: Introductie
De Bilt Cursus
Harmelen In kleine groepen of privé-lessen
Houten Scholen
Montfoort Aangepaste lessen voor ouderen
Nieuwegein Aangepaste lessen bij handicaps
Woerden Bedrijfsclinics
Op verzoek op andere lokatie i/d Regio NW als Fysiotherapie
 Nordic Walking Fitness
 
Nieuwjaarswandeltocht op zondag 6 januari 2008 voor gevorderde Nordic Walker
Introductie:  Donderdag  10 januari   13:30 uur  Nieuwegein
 Zaterdag 12 januari   09:00 uur  Montfoort
 Zaterdag 12 januari   11:00 uur  Woerden
 Zondag 13 januari   09:30 uur  De Bilt

Waar kunt u mij vinden in de Provincie: Introductie

 
Uw Instructeur Nordic Walking & Fysiotherapeut  Marco Wiegers  06-23360200 

Web-site : www.nordicwalkingsensation.nl 
 E-mail      : info@nordicwalkingsensation.nl
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Door Beatrijs van der Pas

Omdat er ook meisjes 
van FC Utrecht bij ons 
spelen, trainen we elke 

vrijdag samen. Per week train 
ik vier keer, waarvan twee keer 
bij FC Utrecht en twee keer bij 
Saestum. Bij FC Utrecht blijf ik 
de komende maanden meetrai-
nen. Dan moet blijken of ik mag 
blijven. Een soort stage is het en 
er is nog geen druk”.

Voor FC Utrecht voetbalde 
Donna Morwamin bij diverse 
clubs, op steeds hoger niveau. 
,,Toen ik in Deventer woonde, 
ben ik gevraagd om bij de mei-
denvoetbalschool in Huusse te 
komen spelen. Na drie jaar ging 
ik met de trainster mee naar 
hoofdklasser Be Quick. Later 
heb ik in Virginia een half jaar 
bij Virginia Commonwealth 
University (VCU) gevoetbald. 
Bij een toernooi in Amerika was 
ik opgevallen bij de scouts en 
ik kreeg een beurs. Het niveau 

was heel hoog, First Division. 
Vier jaar kon ik blijven, maar 
het seizoen is daar heel anders 
dan in Nederland. Daar is nog 
maar drie maanden echt com-
petitie, terwijl je in Nederland 
het hele jaar door elke week 
wedstrijden speelt”.

De vrouwen van FC Utrecht 
trainen bijna elke dag. ,,Feller 
dan bij Saestum”, weet Mor-
wamin inmiddels. ,,Je moet je 
gewoon continu bewijzen. De 
spanning die dat oplevert en de 
kansen die ik nu krijg vind ik 
heel leuk”.

Voetbalsters van Saestum en FC 
Utrecht hebben veel met elkaar 
te maken. ,,Van Kortenhof 
maakt haar opstelling voor de 
wedstrijd van donderdag; wie 
zij niet opstelt, doet bij ons mee 
op zaterdag. Dat zijn maxi-
maal zes speelsters. Op vrijdag 
trainen Saestum en FC Utrecht 
samen; als voorbereiding op de 
wedstrijd van zaterdag waarin 

ze samen een team vormen. 
De meiden die met FC Utrecht 
al hebben gespeeld lopen dan 
uit, de speelsters die niet zijn 
opgesteld trainen mee.”

Dat de eredivisie vrouwen 
is gestart, vindt Morwamin 
‘super’: ,,Het is een mooie kans 
om het Nederlandse vrouwen-
voetbal op een hoger niveau 
te brengen. Persoonlijk vind ik 
het soms wel lastig om voetbal 
met je werk en je eigen huisje te 
combineren. Zeker nu het nog 
niet echt betaald is, is het best 
lastig om er echt voor te kiezen. 
Maar ik ben ontzettend blij dat 
de eredivisie er überhaupt is”.
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benschop: drie promoties in vijf jaar

Door Beatrijs van der Pas

Toen VVIJ naar ons 
kwam, was dat eigen-
lijk het begin van het 

vrouwenvoetbal in Benschop. 
In 1999 kwam er een heel team 
met begeleiding naar onze 
club. Dat seizoen werden we 
al tweede en het jaar erna 
kampioen. Dankzij dit team 
konden mensen uit Benschop 
makkelijker een keer komen 
meetrainen, om te kijken of het 
wat voor hun was. Ze werden 
ook enthousiast en we konden 
een tweede team oprichten.
Het team van VVIJ speelde al 

heel lang samen, dan zie je dat 
het makkelijk loopt. Een aantal 
speelsters was behoorlijk goed 
en kreeg bij ons de ruimte dat 
te laten zien. Een aantal van 
hen heeft in hun jeugd bij de 
KNVB gespeeld en tussen 
de jongens gevoetbald. Dat 
gaf hen een voorsprong op 
speelsters die pas vanaf hun 
14e bij een vereniging gaan 
spelen, tussen louter meisjes. 
Vooral aan de kwaliteiten van 
deze speelsters hebben we het 
kampioenschap te danken.”

,,In 2005 stapten opnieuw mei-
den van VVIJ naar Benschop 

over. Sindsdien spelen we 
met drie teams. We begon-
nen met één meisjesteam van 
tien speelsters, intussen zijn 
het er twee met elk ruim tien 
speelsters. Dat blijft dus ook 
groeien. Drie damesteams en 
twee meisjesteams zijn er nu 
en dat voor een klein dorp! 
VV Benschop is een hechte, 
gezellige club. Er wordt veel 
georganiseerd, ook rondom de 
kampioenschappen. Daar-
bij wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de mannen en 
de vrouwen. Toen de heren 
kampioen werden, kregen 
ze een etentje in de kantine, 
een rondrit door het dorp en 
een feestavond en de dames 
kregen dat ook. Bij het derde 
kampioenschap wonnen we 
tijdens het voetbalgala van 
twee herenteams en werden 

ploeg van het jaar. Dat was 
helemaal mooi.”

,,Het gevaar van de snelle pro-
motie is dat je weinig tijd hebt 
om te wennen aan het hogere 
niveau. We draaien nu voor 
het derde seizoen in de tweede 
klasse mee, en toch weer bo-
venin. Het eerste jaar ging het 
allemaal wat moeizamer; dan 
moet je toch wennen en het ver-
schil met de derde klasse is erg 
groot. Het spel gaat sneller, de 
tegenstanders zijn beter, je kunt 
niet alleen maar de lange bal 
spelen wat we tot dan toe altijd 
hebben gedaan. Nu proberen 
we zo te voetballen, dat iedere 
linie wordt benut.”

,,Speelsters van het tweede, dat 
in de vierde klasse uitkomt, 
vinden moeilijk aansluiting bij 

speelsters van het eerste. Die 
stap is eigenlijk te groot. We ho-
pen dat Dames 2 toch nog die 
stap omhoog kan maken. Voor 
het eerst zijn er twee meisjes uit 
de jeugd naar Dames 3 over-
gestapt. In de toekomst hopen 
we dat de aansluiting met de 
jeugd beter wordt, zodat we 
de drie damesteams kunnen 
behouden.”

,,Ook als groep proberen we 
beter te gaan voetballen. Zodat 
je niet afhankelijk bent van één 
of twee goede speelsters. Tot nu 
toe is het zo dat als deze speel-
sters niet meedoen, je eigenlijk 
al verloren hebt. Daarin hebben 
we nog wel wat te leren, maar 
het wordt al beter. Op die 
manier kun je in de top van de 
tweede klasse meedraaien en 
misschien zelfs nog hoger”.

In vijf jaar van de vijfde naar de tweede klasse. De dames van 
vv Benschop flikten het met promoties in 2001, 2003 en 2005. 
De dorpsvereniging heeft nu drie damesteams en twee meis-
jesteams en dat is veel, vindt aanvoerster Marianka van Vliet.

Donna Morwamin krijgt de komende maanden haar kans 
om een plek bij FC Utrecht te veroveren. De voetbalster 
van Saestum 1 heeft al vier keer meegetraind.
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paspoort
Naam: Donna Morwamin
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Arnhem
Baan: beveiliger bij Justitiële 
Inrichting
Voetbalt bij: Dames 1, Saestum, 
traint mee met FC Utrecht

Dé kans voor 
Donna Morwamin

den of afmelden bij Trainer Gerrit : pannie@
blauweminis.nl of gerritpanhuis@casema.nl. Alle 
F-jes kunnen zich aanmelden of afmelden bij 
hun leider of bij Dennis Goris: goris@wanadoo.
nl.  Gaarne aanmelden voor 22 december 2007. 
We rekenen weer op een grote opkomst zoals 
altijd en neem maar lekker veel supporters 
mee! Alle supporters kunnen op een mooie 
tribune plaatsnemen en een geweldige sfeer 
creëren! Spandoeken, toeters & bellen zijn 
toegestaan uiteraard. Welke supporters maken 
het mooiste spandoek en wie zorgt voor de 
meeste herrie.

ijFC  552
Tijdens het sportgala Lopik/IJsselstein kreeg 

IJFC een cheque van maar liefst 2500 euro. Dit 
ter ondersteuning van het G-voetbal dat de 
club sinds kort aanbiedt (zie ook pagina 15 in 
deze krant).

jOnaTHan  815
Willem van Denderen is tijdens de receptie ter 
gelegenheid van de heropening van de nieuwe 
accommodatie benoemd tot Lid van Verdienste 
van voetbalvereniging Jonathan uit Zeist. Het 
53-jarige bestuurslid CBS ontving uit handen 
van voorzitter Martin Vermeer een oorkonde 
voor zijn tomeloze inzet tijdens de verbou-
wingswerkzaamheden. Van Denderen was zicht-
baar verrast en geëmotioneerd toen de preses 
hem naar voren riep. “Dit komt als donderslag 
bij heldere hemel, maar ik voel me erg vereerd 

KiSMET   99

KOCKEngEn   306
Op zaterdag 24 november vond bij de V.V. 
Kockengen de zoveelste editie van de tradi-
tionele Fancy Fair plaats. Deze wordt al sinds 
de jaren zestig jaarlijks georganiseerd. Naast 
oud-Hollandse spelen als ballengooien, sjoelen 
en de schiettent ontbrak natuurlijk ook het 
Rad van Avontuur niet. Aan het roer erelid en 
‘man van het eerste uur’ Willem Boele, die in 
5 uur tijd - non-stop - taarten, cakes, worsten, 
fruitmanden en krentenbroden weg wist te 
draaien. Aan deze Fancy Fair is ook altijd een 
Grote Verloting gekoppeld, waarvan de loten-
verkoop al in september van start ging. Aan het 
eind van de avond vond de trekking hiervan 

dat ik Lid van Verdienste ben geworden”, aldus 
Van Denderen. 

jSV   1130
Op 26 november heeft JSV Nieuwegein, na 
jarenlange inzet, afscheid genomen van Wim van 
Kippersluis als voorzitter. Sinds 1996 is hij nauw 
betrokken geweest bij het Masterplan Sport 
van de gemeente Nieuwegein. Sinds 1998 is 
hij voorzitter geweest. Zijn opvolger is Cor de 
Ridder wiens voormalige functie als secretaris 
wordt overgenomen door Alice Viezee.

KaMpOng  1141

KDS  252
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Humphrey Mijnals: ‘Ik lag hoger in de lucht dan Van Basten’

Een omhaal als visitekaartje
Zijn kostbare bezit aan persoonlijke voetbalsouvenirs is 
niet weggestopt in dozen. Dat ligt niet verscholen onder 
een laag stof. Al het fraais uit de bewogen loopbaan van 
Humphrey Mijnals is uitgestald in zijn Utrechtse apparte-
ment, dankzij zijn eigen conservatrice: echtgenote Mari-
anne. Voor iedere geïnteresseerde bezoeker kruipt Mijnals 
in de rol van gids. Met bij elke foto, elk vaantje en elk 
shirt een verhaal. Zijn verhaal. Vaste sluitingstijden zijn 
er dan ook niet in dit unieke privé-voetbalmuseum van de 
Surinaamse Nederlander, die op 19 december 78 wordt.

Door Hans Vos

De ene omhaal is de ande-
re niet. De ene Utrechtse 
international de andere 

niet. Toch hadden rasverde-
diger Humphrey Mijnals en 
rasaanvaller Marco van Basten 
die ene wonderschone bewe-
ging gemeen in hun arsenaal 
aan technische, atletische hoog-
standjes. Tegen een Amster-
dams decor showden beiden 
hun ultieme voetbaldaad, ruim 
25 jaar na elkaar.
Voor Mijnals werd de derde 
april van het jaar 1960 een 
gedenkwaardige dag in zijn 
voetbalbestaan. Na 46 inter-
lands voor zijn geboorteland 

Suriname ging dan toch, tot ve-
ler verbazing, het oranje om de 
schouders van de toen dertig-
jarige stopperspil. Bondscoach 
Elek Schwartz liet de verde-
diger van de 
Utrechtse club 
Elinkwijk, bij-
na vier jaar na 
zijn aankomst 
in Nederland, 
debuteren. Dat 
kostte niet de minste zijn vaste 
plek in het hart van de Neder-
landse defensie: aanvoerder 
Cor van der Hart.

Plaats van handeling was het 
Olympisch Stadion, de met 4-2 
verslagen tegenstander heette 

Bulgarije. Het werd met drie 
doelpunten de wedstrijd van 
Tonny van der Linden, de doel-
treffende spits van het Utrecht-
se DOS. Toch, zou Mijnals niet 
met zijn acrobatische omhaal 
voor de dag zijn gekomen, dan 
was Van der Linden mogelijker-
wijs niet als winnende smaak-
maker van het veld gestapt. 

In tegenstelling tot de act van 
Van Basten, op 9 november 
1986 in het shirt van Ajax in 
Stadion De Meer, voorkwam 
Mijnals met zijn hoogstandje 
een doelpunt. Van Basten trof 
op magistrale wijze doel, in een 

competitiedu-
el met FC Den 
Bosch. Mijnals 
voorkwam, na 
een bal tegen 
de lat van het 
Nederlandse 

doel, een treffer. Verbazingwek-
kend was zijn oplossing. ,,Ik 
lag hoger in de lucht dan Van 
Basten,’’ zegt Mijnals, Suri-
name’s beste voetballer van 
de twintigste eeuw, met een 
ondeugende blik in zijn ogen. 
Bij toeval opgedoken bewegen-

de beelden uit het Nederlands 
Audiovisueel Archief hebben 
de ruggelingse superactie van 
Mijnals eeuwigheidswaarde 
gegeven. ,,Ze zeggen dat ‘ie 
wereldbekend is geworden,’’ 
spreekt Mijnals vele voetbal-
liefhebbers na. Iedereen die 
deze authentieke opname wil 
zien, krijgt van de hoofdrolspe-
ler dezelfde suggestie. ,,Ga naar 
het museum 
in het Olym-
pisch Stadion 
in Amsterdam. 
Druk daar op 
een knop en 
je ziet die om-
haal. Doen hoor. Hahaha.’’

De omhaal als visitekaartje, een 
heel voetballeven lang. Nee, 
een heel leven lang. Want de 
magistrale omhaal is nog altijd 
het visitekaartje van Mijnals, 
in de meest letterlijke zin. Op 
het mini-kartonnetje dat de 
bijna 78-jarige Utrechter zijn 
gesprekspartner overhandigt, 
staat zijn ‘eeuwige’ topmoment 
op 3 bij 4,5 centimeter. Klein, 
maar fijn. Zo mooi dat het een 
zwart-wit fotootje kan zijn. Te-
lefoonnummer, huis- en email-
adres zijn eigenlijk overbodige 
gegevens. 

Aan zijn voeten binnenshuis 
geen ouderwetse pantoffels, 
zoals bij veel leeftijdsgenoten. 
Mijnals draagt op een doorde-
weekse middag in zijn flatwo-
ning smetteloos witte sportsok-
ken, die deels schuil gaan in 

Humphrey Mijnals

Geboortedatum: 19 december 1929
Geboorteplaats: Paramaribo (Suri-
name)
Woonplaats: Utrecht
Vroegere clubs: Robin Hood  
(Suriname), América Recife (Brazilië), 
Elinkwijk, DOS, ’t Gooi en  
SC Gooiland
Aantal interlands: 46 voor Suriname, 
3 voor Nederland
Eretitel: Sporter van de twintigste 
eeuw in Suriname
Naamgever: Jaarlijkse wedstrijd van 
de Suri-profs om de Mijnals-bokaal 

eigentijdse sportschoenen. Zijn 
voetenwerk trekt nog altijd de 
aandacht. Jeugdig is zijn inborst 
gebleven, zijn héle uitstraling 
trouwens. Sport verjongt, in 
zijn geval. 

Op de plek waar Mijnals in 
1960 sportgeschiedenis schreef, 
het Olympisch Stadion, spelen 
de Suri-profs jaarlijks om zijn 

trofee: de 
Humphrey 
Mijnals-bo-
kaal. En als hij 
de kans krijgt, 
neemt hij dan 
een uit koers 

geraakte bal op zijn schoen. 
Schietend in de richting van Ed-
gar Davids, Ryan Babel, Urby 
Emanuelson of één van zijn vele 
‘voetbalzonen’ uit Suriname.

Terug in zijn geboorteland is 
hij meermaals geweest sinds 
hij in het najaar van 1956 op 
voetbalschoenen een bestaan 
in Nederland probeerde op te 
bouwen. Maar de bal laat hij 
daar doorgaans met rust. In het 
grootste stadion van Parama-
ribo, waar hij met zijn club 
Robin Hood triomfen vierde, 
schiet hij niet meer uit zijn slof. 
Ook niet in 1999, toen Mijnals 
op de drempel van dit millen-
nium, gehuldigd werd tot de 
beste Surinaamse sporter van 
de vorige eeuw. Foto’s in zijn 
eigen minimuseum herinneren 
aan die memorabele dag op 
zijn geboortegrond. Net als de 
oorkonde die als enig sportaan-

‘In de wedstrijd wilde 
ik doen wat er in mijn 

kop opkwam’

‘In de wedstrijd wilde 
ik doen wat er in mijn 

kop opkwam’

Elinkwijk Eredivisie 1958/1959: staand v.l.n.r.: Job Gademans, Michel Kruin, Bertus van Beek, Rob Fauth, Piet Kraak.
Knielend v.l.n.r.: Frank Mijnals, Wim de Jongh, Eef Westers,  Antoon van de Brink, Reinier Kreyermaat, Humphrey Mijnals.

plaats en de hoofdprijswinnaar ging naar huis 
met een 55 centimeter LCD breedbeeld KTV. 
De totale opbrengst van de Fancy Fair was € 
3.200,- wat voor de penningmeester weer een 
flinke steun in de rug betekende. Ook volgend 
jaar november is er bij de V.V. Kockengen weer 
een Fancy Fair.

LEKVOgELS 344
Lekvogels zal op 22 december de jaarlijkse 
boutbazaar houden in de kantine op het sport-
complex met veel vleesprijzen, worsten, taarten 
en wijn voor de komende feestdagen. Aanvang: 
15.00 uur. Op zaterdag 22 december om 19.25 
uur zal Lekvogels de eerste zaalvoetbalwedstrijd 
voor de Trias Champions Cup gaan spelen in 
Gorinchem. De overige wedstrijden staan op 

de site: www.lekvogels.nl. Op 5 januari 2008 
zal de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen 
Lekvogels 1 en een team van oud eerste elftal 
spelers gespeeld gaan worden met aansluitend 
de huldiging van de jubilarissen. De aanvang zal 
zijn om 14.30 uur.

LOpiK   405
Zaterdag 29 december houdt s.v. Lopik voor 
de zevenenveertigste keer zijn oliebollenac-
tie. Meer dan zestig vrijwilligers zullen vanaf 
10.00 uur de weg opgaan om huis aan huis 
de lekkernijen te verkopen. Ook dit jaar zijn 
er weer appelbeignets te koop. Al dit lekkers 
wordt gebakken door de plaatselijke bakker uit 
Lopikerkapel. S.v. Lopik hoopt dat het verkopen 
van tienduizend oliebollen en 2.500 appelbeig-

de vierde plaats (in de vierde klasse G) en miste 
net de nacompetitie. Dit seizoen staat de ploeg 
op de tweede plaats vlak achter lijstaanvoerder 
Vriendenschaar. Ook ‘zaterdagtrainer’ Theo 
Verwoert heeft zijn contract verlengd. De zater-
dagploeg van Maarssen staat momenteel op de 
eerste plaats in de vijfde klasse.

MagREB  263
Magreb wil iedereen, sponsors, begeleiders, 
vrijwilligers, trainers, bedanken voor hun grote 
inzet voor dit jaar. Zonder hen geen voetbal! 
Daarnaast roept de club ouders, ondernemers 
en andere betrokkenen op om ook in 2008 een 
bijdrage te leveren aan de club.

DE MEERn   1392

nets een leuke bijdrage aan de clubkas oplevert. 
Nieuw is dat de bollen dit jaar ook verkocht 
worden in de winkel van B.S. Outletstore. 
De extra financiën zullen zeker goed van pas 
komen, daar er grote plannen zijn het complex 
van s.v. Lopik fors uit te breiden. Hopelijk gaat 
dit begin 2008 van start. 

MaaRSSEn   996
John van Heezik heeft zijn contract bij de zon-
dagafdeling van vv Maarssen met één seizoen 
verlengd. De voormalig speler van Elinkwijk 
is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen 
op sportpark Daalseweide. De Maarssense 
voetbalclub is tevreden over de prestaties 
onder leiding van de Utrechtse trainer. Het 
eerste zondag-elftal eindigde vorig seizoen op 
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Een boottocht van zestien ziektedagen…

Uit het archief van Humphrey Mijnals, de legendarische omhaal uit de wedstrijd Nederland - Bulgarije (4-2) op 3 april 1960 in het Olympisch Stadion 
van Amsterdam. Het was de debuut-interland van Mijnals als Oranje-speler. In het doel zit keeper Frans de Munck.

Een zeezieke pionier was Humphrey Mijnals, in november 
1956. De beste Surinaamse voetballer van zijn generatie had 
zijn sportieve geluk eerst beproefd in Brazilië, voor hij de over-
tocht maakte naar Nederland. De transfer tussen Robin Hood, 
de club in zijn geboortestad Paramaribo, en het Utrechtse 
Elinkwijk was zo beklonken. Maar de komst van Mijnals liet 
langer op zich wachten dan hijzelf had gehoopt. 
In stijl moest de toen 26-jarige Mijnals eerst afscheid nemen 
van Robin Hood, zo vond de Surinaamse clubleiding. De vlieg-
reis werd op het laatste moment geannuleerd, een boottocht 
werd als beste alternatief voor hem geregeld. En dat heeft Mijn-
als geweten. Hij was de enige passagier op een vrachtschip dat 
koers zette naar Amsterdam. ,,De reis duurde zestien dagen. Ik 
ben zestien dagen zeeziek geweest.’’
Voordat het schip, de Atis geheten, de monding van Suriname 
uitvoer, ontdekte de kapitein elf verstekelingen aan boord. 
,,Weet je wat hij tegen me zei? Als jij goed kunt voetballen, kun 

je vast ook goed trainen. Hier heb je een elftal, ik stuur je met 
hen mee terug naar Suriname…’’ Mijnals kan nog steeds lachen 
om de grap. De verstekelingen werden scheldend op een boot 
terug naar Suriname gezet, Mijnals ging mee naar Nederland.

In voor zijn gevoel winterse omstandigheden werkte hij in 
Utrecht zijn allereerste training met de Elinkwijk-selectie af. 
,,Ik had van die buigzame Surinaamse voetbalschoenen aan, met 
heel dunne zolen. Na nog geen tien meter had ik al last van 
koude voeten. Ik vond het eerst maar niks, wilde gelijk terug 
gaan.’’
Eenmaal gewend aan de (weers)omstandigheden in Nederland, 
liet Mijnals zijn voeten spreken in de wedstrijden. Hij verraste 
medespelers en tegenstanders met zijn dadendrang en ook de 
toenmalige bondscoach Elek Schwartz. ,,Ze hebben me alle-
maal als voetballer leren kennen.’’ 

denken een ereplaatsje aan de 
muur in zijn woonkamer heeft 
gekregen. 

Van afbouwen in een amateur-
team moest Mijnals niets heb-
ben. Bang als hij was gezocht 
te worden. Toch stopte hij niet 
subiet na zijn profloopbaan. Hij 
speelde partijtjes mee met oud-
internationals, kris kras door 
het land, en bovenal als de vro-
lijke noot in een artiestenteam 
dat het land doortrok ten bate 
van liefdadigheidsdoeleinden. 
Een balletje breed op Oscar 
Harris, een tikje terug naar Al-

bert West. Ja, de in Utrecht ge-
settelde balkunstenaar wist hoe 
hij de echte artiesten soepeltjes 
moest bespelen. En het publiek 
langs de lijn genoot zoals in de 
allerbeste dagen van Mijnals bij 
Elinkwijk.

Het blauwwitte shirt ‘kleurt’ 
hem als oud-speler na lang 
vervlogen jaren nog steeds. 
Bij thuiswedstrijden van de 
Utrechtse hoofdklasser is hij 
dikwijls present. ,,Om op de 
tribune commentaar te leve-
ren bij wat ik zie. Reageren op 

spelfragmenten.’’ Een warme 
emotionele band onderhoudt 
Mijnals evenzeer met de spelers 
van Faja Lobi, de buurtclub met 
Surinaamse ‘roots’ die hij heeft 
helpen opbouwen en in 1992 
als trainer aan een titel heeft ge-
holpen. ,,Toen gingen de jaren 
tellen. Op zeker moment heb 
ik gezegd: het gaat niet meer,  
zoeken jullie maar een echte 
trainer. Maar ik volg Faja Lobi 
nog steeds, als erelid.’’

“De beste speler die ooit bij de Meern heeft 
gevoetbald”. Deze verhalen hoor je vaker bij 
oud-Meernezen. Maandag 19 november werd 
Jan tot lid van verdienste uitgeroepen. Vanaf 
het allereerste uur, zestig jaar geleden, van het 
bestaan van de voetbalclub uit De Meern, is Jan 
lid geweest. Menigeen herinnert zich Jan als een 
zeer goede voetballer die zijn hele voetbalcar-
rière vv De Meern trouw is gebleven. Na zijn 
voetballoopbaan was Jan ook nog trainer bij 
de senioren om daarna bij de jeugd zijn kennis 
over te dragen. 

MOnTFOORT   344
De 19- jarige doelman van v.v. Montfoort, Johan 
Verkerk, staat behoorlijk in de belangstelling 
van betaald voetbal clubs. Zo liep het 19-jarige 

talent al een week stage bij FC Utrecht en ook 
Feyenoord nodigde Verkerk uit voor een stage. 
Met onder andere AZ zijn er nog meer kapers 
op de kust. Verkerk, die aan het einde van het 
vorige seizoen de plek onder de lat overnam 
van de van Zwaluwen Omni 1911 afkomstige 
Marco de Vlieger, maakt een sterk seizoen 
door. Mede door zijn talent draait Montfoort 
dit seizoen mee om de bovenste plaatsen. 
Voorlopig verdedigt hij gewoon het doel van de 
zaterdag 1e klasser, die op zondag 23 december 
de wisselbeker van het Zwaluwen Omni 1911 
toernooi moet verdedigen. 

MSV  474
MSV ‘19 heeft dit seizoen een tweede recreatie 
zaterdagteam in de KNVB-competitie. Er wordt 

van Sinterklaas aan de club werd niet voor niets 
gemeld op de plaatselijke radiozender. MSV ‘19 
heeft goud in handen,
want: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. 

niTa

ODijK  366
Helaas kregen we recentelijk het trieste bericht 
dat Leen Edelman, vader van Marcel, de trainer 
van de D1 en opa van onze teamgenoot Maxim, 
was overleden. Het “Odijks Bouw-bedrijf” was 
al geruime tijd sponsor van de SV Odijk. Dit 
bedrijf siert ook dit seizoen de shirts van de 
D1. We wensen de nabestaanden dan ook veel 
sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen

hierdoor in een behoefte voorzien. Gezien de 
veldencapaciteit kunnen er maximaal twee se-
niorenteams op de zaterdag worden ingedeeld. 
Van de zes zondagteams zijn er drie recreatief 
bedoeld en zijn de eerste drie teams bedoeld 
als selectie-elftallen.
Bij de jeugd groeit de vereniging explosief! 
Enkele weken geleden is het driehonderdste 
jeugdlid aangemeld. V.V. MSV’19 is in het rijke 
bezit van vijf E-teams en er zijn op dit moment 
acht F-teams met elk tien spelers actief. Het is 
wachten op de laatste drie aanmeldingen van 
6-jarigen en de club kan het negende F-team 
inschrijven direct na de winterstop. Bij de jeugd-
teams staat een sterk trainerskorps wekelijks 
paraat en er is ook geen leiderstekort. De 
jeugdafdeling ziet er dus prima uit. Het bezoek 

neu’s archief
Door Remco neu
Humphrey Mijnals werd als voetballer in 1956 ont-
dekt door dominee Nico Graafland, die een fan was 
van Feyenoord, maar familieleden had die fan waren 
van Elinkwijk. De dominee informeerde Elinkwijk 
over de kwaliteiten van Mijnals en de Zuilenaren 
haalde de Surinamer naar Nederland. Op aanraden 
van Humphrey kwam ook Michel Kruin naar Zuilen. 
Samen met Edwin Sparendam, broer Frank Mijnals en 
Charly Marbach, waren zij de vijf Surinaamse voetbal-
lers van Elinkwijk. 

Op 25 november 1956 debuteerde Mijnals in de 
wedstrijd Elinkwijk - Sparta. Het werd een ramp de-
buut. Mijnals had het zo koud dat hij geen knikker 
raakte. Door een beuk van Spartaan Hans de Koning 
raakte Mijnals geblesseerd en ging per brancard van 
het veld. 
De Elinkwijk supporters riepen: ,,Plak er een postze-
gel op en stuur hem terug naar Suriname.” 
In mei 1960 speelde Elinkwijk een beslissingswed-
strijd voor degradatie uit de eredivisie tegen Blauw 
Wit in De Kuip. Elinkwijk won dat duel met 1-0. Na 
de wedstrijd werd Mijnals met een mes gestoken in 
zijn dijbeen door een oververhitte Blauw Wit sup-
porter. Geschrokken rende hij de kleedkamer in, 
waar de diepe vleeswond werd gehecht. 

Tijdens zijn drie wedstrijden voor Oranje stapte 
Humphrey Mijnals twee keer als winnaar van het 
veld. Achtenvijftigduizend toeschouwers waren op 3 
april 1960 getuige van de 4-2 legendarische overwin-
ning op Bulgarije. In de basis stonden naast Mijnals 
en Tonny van der Linden onder meer DOS-doelman 
Frans de Munck, PSV-crack Roel Wiersma, Ajacied 
Bennie Muller en de Feyenoorderd Kees Rijvers en 
Coen Moulijn. Twee weken later verloor het Neder-
land Elftal met dezelfde spelers met 2-1 van België in 
stadion De Bosuil in Antwerpen.  

Na de wedstrijden tegen Bulgarije en België, mocht 
Mijnals met het Nederlans Elftal mee tijdens de trip 
naar de Caribbean. De reis werd een teleurstelling. 
Bondscoach Elek Schwartz beloofde de Elinkwijker 
een basisplaats voor de interland tegen zijn thuisland 
Suriname, maar uiteindelijk mocht hij na 58 minuten 
slechts invallen voor Ajacied Henk Groot. Mijnals uit-
te zijn ongenoegen richting de bondscoach en werd 
nooit meer geselecteerd. Nederland won wel, met 
3-4, dankzij doelpunten van PSV’er Piet Kruiver en 
Sjaak Swart, buitenspeler van Ajax. Humphrey Mijnals 
speelde namens Utrecht stad en DOS vijf Europese 
wedstrijden in het Jaarbeurssteden bekertoernooi, 
de voorloper van de UEFA Cup. Hij won daarin twee 
keer en verloor de overige wedstrijden.
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Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Van de Bloem
Leer specialist voor uw totale Meubelrestauratie & Interieurrenovatie

Voor meer info: Edisonstraat 120 - 3553 BX  Utrecht - 
tel: 030-2 619 608 / mobiel: 0613 932 940 

E-mail: info@vandebloem.nl - internet: www.vandebloem.nl

stukadoorsbedrijf       lid NOA

Achterberg Zeist BV
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Budel Zeist B.V.
Autoschadespecialist van alle merken
  Gratis leenauto beschikbaar
  Nieuw!! Ook uitdeuken zonder spuiten

autoschadespecialist

Johan van Oldebarneveltlaan 32-36
3705 HG  Zeist 030 - 6956269
internet: www.budelautoschade.nl

ERKENDE SCHADEHERSTELLER VERTROUWD EN VAK-
KUNDIG SCHADEHERSTEL 
VAN PERSONENWAGENS 

EN BESTELAUTO’S

Bij aanschaf van 40m2 vloertegels gratis tegelwerken of vloerverwarming

Vloerverwarming
Stucwerken
Luchtzuivering
Waterzuivering

Tel. 
030 - 223 92 93

Amsterdamsestraatweg 392
3551 CW  Utrecht

Tel 06 - 13 60 88 75
www.tegeluni-utrecht.nl

gratis
proef-
plaatsing

www.Tegeluni-Utrecht.nl
Herenkapsalon 

 “ D i l i a “
Hessenweg 181 B de Bilt

Tel : 030 - 2211489
Reeds  15  jaar

Knippen zonder afspraak  !!!!!!

Schoonmaakbedrijf Meerwijk BV in Utrecht is op zoek naar full-time schoonmaak-
medewerkers voor 38 uur per week en ook naar 

part-time medewerkers voor de ochtend- en avonduren.

Voor inlichtingen of sollicitaties kunt u tijdens kantooruren 
contact met ons opnemen: tel. 030-2624804.

De afgelopen jaren heeft onze formule bewezen dat het werkt!! Dit betekent dat wij vanaf 
heden onze formule naast de appartementen ook op de woningen gaan toepassen.

Home in One Makelaars werkt niet met een courtage, maar op basis van daadwer-
kelijk gewerkte uren met een van te voren afgesproken maximum. U weet vooraf waar u 

aan toe bent en u heeft grote kans op korting!!!!

Home in One Makelaars Voorheuvel 8, Zeist Tel. 030- 69 33 565
zeist@home-in-one.nl            www.home-in–one.nl

Kliniek voor moderne tandheelkunde
en implantologie
FineDent BV
De Haag 13
3993 AV Houten
030-6384333

Bij onze kliniek voor moderne tandheel-
kunde en implantologie FineDent bent u 
nog steeds welkom als nieuwe patiënt. Bent 
u geïnteresseerd om zich in te schrijven als 
nieuwe patiënt binnen onze praktijk of wilt 
u eerst kijken hoe onze praktijk er uit ziet 
dan bent u welkom.
Belt u dan 030-6384333 en vraag naar Rob 
van Gardingen, onze praktijkmanager. 
De praktijkmanager helpt u dan vervolgens 
verder.

info@finedent.nl        www.finedent.nl

Woor t maN N c . s .
n o t a r i s s e n & e s t a t e p l a n n e r s

BEL ONS VOOR EEN GRATIS

ORIENTEREND GESPREK!
Zusterplein 22A, Zeist. Tel: 030 - 691 146 83  www.woortmanncs.nl

Tel.: 06-51800915 of 030-2946742
www.franksakkers.nl

Vloerenbedrijf R. Godee
Tel: 030-6304607
 06-24731633
www.r.godeevloeren.tk

Uitzendbureau voor dak en thuislozen 
en Productiewerkplaats voor sierhekwerken etc.

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

Onderstaande adverteerders 
feliciteren Voorwaarts met 

het eeuwfeest
SENSATION CARAVANS
Specialist in luxe gebruikte aluminium stacaravans

Telefoonnummer in beesd 0345-682283
Meinte 30 - 4153 XE  Beesd

Sensation Caravan,  
hoofdsponsor van vv Voorwaarts 
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Klein, dapper en vooral strijdbaar. Zo presenteerde Voor-
waarts zich tijdens de receptie ter ere van het honderdjarig 
bestaan van de club. Trots is de Utrechtse voetbalvereni-
ging op de eeuw die het achter zich heeft liggen, maar er 
wordt ook al vooruit gekeken. 

Honderd jaar Voorwaarts

Door Alex van Vogelpoel

Terwijl het bestuur de vele 
felicitaties in ontvangst 
nam, kraakte erevoorzit-

ter Ben Mijnders een kritische 
noot. De veertien seniorenelf-
tallen van Voorwaarts moe-
ten het doen met slechts één 
grasveld. Veel groene sprietjes 
zijn er dan ook al niet meer te 
bespeuren; het toverwoord is 
kunstgras.

,,Afgelopen zomer kregen wij 
van de gemeente Utrecht te 
horen dat er geen geld is. Nog 
geen drie weken laten wordt er 
wel voor FC Utrecht een kunst-
grasveld neergelegd. Omdat dit 
in een deal wordt meegenomen 
met het opzetten van een da-
mesvoetbalteam. U begrijpt...”. 
Even valt Mijnders stil, en 
terwijl zijn blik scherp gericht 
blijft op wethouder Bosch wijst 
hij naar zijn eigen hoofd. ,,...dat 
dit voor ons niet te volgen is.’’ 
Het was een vlijmscherpe coun-
ter van de inmiddels 88-jarige 
erevoorzitter op de speech van 
loco-burgemeester Bosch. Die 

had zijn felicitatie aan de club 
geopend met de mededeling 
dat burgemeester Brouwer hem 
expliciet had meegegeven geen 
beloftes te doen over nepgras. 
Ook na Mijnders’repliek, hield 
Bosch dan ook zijn lippen stijf 
op elkaar.

Het was 1 december 1907 dat 
vijf jongens op de zolderka-
mer van het SDAP-gebouw 
aan de Oudegracht besloten 
een club op te richten. In de 
honderd jaar die volgden, kreeg 
Voorwaarts nimmer een vast 
huis. Liefst dertien plaatsen in 
Utrecht werden afgelopen, voor 
in 1990 het complex aan de  
Ariënslaan werd ingenomen. 
De komst naar De Berekuil 
voelde voor veel clubmensen 
als thuiskomen en op een 
nieuwe verhuizing voor moge-
lijk een grotere accommodatie 
zit niemand te wachten. De 
groenzwarte brigade wil vooral 
haar eigen gezicht behouden.

Voorwaarts heeft dan ook geen 
jeugdafdeling en ziet geen 
enkele reden om dit wél te gaan 

invoeren. ‘Vergrijzing’ ligt op 
de loer, maar de club kent de 
laatste jaren juist een groei. 
In de leeftijdsgroep achttien 
tot vierentwintig jaar is er een 
aanwas van spelers naar Voor-
waarts gekomen, die bewust 
voor de club hebben gekozen. 
Precies wat ze aan de Ariën-
slaan willen bereiken. Het zorgt 
voor bomvolle weekenden, 
waarbij het passen en meten is 
om alle veertien ploegen in te 
plannen op het enige grasveld 
dat voor handen is. 

Door de groei in de jongere 
leeftijdsgroep is er dan ook 
een combinatie van volkse en 
studentikoze leden ontstaan, zo 
liet voorzitter Wim de Fiouw 
weten. Prestatief speelt zowel 
de zaterdag- als zondagtak in 
de vijfde klasse, waarbij het 
vlaggenschip van de zondag 
samen met vv Nederhorst in 
de strijd is om binnen één jaar 
terug te keren in de vierde 
klasse. Een niveau waar een 
club als Voorwaarts minimaal 
thuis zou horen. De staat van 
dienst is groot, want al in 1926 
leverde de club een speler aan 
het Nederlands Elftal. Cor van 
Nus speelde met Oranje tegen 
Denemarken. Tot z’n achttiende 
speelde later Tonny van der 
Linden in de jeugd van Voor-
waarts, om zeven jaar laten 

ook zijn debuut in de nationale 
ploeg te maken.

Heden floreert vooral het recre-
atieve deel van de vereniging. 
Het clubhuis op De Berekuil 
moet voor de leden als een 
thuis voelen, waarbij plezier en 
sfeer voorop staat. Voorwaarts 
is kerngezond en hoeft dan ook 
niets te vrezen. In de laatste 

tien jaar zag het menig jongere 
club het loodje leggen en vaak 
noodgedwongen een fusie 
aangaan. De groenzwarten 
durven ervoor te kiezen hun 
eigen identiteit aan te nemen en 
weet hiermee te floreren. Plastic 
sprietjes met zwarte rubberen 
korreltjes worden enkel nog 
gezocht als de slagroom op de 
taart.
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Perceptie

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

De FC  volgens Hans Kraay senior

Is er reden tot ongerustheid waar 
het de toekomst van FC Utrecht 
betreft? Het valt, denk ik, allemaal 
wel mee. FC Utrecht maakte be-
kend dat het afgelopen jaar met 
een positief saldo van plusminus 
300.000 euro werd afgesloten. Dat 
is mooi, denk je dan, ware het niet 
dat de verkoop van spelers bij die 
exploitatie is inbegrepen.
 
Linksom of rechtsom, FC Utrecht 
komt jaarlijks ongeveer één miljoen 
euro tekort. Dat heeft niet zozeer 
te maken met slecht beleid, als wel 
met het feit dat de huishouding te 
duur is. De inkomsten dekken sim-
pelweg de uitgaven niet. Kiezen tus-
sen schrappen in de uitgavenposten 
of zorgen voor meer inkomsten, 
lijkt dan de voor de hand liggende 

conclusie. Was het maar zo een-
voudig. 
Door de jaren heen is een orga-
nisatie ontstaan die wordt geacht 
op het hoogste niveau mee te 
kunnen doen. Maar of FC Utrecht 
dat kan, daar kan men van mening 
over verschillen. Het is mijn stellige 
overtuiging dat een professionele 
voetbalorganisatie daartoe klein en 
effectief moet zijn. Wat dat betreft 
is de professionele sport in Ame-
rika nog altijd het beste voorbeeld. 
Daar doen ze bij voorkeur niet wat 
een andere partij net zo goed of 
beter kan. De opleiding van spelers 
bijvoorbeeld is voorbehouden aan 
high schools en universiteiten. Die 
doen dat namelijk al jaren op het 
hoogste niveau. Overigens kennen 
ze daar ook het draftsysteem: via 
een uitgekiende methode worden 
spelers verspreid over alle deelne-
mende clubs. Een speler kan dan 

niet zo maar kiezen waar hij wil 
spelen. En het is niet zo dat alleen 
wie betaalt, bepaalt. 
Over betalen gesproken: in Utrecht 
gonst het gerucht dat hoofdspon-
sor Phanos FC Utrecht wil overne-
men. Doordat ik mede belast was 
met de benoeming van de nieuwe 
bestuursleden ben ik op de hoog-
te van de feiten. Ja, Phanos wil FC 
Utrecht voor tientallen miljoenen 
overnemen. De hamvraag is dan of 
dit een goede zaak is. Ja, vind ik. Als 
blijkt dat FC Utrecht zelf niet finan-
cieel gezond kan opereren, is dat 
een oplossing. Maar, voeg ik daar 
zonder enige aarzeling aan toe, dan 
moet dat ook op termijn goed zijn 
voor de club.
 
Daarover onderhandelen dan de 
bestuursleden van de Stichting Be-
heer Aandelen en de directie van 
Phanos. Aan de ene kant van de 

tafel rust een zware verantwoor-
delijkheid op de schouders van de 
afgevaardigden van de Gemeente 
Utrecht, de Kamer van Koophandel 
en diverse geledingen uit de club: 
de Vrienden, de Business Associates 
en de Supporters. Geen geringe op-
gave voor deze bestuursleden, want 
zij vertegenwoordigen het hart van 
de club in een tijd dat het zaken-
leven meer en meer de dominante 
factor is in het betaalde voetbal. 
Aan de andere kant zit de Pha-
nos-directie. In mijn ervaring zijn 
dat betrouwbare mensen, met 
hart voor de club én de finan-
ciën om nieuwe impulsen aan het 
Utrechtse voetbal te geven. Meer 
kan je mijn inziens niet verlangen. 
Het kopen van een professio-
nele voetbalclub is nu niet wat je 
noemt een risicoloze onderneming. 

Phanos

Voorzitter Wim de Fiouw krijgt uit handen van een KNVB-vertegenwoordiger een beeldje.

ODin  79

ODYSSEUS  294
Helaas kregen we recentelijk het trieste bericht 
dat Leen Edelman, vader van Marcel, de trainer 
van de D1 en opa van onze teamgenoot Maxim, 
was overleden. Het “Odijks Bouw-bedrijf” was 
al geruime tijd sponsor van de SV Odijk. Dit 
bedrijf siert ook dit seizoen de shirts van de 
D1. We wensen de nabestaanden dan ook veel 
sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen

OSM ‘75  690
Het zijn spannende tijden voor OSM ‘75. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan een 
beleidsnotitie die de vereniging in samenwer-
king met de gemeente en vv Maarssen heeft 

opgesteld. De notitie gaat over de aanleg van 
kunstgras bij beide verenigingen. Deze notitie 
zal op 3 februari in de raad worden bespro-
ken. Naar verwachting zal de raad het stuk 
accorderen, waarna de aanbestedingsprocedure 
kan starten. 
Dit is echter niet het enige dat staat te 
gebeuren bij de club uit Maarssenbroek. Ook 
de accommodatie staat op het punt behoorlijk 
opgeknapt te worden. Allereerst zal OSM vier 
nieuwe kleedkamers realiseren en daarnaast 
zullen de bestaande acht kleedkamers worden 
aangepast aan de laatste normen. Tot slot is het 
ook de intentie dat de kantine wordt opgeknapt 
en uitgebreid. Hiertoe zijn de tekeningen al 
gemaakt. Eerst zal de hele (financiële) situatie 
rondom het kunstgras helder moeten zijn alvo-

voetbal georganiseerd worden. Bij Patria voetbal 
je niet alleen voor het spelletje maar ook voor 
de randactiviteiten.

pVC  444
Dit seizoen heeft voetbalvereniging PVC een 
nieuw derde elftal. Ahmet, Kenan, Osman, 
Serkan (keeper), Hakan, Osman, Aydin, Beekan, 
Cemil en nog een paar namen vormen dit team. 
Inderdaad geen Jan, Piet of Kees,  maar allemaal 
Turkse jongens, alhoewel ze bijna allemaal in 
Nederland geboren zijn. Hoewel een aantal 
elkaar niet kende, zijn ze toch, via  Hakan, bij 
elkaar gekomen en bij PVC gaan voetballen. 
Sommigen hadden nog nooit gevoetbald, dat wil 
zeggen niet in clubverband. Een aantal speelde 
eerder bij Ardahanspor en Cemil (ook genoemd 

rens de club met de renovatie verder zal gaan. 
Spannende tijden dus. Maar OSM heeft er 
alle vertrouwen in dat het sportpark eindelijk 
de uitstraling gaat krijgen die bij de club past, 
modern, jong en dynamisch.

paTRia  192
ZSC-Patria is vorig jaar kampioen geworden in 
de 6e klasse. Dit jaar spelen we in de 5e klasse 
met een hoop Zeister clubs. De resultaten zijn 
niet altijd even goed maar we zijn op de goede 
weg. In het tweede spelen een hoop jonge 
jongens en deze ontwikkelen zich zo goed dat 
het niet lang meer duurt voordat het basis-
spelers worden voor het eerste. Ook de jeugd 
is groeiende maar hoe kan het ook anders als 
je ziet wat een leuke dingen er rond om het 
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PIETER NIEUWLANDSTRAAT 86   3514 HL UTRECHT   INFO@KICKBERG.NL   WWW.KICKBERG.NL

HET TEAM
Kick Berg & Partners. Een messcherp reclameteam, samengesteld uit waterdragers 

en balkunstenaars. Volledig op elkaar ingespeeld door onze jarenlange ervaring, 

opgebouwd door het werken voor een zeer gevarieerde klantenkring.  

DE VORM
Kwaliteit staat voorop! Wij schromen niet om de mouwen op te stropen, maar weten 

ons publiek altijd te vermaken. Ons creatief team geeft graag vorm aan uw wensen. 

HET RESULTAAT
Een nieuwe huisstijl wellicht? Kerstkaarten voor de komende feestdagen? 

Brochures, advertenties, folders, magazines, nieuwsbrieven, leafl ets, banners? 

Of advies over de beste media-keuze voor uw (personeels-)advertentie. 

Kick Berg & Partners speelt het snel klaar en alles tegen betaalbare tarieven.

Speelt u ons de Bal ook toe?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Vermeulen (06 - 51 57 61 13) 

of Wilbert van Dam (06 - 14 79 08 24)

WIJ ZIJN ALTIJD IN VORM
Kijk maar naar onze selectie
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Stadionplaatsen prima, parkeerplekken teleurstellend

Ries Coté: ‘FC Utrecht is mijn enige uitje’
Oud-FC Utrecht-speler Ries Coté werd twee jaar geleden 
getroffen door een hersenbloeding. Zwager en vriend Jan 
de Groot zorgt ervoor dat hij toch elke thuiswedstrijd in 
Galgenwaard aanwezig kan zijn. ,,De plaatsen zijn prach-
tig, alleen parkeren blijft een probleem”, aldus beide 
heren. 

Door Marieke van der Voort

Sinds vorig seizoen heeft FC 
Utrecht het voor oud-spelers 
aantrekkelijker gemaakt naar 
het stadion te komen. ,,Een 
prima regeling”, stelt Coté, die 
de roodwitte kleuren van 1970 
tot 1978 verdedigde. ,,Voor 
vijftig euro heb ik een seizoens-
kaart op de hoofdtribune, mijn 
zwager Jan voor honderd euro 
per jaar.”

De Groot: ,,Elke wedstrijd 
kunnen we vooraf en na afloop 
bovendien wat drinken in het 
Vrienden-
home. We 
komen 
dan ook 
veel oude 
collega’s 
van Ries 
tegen. Joop van Maurik, Ton 
de Kruijk, Marco Carbo en Ben 
Rietveld bijvoorbeeld. Hartstik-
ke leuk om oude herinneringen 
op te halen. Zoals het stappen 
met de hele selectie en een 
groep vrienden na afloop van 
elk duel.” 

De Groot en Coté hebben hun 
woonplaats Utrecht inmiddels 
allebei verlaten. De oud-speler 
is verhuisd naar Almere, zijn 
zwager naar Culemborg. ,,Van-
wege de hersenbloeding die 

Ries heeft gehad, is hij van mijn 
hulp afhankelijk om naar het 
stadion te komen. Om wedstrij-
den te bezoeken, leg ik heen en 
terug telkens zo’n 240 kilometer 
af”, vertelt De Groot.

,,Ik ben heel blij dat Jan elke 
keer weer de moeite neemt me 
te rijden”, stelt de inmiddels 
61-jarige Coté. ,,Sinds mijn her-
senbloeding, drie dagen voor 
de dood van David di Tomasso, 
kan ik weinig meer. Ik ben snel 
moe en thuis ben ik gebonden 
aan een rolstoel en een rollator. 
Om de week naar FC Utrecht is 

mijn enige uitje. 
Ik fleur telkens 
helemaal op.”

,,Geweldige 
plekken, midden 
op de hoofdtri-

bune”, knikken beide heren 
tevreden. Maar de blijdschap 
over de plaatsbewijzen staat in 
schril contrast met de woede 
over de parkeergelegenheid 
die FC Utrecht Coté en zijn 
zwager aanbiedt. ,,Ik voel me er 
niet prettig bij mijn rollator of 
rolstoel mee te nemen naar het 
stadion. En lopen gaat ontzet-
tend moeizaam. Nu staat onze 
auto telkens op de hoek van het 
stadion. De meters die ik naar 
de hoofdingang moet afleggen, 
zijn doodvermoeiend. Ik kom 

telkens bekaf aan en de klieren 
in m’n nek zetten dan helemaal 
op.”

De Groot: ,,We lopen daarom 
telkens stapje voor stapje, hand 
in hand. Ik verlies Ries geen 
moment uit het oog, want ik 
zou het vreselijk vinden als hij 
om zou vallen.”

De Groot heeft FC Utrecht al 
vaak om een parkeerplaats 
voor de hoofdingang gevraagd. 
,,Volgens de club kan dit niet. 
Er zou geen plek zijn. Maar 
ik heb het nu al een paar keer 
getest en het klopt simpel-
weg niet. Met uitzondering 
van wedstrijden tegen Ajax, 
Feyenoord en PSV zijn er toch 
telkens zo’n zeven, acht plaat-
sen over.”

FC Utrecht heeft voorgesteld 
dat De Groot zijn zwager voor 
de deur afzet en vervolgens zelf 
zijn auto op de hoek van het 
stadion parkeert. ,,Maar daar 
wil ik geen gebruik van maken. 
Het is vorig seizoen tweemaal 
gebeurd dat er geen plek was 
op ons parkeerterrein. Toen zijn 
we maar weer terug naar huis 
gereden. Ik zou het werkelijk té 
pijnlijk vinden als ik Ries een 
kwartier nadat hij is afgezet 
weer moet ophalen omdat ik 
mijn auto niet kwijt kan. En 
ook speelt de angst bij hem een 
grote rol. Want stel dat hij in de 
tussentijd niet goed wordt?”

‘Heel pijnlijk’, zo beschrijft Coté 
de situatie. ,,De houding van 
de club ten opzichte van de par-
keerplek keur ik af. Maar ik heb 

me er inmiddels bij neergelegd. 
Het heeft geen nut om me er 
nog verder druk om te maken.”

De Groot is een andere mening 
toegedaan. ,,Ries heeft acht 
jaar voor de club gespeeld en 
is meer dan 25 jaar in Galgen-
waard actief geweest, onder 
meer als terreinverzorger. Wij 
dragen FC Utrecht een warm 

hart toe en hopen dat het nog 
mogelijk is om via de normale 
weg tot een voor ons goede op-
lossing te komen. Marco Carbo 
heeft me al eens aangeraden 
om contact op te zoeken met de 
eigenaar van het stadion, Joop 
Leliveld. Misschien dat ik dit 
binnenkort als noodgreep maar 
moet doen.”
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Ries Coté (links) en Jan de Groot (rechts) voor de logo’s van Elinkwijk en DOS 
in het Vriendenhome van FC Utrecht.

Mary J. Blige. Dat is echt één van 
mijn favorieten. Als ik naar haar 
luister krijg ik altijd kippenvel.

Eerste plaat
Ik luister vooral naar hiphop, R 
‘n’ B en dancehall. Artiesten als 
Wu-Tang Clan en Alicia Keys. 
Ik draai ook weleens clubstyle 
uit mijn land, Guadeloupe. De 
eerste plaat die ik kocht was 
trouwens van MTM, Franstalige 
rap.

Speler
Ik heb een iPod, maar luister 
ook nog cd’s. Bijvoorbeeld in 
de kleedkamer. Niet als we een 
wedstrijd moeten spelen, maar 
wel voor en na de training. 
Iedereen laat dan zijn favoriete 
muziek horen, ik vooral hiphop, 
R ‘n’ B en house . Nee, de 
jongens vinden het niet erg als 
ik mijn muziek afspeel, integen-
deel. Laatst kwam de trainer 
binnen en die vond het goed 
klinken. Hij vroeg van wie het 
was en toen ik aangaf dat ik het 
had opgezet, zei hij: ,,Jij speelt 

voorlopig”, haha.

Laatste plaat
Ik mag het misschien niet 
zeggen maar het is echt lang 
geleden dat ik voor het laatst 
een cd heb gekocht, ik denk wel 
vijf jaar. Dat was een compi-
latiealbum van verschillende 
artiesten. Het laatste album dat 
ik heb gedownload weet ik nog 
wel, dat was van Alicia Keys. 

Herinnering
Voor een wedstrijd luister ik 
vaak naar Admiral D: Antil-

liaanse 
reggae en 
dancehall. 
Als ik 
daar naar 
luister 
voel ik 
me alsof 
ik in 
Guade-
loupe 
ben. 

GRIjSGEDRAAID…

... DooR LoïC LoVAL

Natuurlijk klom Rondom Voetbal onmiddellijk in de telefoon. ,,Joop, we 
hebben een verhaal met Ries Coté en Jan de Groot. Of er een oplos-
sing is voor het parkeerprobleem van Ries, die zoals je weet twee jaar 
geleden door een hersenbloeding werd getroffen. Het kan toch niet zo 
zijn dat hij elke wedstrijd weer na een autorit ook nog eens een dood-
vermoeiende wandeling moet maken. En terug.” ,,Ries? Nee, dat kan niet. 
Met Ries heb ik nog gevoetbald. Zeg maar dat ik dat voor mijn oude 
voetbalmaatje oplos. Komt goed.”

Direct bellen met joop

‘Stel dat hij in 
de tussentijd niet

goed wordt’

Erkan) heeft een verleden bij Utrecht en de 
C-junioren van FC Utrecht.
Hakan is trouwens al wel een aantal jaren lid 
bij PVC en behoort feitelijk tot de selectie, 
maar moet om studieredenen even rustig aan 
doen. De gemiddelde leeftijd van dit elftal is 25 
jaar. De training wordt heel trouw op iedere 
vrijdagavond bezocht. De eerste wedstrijden 
gingen nog wat moeizaam, maar langzamerhand 
gaat het steeds soepeler lopen en hoewel er 
niet direct een kampioenschap in het vizier ligt, 
zal dit team toch voor alle andere verenigin-
gen zeker ’n geduchte tegenstander blijken te 
zijn. Sinds de verhuizing op 1 januari 2005 van 
Hoge Weide naar Sportpark Marco van Basten, 
gaat het met PVC steeds beter. De eerste tijd 
hadden mensen nogal last van heimwee naar 

het knusse plekje achter grote buurman UVV, 
maar dat is helemaal verdwenen. PVC voelt zich 
steeds meer thuis in Oog in Al aan de stadskant 
van het kanaal. Het eerste elftal werd direct 
al kampioen en de jeugd heeft een geweldige 
uitbreiding ondergaan, met als resultaat een 
constante wachtlijst. Inmiddels heeft de club 
21 jeugdelftallen, wat ook (voorlopig?) het 
maximum betekent. Het eerste elftal heeft een 
versterkte verjonging door moeten voeren, 
waardoor mede de resultaten iets achterblij-
ven, maar er is alle vertrouwen dat dit ook 
maar van tijdelijke aard is. Het bestuur en alle 
PVC’ers  wensen alle voetballiefhebbers in en 
rond de stad Utrecht een heel fijn, sportief en 
vooral gezond Nieuwjaar toe en wij zouden het 
leuk vinden u eens te begroeten op Sportpark 

ber 1946 opgericht. Door het overlijden van 
voorzitter Nico Kelders en pater familias Mario 
Imperatori, heeft de club nog geen kans gezien 
stil te staan bij de 60-jarige verjaardag. Ook als 
het tegenzit, is het goed om mooie dingen te 
vieren. Dat gaat dus nog gebeuren. Alle leden 
en oud-leden zijn uitgenodigd om op zaterdag 
5 januari om 20.00 uur in de kantine het glas te 
heffen. Natuurlijk om een voorspoedig Nieuw-
jaar in te luiden, maar ook om te vieren dat de 
club na 60 jaar voor- en tegenspoed nog steeds 
een gezonde, bruisende club is. De avond wordt 
opgeluisterd met optredens van Marloes, Jort 
en Winnie. DJ Jos zorgt voor dansbare plaatjes.

RUC  306

Marco van Basten.

pVCV  639
Het heeft even geduurd, maar in de tiende 
wedstrijd van het seizoen heeft PVCV 1 de 
eerste punten binnengehaald in de uitwedstrijd 
tegen SV De Vecht. Positief is dat het tweede 
elftal inmiddels de koppositie in de reserve 
derde klasse te pakken heeft. Ook de hoogste 
jeugd doet prima mee in haar klasse, maar na 
een nederlaag tegen De Bilt is de koppositie 
even uit het zicht. Op bestuurlijk niveau valt 
te melden dat Hans de Groot bezig is met zijn 
laatste termijn als voorzitter. 

RiViERWijKERS  202
60 jaar Rivierwijkers! Rivierwijkers is in septem-
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Door Hans Vos

Lopend over de markt of 
in het winkelhart wordt 
Coen van Kasteel sinds 

begin oktober steeds vaker 
herkend. ,,Hé, Akkie,’’ klinkt 
het dan uit de keel van een 
kijker naar zijn ‘alter ego’ op 
televisie. Zo’n begroeting was 
wennen in het begin. Inmiddels 
is elke groet op straat voor hem 
het plezierige teken dat de soap 
op RTV Utrecht meer en meer 
Utrechters aan de buis gekluis-
terd houdt. 

Zó populair is hij als voetbal-
ler en later als scheidsrechter 
nimmer geweest. Daar was 
Van Kasteel in voorbije jaren 
verdedigend, keepend en flui-
tend ook helemaal niet op uit. 
De voetbalsport was (en is) zijn 
sociale uitlaatklep. Als jonge 
jongen van Ondiep keek hij 
aan de Thorbeckelaan geboeid 
naar de trainingen van profclub 
DOS, naar 
zijn voetbal-
helden. Naar 
keeper Frans 
de Munck, 
naar goaltjes-
dief Tonny 
van der 
Linden, naar 
de anderen 
uit het team 
dat in 1958 
landskampi-
oen werd.
,,Het was een 
eer hoor om 
bij trainingen van DOS de bal-
len die naast het doel vlogen op 
te mogen halen. Ik kwam, als 
jongen van een jaar of tien, zelfs 
bij spelers thuis. Dan kreeg 
ik een kopje thee. Zij waren 
heel toegankelijk. DOS was 

eigenlijk één grote familie. Mijn 
jeugdidool was Tonny van der 
Linden, de beste voetballer die 
ooit in Utrecht heeft gespeeld. 
Ik heb bij de bouw van het 
nieuwe Galgenwaard nog actie 
gevoerd. Ik vond dat er naar 
hem een tribune moest worden 
vernoemd. Het is een zaaltje in 
het stadion geworden.’’

Netjes in plakboeken bewaarde 
teamfoto’s van DOS bewijzen 
zijn diepe adoratie. De door 
Van Kasteel verzamelde ori-
ginele spelershandtekeningen 
maken het bezit nóg waarde-
voller. Even zo vlot haalt hij in 
zijn werkkamer een oude jubi-
leumuitgave van de Utrechtse 
scheidsrechtersvereniging 
SDVU te voorschijn, om al 
dan niet bewust de begin- en 
eindperiode van zijn voetbal-
leven te schetsen. Want na zijn 
vele actieve voetbaljaren werd 
Van Kasteel een gerespecteerd 
arbiter en lid van de ‘vakbond’, 

die hij inmid-
dels als leden-
administrateur 
ondersteunt.

Het shirt van 
DOS droeg hij 
nooit zelf om de 
schouders. Hoe 
graag hij dat 
ook had gewild. 
,,Ik kwam er 
niet binnen, 
zo simpel was 
dat. Net als een 
jongen van tien 

die nu niet naar Ajax kan. Ook 
hij zal eerst moeten worden 
geselecteerd.’’ Zijn keus viel 
op HMS. ,,Op het rijke Roomse 
voetballeven. Compleet met 
clubkapelaan, ja echt. Tegen-
woordig heeft een beetje club 

een haptonoom of psycholoog 
in dienst, HMS had een kape-
laan. Een heel aardige man. 
Voor de wedstrijd hield hij in 
de kleedkamer een babbeltje. 
Nee, niet over Onze Lieve Heer 
hoor….hahaha.’’

Een decennium bleef hij HMS 
trouw, tot z’n twintigste levens-
jaar. Maar doordat hij maar 
geen vaste basisspeler werd, 
liet Van Kasteel zich over-
schrijven naar Spoorweg Sport 
Vereniging Utrecht (SSVU), 
waar hij meer speelkansen in 
het eerste elftal kreeg. Daar 
waar nu het trainingscomplex 
van FC Utrecht Zoudenbalch 
gelegen is, kleedde hij zich om 
in afgedankte treinwagons. ,,Ik 
was een échte verdediger. Mijn 
gebrek aan techniek compen-
seerde ik met mijn lengte en 
kopkracht.’’ 

Toch heeft Van Kasteel juist dat 
fysieke vermogen in zijn late 
jeugdjaren heel even op profni-
veau mogen showen. Eén sei-
zoen om precies te zijn. ,,Trai-
ner Daan van Beek haalde me 
als zestienjarige bij de betaalde 

jeugd van Velox. Al moet je dat 
niet te letterlijk nemen. Ik kreeg 
een paar voetbalschoenen en 
een tas, daar hield het mee op. 
Daan van Beek was toentertijd 
de Foppe de Haan van Velox. 
Ik vergeet nooit dat er naast het 
oude Velox-veld een tuinderij 
lag. Van Beek werd nogal eens 
kwaad op ons, als we de bal bij 
een voorsprong van 1-0 weer 
een flink eind die tuinderij in 
knalden. Dat was geen manier 
van voetballen, vond Van Beek. 
Hij ging hem niet alleen om de 
punten, hij predikte ook goed 
voetbal.’’

Van Beek drong er bij Van 
Kasteel op aan zijn koptechniek 
te verbeteren. Oefenen, oefenen 
en nog eens oefenen onder de 
zogeheten kopgalg. ,,Ik heb 
zo’n ding later nooit meer 
gezien op een trainingsveld. 
Aan een dwarsligger bovenop 
een hoge paal hing een aan 
een touw bevestigde bal. Die 
moest je springend zien weg te 
koppen. En wat deed Van Beek? 
Die trok dat touwtje steeds ho-
ger aan. In het begin had ik er 
de schurft aan. Maar ik heb er 

mijn hele voetballeven plezier 
van gehad.’’
Onder Van Beek blonk verde-
diger Van Kasteel in nog een 
voetbalfacet uit: keepen. ,,Van 
Beek had de eigenaardige ge-
woonte nooit een reservekeeper 
mee te nemen naar wedstrijden. 
Vond hij zonde van de tijd voor 
zo’n jongen. Bij hem was één 
van de veldspelers reservekee-
per. Zelfs Henk van Ledden, 
die jarenlang bij Velox heeft 
gekeept, is als rechtsback be-
gonnen. Echt waar. Uiteindelijk 
bleek Van Ledden zo’n goede 
keeper dat hij vast in het doel 
terecht is gekomen.’’
Eigenlijk dankte Van Kasteel 
dat jaartje bij de betaalde jeugd 
van Velox aan zijn aangeboren 
‘acteertalent’. In de zomerstop 
werd hij er tijdens selectie-
wedstrijden uitgepikt, als één 
van de weinigen. ,,Daar kon je 
je voor opgeven. Het was een 
soort Idols op het voetbalveld. 
Ik had niets te verliezen. Als ik 
vroeger gras rook, dan ging ik 
voetballen. Dus deed ik ook aan 
die selectiewedstrijden mee. 
Werd ik nog geselecteerd ook. 
Hahaha.’’

De stevig aan een wandkast bevestigde wandelstok sym-
boliseert niet het einde van zijn voetballoopbaan. Noch 
van zijn afzwaaien als scheidsrechter. De blikvanger in de 
werkkamer van Coen van Kasteel is zijn nieuwe handels-
merk, als hoofdpersoon in het Utrechtse televisiedrama 
‘Nachtegaal en Zonen’. Coen van Kasteel is Akkie Nachte-
gaal, eigenaar van het gelijknamige familiebouwbedrijf.

Coen van Kasteel, eens voetballer en scheidsrechter, nu geliefd als Akkie Nachtegaal

Een voetballeven lang plezier van de kopgalg

‘Eigenlijk spelen we 
allemaal in ons leven 
een rol. De voetballer 

speelt een rol, de 
scheidsrechter, de 
interviewer. Image, 

daar draait het 
allemaal om.’’

BIJ ANDERE FOTO BIJSCHRIFT: Coen van Kasteel beginjaren ‘60 in actie als doelman van Real Utrecht op het veld dat destijds 
was gelegen in de Zuilense Schaakwijk. De tegenstander rechts op de foto in witte broek is Leen van de Merkt van Sportivia,

SaESTUM  730
De afgelopen jaren hebben wij kunnen genieten 
van een groots opgezet eindtoernooi. Zowel 
sportief als financieel voor Saestum belangrijk. 
Afgelopen seizoen was de opzet wat beperk-
ter. En zonder goede organisatoren zal er dit 
seizoen geen groot eindtoernooi zijn. Wij weten 
zeker, dat er onder de oudere jeugd, ouders en 
supporters voldoende organisatietalent aanwe-
zig is. Het gaat dan vooral om het benaderen 
van  deelnemende verenigingen, het opzetten 
van de toernooiplanning, en alle bijkomende 
zaken. En op de toernooidagen de dagelijkse 
leiding natuurlijk. En wij beloven u: het geeft ook 
veel voldoening en gezelligheid om met enkele 
mensen samen zo’n evenement op te pakken.     

SC EVERSTEin   467

SCH´44   595

SCHaLKWijK  358

SpORTing  755

STERREnWijK  155

SVF  370
Ondanks de winst op Hertha op 2 december 
is menigeen bij SVF niet gelukkig met de keus 
om bij afgelasting verplicht uit te wijken naar 
het kunstgras. Dit werd veroorzaakt door de 
barre omstandigheden (regen, hagel en harde 
wind) waaronder de wedstrijd gespeeld moest 
worden. 

UTS  148

UVV  389

DE VECHT  

VianEn  184
Vianen bestaat op 8 januari 25 jaar en zal dat 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. De club is 
druk bezig met het organiseren van diverse 
feestelijke activiteiten en geeft op 17 januari een 
receptie voor genodigden. Een dag later staat 
er een wedstrijd tussen het Vianen 1 van vijfen-
twintig jaar geleden en een combinatieteam van 
de zaterdag- en zondagselectie van nu op het 
programma. Ook voorzitter Hans Franken zal 

SVF is door de gemeente Wijk bij Duurstede 
één van de drie genomineerde clubs voor de 
verenigingsvrijwilligersprijs. Hiermee is een 
aanzienlijke geldprijs te winnen. De uitslag hier-
van werd op donderdag 6 december bekend 
gemaakt, door de nominatie valt SVF al in de 
prijzen. Joop Balk, SVF-man in hart en nieren, 
was na zijn ontslag uit het ziekenhuis na een 
zware ingreep aan zijn bovenbeen vanwege kan-
ker, het volgende weekend alweer op Sportpark 
De Nieuwe Kamp in een rolstoel aanwezig. 
Daar aanschouwde hij in de barre weersom-
standigheden de overwinningen van SVF. 

SVL  231

SVM  387
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Coen van Kasteel, eens voetballer en scheidsrechter, nu geliefd als Akkie Nachtegaal

Een voetballeven lang plezier van de kopgalg
En zo werd hij, kortstondig, in 
het Utrechtse profvoetbal een 
generatiegenoot van onder-
meer Wim Pot, Marco Cabo 
en Leen van der Merkt. Een 
hoogst enkele keer komt Van 
Kasteel, al dertig jaar woon-
achtig in Maarssenbroek, zijn 
oude voetbalmaten ‘in het 
wild’ tegen. En dan gaat het 
praatje negen van de tien keer 
over vroeger. Want in het 
hedendaagse voetbal draait 
het hem te veel en te vaak om 
randzaken. Precies daarom is 
zijn wekelijkse gang naar een 
voetbalwedstrijd verleden tijd 
geworden. 

,,Ik heb nog wel een zwak 
voor het spelletje, maar het 
draait mij te zeer om geld. 
Zelfs in de amateurwereld,’’ 
zegt Van Kasteel die na HMS, 
Velox en SSVU ook nog uit-
kwam voor VVO’65 en OSM.

Hernia-operaties zorgden 
na z’n veertigste voor een 
geheel andere invulling van 
voetbal als aangename bijzaak 
van het leven. Van Kasteel 
werd scheidsrechter. Tot zijn 
eigen verbazing hield hij zich 
staande. ,,In fysieke zin ben 
ik nooit bedreigd geweest, 
verbaal is een ander verhaal. 
Dat had misschien met mijn 
postuur te maken, of met mijn 
manier van fluiten. Ik zei wel 
eens wat terug, ik sprong er 
wel eens tussen.’’

Hij mag dan arbiter af zijn, 
Van Kasteel is als ledenadmi-
nistrateur onmisbaar voor de 
Utrechtse belangenvereniging 
SVDU. ,,Als scheidsrech-
ter ben je een eenling in de 
voetballerij. Daarom is het zo 
belangrijk dat er in Utrecht 
een vereniging voor scheids-
rechters is. Voor de wekelijkse 

conditietraining, om elkaars 
verhalen aan te horen. Mij is 
wel eens gevraagd rapporteur 
te worden. Maar nee, dat is 
niks voor mij. Ik heb me nooit 
aan de regeltjes gehouden…’’

Als barman bij de SVDU is 
Coen van Kasteel de laat-
ste tijd voor anderen toch 
ook vooral aannemer Akkie 
Nachtegaal, zijn ‘andere ik’ in 
de RTV Utrecht- televisieserie 
‘Nachtegaal en Zonen’. ,,Ja, zo 
word ik steeds vaker aange-
sproken. Ik vind het prima. 
Als ze het niet zouden zeggen, 
was die soap geen succes. 
Ach, mensen zien soms het 
verschil niet tussen fictie en 
werkelijkheid. Eigenlijk spe-
len we allemaal in ons leven 
een rol. De voetballer speelt 
een rol, de scheidsrechter, 
de interviewer. Image, daar 
draait het allemaal om.’’

ook Elinkwijker in regiosoap
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naast akkie speelt nog een hartstochtelijk 
voetballer een rol in de populaire Utrechtse 
soap. in het voorjaar zal de serie te zien zijn 
op nederland 3.

Door Martin Kamphuis
Jeroen van der Geld, in het dagelijks leven voetballer 
van de zaterdag 1 van Elinkwijk. Van der Geld heeft al 
van kinds af aan de droom acteur te worden. Toen zijn 
moeder de advertentie zag waarin werd opgeroepen 
auditie te doen, was de keuze snel gemaakt. Jeroen 
deed auditie en nu is hij wekelijks te zien op RTV 
Utrecht. Volgens Van der Geld ligt de uitdaging vooral 
in het acteren voor de camera, iets waar hij voor de 
serie geen ervaring mee had. ,,Voor de camera hoef je 
niet per se heel groot te spelen.” 
Ook was het een uitdaging om zo goed mogelijk ie-
mand neer te zetten die in het werkelijke leven ver 
van hem af staat: ,,Mijn personage Marcel is een echte 
ster, die in een mooie auto rijdt, geadoreerd wordt 
door zijn omgeving en erg open is naar vrouwen. Ie-
mand die een leven heeft totaal anders dan ik.” Zo 
mocht Van der Geld voor Nachtegaal in het uiterst 
luxueuze bubbelbad van FC Utrecht, samen met twee 
zo goed als naakte vrouwen. Wel even wat anders dan 
douchen met je teamgenoten bij Elinkwijk.”
Van der Geld noemt hoofdrolspeler Coen van Kas-
teel ‘een erg aardige vent, een mooie persoon die in 

zijn leven behoorlijk wat heeft meegemaakt. Een ide-
ale persoon om de rol van Akkie te spelen’. 
Zelf krijgt Van der Geld inmiddels best veel reacties, 
bijvoorbeeld in zijn voetbalteam. Leuke reacties, maar 
ook kritische. ,,Collega’s van buiten de stad Utrecht 
worden wel meer op straat aangesproken, ik word 
nog niet nageroepen. Wel merk ik dat meer men-
sen me herkennen, zoals gisteren twee meisjes die 
me nakeken. Ik zag ze fluisteren ‘dat is die jongen uit 
Nachtegaal’.

nachtegaal en Zonen: iedere vrijdagavond 
om 18.25 uur op RTV Utrecht.

Jeroen van der Geld (tweede van links) aan de aftrap in 
FC Utrecht-shirt, als Marcel.

in actie komen. In de rust zullen de oud-eerste 
elftalspelers plaatsmaken voor een selectie spe-
lers die in 1996 Nederlands amateurkampioen 
zijn geworden. ’s Avonds is er vervolgens een 
feestavond. Vanaf 18 januari zullen er ook loten 
à 10 euro worden verkocht voor een grote 
loterij die op 17 mei wordt gehouden. Prijzen 
zijn ondermeer een lcd-tv, een hd-dvd recorder 
en een wasdroger. 

ViOD  215

VOORWaaRTS  259

VREESWijK  632
Vsv Vreeswijk is blij dat het bestuur weer over 
een secretaris beschikt. Ed van der Hooft heeft 

zich bereid verklaard om in het bestuur zitting 
te nemen. Alleen de functie van technisch 
bouwbeheer moet nog ingevuld worden. Dit zal 
hopelijk ook nog gebeuren. Een heuglijk feit was 
het bezoek van de Sint met de Pieten Antoon 
en Adrie. Helemaal uit Spanje waren ze op 23 
november naar het clubhuis van vsv Vreeswijk 
gekomen. Alle F-jes zaten volspanning op hen te 
wachten en kregen uiteraard leuke cadeaus. De 
F-jes van Vreeswijk zijn heel braaf geweest en 
hebben het hele jaar hun best gedaan. Uiteraard 
werden ook de ouders en de leiders/trainers 
door de Sint bedankt. 
Voor de senioren is het uitkijken naar de 
jaarlijkse bingo. Deze wordt altijd op de laatste 
trainingsavond van het kalenderjaar gehouden. 
Wie een verkeerde bingo heeft moet een 

gaan in de hoofdklasse vorstelijk aan kop, De B1, 
C3, C4, D3 en E7 hebben kampioensaspiraties. 
De meisjes C1 promoveerde tot hun verbazing 
naar de eerste klasse. De nieuwe overdekte 
tribune is opgeleverd: een trots voetbalbezit. 
Vanaf de jaarwisseling viert Vriendenschaar het 
hele jaar door het 100-jarig jubileum. 12 en 13 
januari komen D-pupillen en C-junioren van 
verschillende betaald voetbalclubs daarom naar 
Culemborg voor een toernooi.

VSC  453

VVij  1095

VVj  193
Het begint er op te lijken dat het eerste elftal 

liedje zingen tot meerdere vreugde van de 
aanwezigen. Zo ziet men: “Vsv Vreeswijk is een 
vereniging waar het sociale aspect niet vergeten 
wordt”. 

VRiEnDEnSCHaaR  920
Het eerste elftal is na het behalen van het eer-
ste periodekampioenschap ook herfstkampioen. 
Uiteraard gaat het elftal voor de échte titel. Zou 
een mooi geschenk zijn bij het honderdjarig be-
staan van Vriendenschaar op 1 mei 2008. In de 
beker troefde het eerste elftal het drie klassen 
hoger spelende FC Breukelen bijna af. De 2-2 
was een opsteker. Breukelen nam de penalty’s 
een tikkeltje beter.
De A1-junioren bekeren verder door hetzelfde 
FC Breukelen wél te verslaan. De E1-pupillen 
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HvR Vloeren dé specialist voor het 
leggen, schuren en lakken of oliën 
van uw parketvloer.
 
Wij leggen onder andere laminaat en lamelparket,
plankenvloeren, mozaïek- en traditioneel parket
zoals tapisstroken, visgraat, hongaarse punt
en blokpatroon.
De vloeren worden afgewerkt met olie/was of lak.
Ook verrichten wij alle renovatie werkzaamheden.
 
Tevens verkoop van diverse laminaatvloeren. 
 

Acaciastraat 14
3434 BW - Nieuwegein (Zuid)
Telefoon: 030 – 60 666 79 
Mobiel: 06 – 55 344 829
Fax: 084 – 74 81 085
E-mail: info@hvr-vloeren.nl
Website: www.hvr-vloeren.nl

Zeker

Pest Control

Problemen opsporen 
én oplossen.

Heeft u last van muizen, ratten, kakkerlakken, houtworm, 
 vlooien, zilvervisjes of ander ongedierte? Bel dan direct met 
Rentokil Pest Control. Onze vakbekwame medewerkers kunnen 
snel, effectief en met milieuvriendelijke oplossingen dit ongemak 
in uw woning bestrijden.

Bel 0800-Rentokil (0800-7368654) voor het maken van een 
 afspraak of kijk voor meer informatie op www.rentokil.nl.

Advies op maat

Grondige inspectie

Unieke lokazen

V CA  

In en verkoop van automobielen

De Bois Autobedrijven is al meer dan 10 jaar een gevestigde naam 
in de regio Utrecht. Maar ook daarbuiten groeit de bekendheid mede 
dankzij het dealerschap van ons toonaangevende merk Honda. 

Honda de Bois Utrecht B.V. Honda de Bois Zeist B.V.
Landzigt 30 Bergweg 57 b
3454 PE De Meern 3700 AL Zeist
Tel: 030-6031216 Tel: 030-6925224
E-mail:utrecht@debois.nl  E-mail: zeist@debois.nl

www.debois.nl

royaal aanbod in 
jong gebruikte auto’s
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John van Heezik houdt het simpel

Duidelijkheid

Door Rob Zomer

Eerst een brandende kwestie: 
4-4-2, of toch 4-3-3?
,,Het eerste is het duidelijkst 
voor spelers. Je bent verdedi-
gend minder kwetsbaar met 
verdedigers die elkaar rugdek-
king geven. Onze laatste man, 
Mark Felkers, doet dat goed: hij 
leest de wedstrijd en legt niet te 
veel risico’s in zijn spel. In de 
zone spelen, met 4-4-2 zonder 
laatste man, vind ik te moeilijk. 
Het vergt te veel tijd om het 
goed te kunnen spelen. En die 
tijd heb je niet.
In de zone spelen is weer 
zo’n trend op cursussen en in 
het betaald voetbal. Trainers 
volgen die klakkeloos. Net als 
roepen dat je je niet aanpast 
aan de tegenstander. Je maakt 
toch gebruik van de zwaktes 
en elimineert de risico’s die 

hun kwaliteiten met zich mee 
brengen. Dat is toch ook aan-
passen?”

Maak jij spelers ook beter?
,,Samen met Erwin Vogelzang, 
mijn assistent, zorg ik er om te 
beginnen voor dat de jongens 
voldoende arbeid verrichten. 
Je wilt voorkomen dat ze na 
zeventig minuten wedstrijd 
met hun tong op de schoenen 
hangen. Mijn spelers komen 
niet om te lanterfanten. Ook bij 
afrondoefeningen zorg ik dat 
spelers voortdurend in bewe-
ging blijven. 
Om spelers individueel beter te 
maken, is drie uurtjes trai-
nen per week te weinig. Veel 
facetten zijn ook niet meer te 
trainen. Is je timing slecht, dan 
blijft je timing slecht. Ik probeer 
wel aspecten die beter moe-
ten onderdeel te maken van 

oefenvormen. Bij afrondvormen 
kun je bepaalde jongens steeds 
de voorzet laten geven. In de 
wedstrijd tegen SVF scoorden 
we een doelpunt dat een exacte 
kopie was van een afrondvorm 
die we vaak hadden getraind. 
Een geweldig gevoel.”

Wordt jij zelf als trainer steeds 
beter?
,,Als ik de tijd had, zou ik me 
nog meer verdiepen in het 
spelletje. Ik zou wel eens bij 
een training van Willem van 
Hanegem willen kijken. Maar 
als je elke dag van 05.00 uur tot 
18.30 uur moet werken, kom 
je er gewoon niet aan toe. Wel 
heb ik al elf jaar een boekje. Het 
gebeurt niet vaak, maar als ik 
bijzondere dingen tegenkom, 
schrijf ik die op een papiertje 
en leg dat in mijn boek. Veel 
meer dan tien zijn het er niet. 
Varianten zijn vaak meer van 
hetzelfde.” 

Hier, aan de koffie in Kanaal-
zicht, ben je de rust zelve. 
Maar langs de lijn…?
,,Nee hoor, ik wind me niet snel 
op. Een scheidsrechter bespelen 
is niets voor mij. Ik kan het niet 
en ik begin er niet aan. Als je 

John van Heezik tekende onlangs bij als trainer van vv 
Maarssen. Na Elinkwijk (drie jaar assistent) en UVV (zes 
jaar) wordt dat dan al weer zijn derde seizoen op vierde 
klasse niveau, terwijl hij toch trainer coach 1 op zak heeft 
en een hoofdklasser mag trainen. Van Heezik, zes lange 
dagen in de week bloemist, zou er niet voor weglopen: 
,,Moeilijker is het niet. Het spelletje blijft hetzelfde, en ik 
ook.”

wilt winnen, moet je gewoon 
beter zijn. Spelers krijgen van 
mij best veel vrijheid, maar als 
ze afspraken niet nakomen, of 
wegblijven zonder af te bel-
len… 

Dan moet je wel eens moei-
lijke beslissingen nemen…?
Nee hoor. Je kunt het moeilijk 
maken, maar dat is het niet. Ik 
zet een speler er net zo makke-
lijk naast als dat ik mijn veters 
vastmaak.”

Voorlopig heb je nog genoeg 
te doen bij Maarssen?
,,Ik heb het erg naar mijn zin 
bij Maarssen. En dat een club 
je contract wil verlengen, is 
het grootste compliment dat 

je als trainer kunt krijgen. We 
hebben ook echt een ploeg die 
elke week verder groeit. Met 
jongens die bereid zijn hard te 
werken, ook voor elkaar. Maar 
doordat we zes nieuwe spelers 
moesten inpassen, zitten er 
nog onvoldoende automatis-
men in de ploeg. We moeten 
elkaar nog beter leren kennen, 
aanvoelen. Wij hebben nog veel 
wedstrijden nodig om een goed 
ingespeelde ploeg te worden.”

Wie wordt kampioen? 
,,Kanshebbers zijn denk ik 
Vriendenschaar, Rivierwijkers 
– al heb ik die nog niet aan het 
werk gezien - en wij. De ploeg 
met de breedste selectie zal het 
wel worden.”

Wie was de voetballer john van Heezik?
Na zijn voetbalcarrière bij Velox en Elinkwijk leerde John van Heezik het 
vak van Cees Loffeld, bij Elinkwijk waar hij een keiharde verdediger was 
geweest van de kampioensploeg in 1990 en 1991. Hoogtepunten noemt 
Van Heezik de 5-1 zege op De Treffers – met Jantje Peters – en de be-
kerwedstrijd tegen AZ’67 in 1991. Van Heezik: ,,Een stalen verdediging 
hadden we. Met Hans de Wit, Rob van Gardingen, René Versteeg en ikzelf. 
De beste voetballer was toch wel Stef van Diermen, een geweldige link-
spoot. Maar ook de onnavolgbare spits John van de Linden en de meest 
complete: Pascal de Bruijn.” 
,,Mijn begin bij Elinkwijk was moeilijk’’, herinnert Van Heezik zich. ,,Alles 
maximaal twee keer raken. Alsof ik voor het eerst moest autorijden. 
ABC’tjes voor hen, maar voor mij abracadabra.”

van VVJ het verloren derdeklasse schap eerder 
dit jaar zo snel mogelijk wil heroveren. Na een 
aarzelend begin met kleine overwinningen en 
gelijke spelen tegen mogelijke degradatiekandi-
daten, heeft VVJ kennelijk zijn draai gevonden. 
Dit in tegenstelling tot inmiddels medekoploper 
AH’78 dat de laatste weken behoorlijk wat pun-
ten morst. Leken de Huizenaren tot voor en-
kele weken regelrecht op het kampioenschap af 
te stevenen met een duidelijke 4-2 overwinning 
op VVJ, de laatste weken wist men maar twee 
punten te halen uit drie wedstrijden. Jammer 
voor de Overvechters is dat de eerste periode 
nipt naar AH ‘78 ging op doelsaldo. Natuur-
lijk blijft trainer Wim van Arnhem met beide 
benen op de grond staan gezien zijn nuchtere 
uitspraak “we zien wel waar het schip strand”, 

maar dat neemt niet weg dat er iets moois kan 
gloren aan de horizon. Op een druk bezochte 
algemene ledenvergadering is materiaalman 
Wil Hazeleger in het zonnetje gezet vanwege 
zijn 25-jarig lidmaatschap. Met de zilveren VVJ-
speld en een fraaie bos bloemen, werd Wil blij 
verrast. De bestuursleden Paul Smeulders (2e 
voorzitter), Eric Wilschut (2e penningmeester), 
Wim van Hattem (commissaris) en Joke Camu 
(secretaris), die aftredend waren, werden onder 
luid applaus door de aanwezige leden herkozen. 
Hierbij mag het boegbeeld van VVJ, Joke Camu, 
wel eens extra worden vernoemd want zij 
gaat hiermee richting de 25 jaar als secretaris 
van de vereniging. Joke staat aan het hoofd van 
een echte VVJ familie want haar man Hans, 
drie dochters en schoonzoon hebben allemaal 

genomen en als kers op de taart zullen dan 
het rioleringswerk, de nieuwe bestrating en de 
asfaltering opgeleverd worden waardoor het 
sportpark Manitobadreef 4 een sieraad zal zijn 
voor sportend Utrecht. 

VVOO  141
Bij VVOO 3 zaalvoetbal, zijn de spelers in de 
diepe herfst van hun carrière aangeland, te 
weten in de 6e klasse. Daar is overigens niks 
mee, ware het niet dat de mondelinge prestaties 
de fysieke prestaties ruim overtreffen. De Ne-
derlandse voetbalcrisis in een notendop: zijn wij 
eigenlijk wel zo goed als wij denken? We pro-
beren het team eens kritisch te ontleden. Dat 
VVOO 3 een keeper heeft gevonden die zich 
met lijf en leden voor elke bal gooit, mag een 

een taak binnen de VVJ-organisatie en mede 
dankzij deze mooie familie gaat het nog steeds 
voortvarend bij deze mooie zaterdagclub. Op 1 
december is de geheel vernieuwde website in 
gebruik genomen: www.vvjutrecht.nl. Het is een 
fraaie site geworden waar vele wetenswaardig-
heden van de vereniging op terug te vinden zijn. 
Op 5 januari 2008 zal er een snerttoernooi op 
het kunstgras gehouden worden met de eigen 
leden als deelnemers. Aansluitend zal dan in 
de middaguren een gezellige nieuwjaarsinstuif 
gehouden worden waarbij een ieder welkom 
is. Zie voor meer informatie de website. Eind 
deze maand hoopt DMO de wat men bij VVJ 
noemt ‘metamorfose van het sportpark’ af te 
ronden: het hoofdveld is dan gerenoveerd, het 
kunstgras is inmiddels aangelegd en in gebruik 
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Landelijk  Zondag Hoofdklasse A   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Hollandia 10 8 0 2 24 15 8
2  Haaglandia 11 7 2 2 23 25 16
3  Türkiyemspor 11 6 3 2 21 26 15
4  Argon 11 6 2 3 20 15 10
5  AFC 10 6 1 3 19 21 12
6  Omniworld FC 11 5 3 3 18 18 12
7  Elinkwijk 12 5 3 4 18 14 13
8  VVSB 11 5 2 4 17 16 15
9  ADO ‘20 11 3 5 3 14 13 17
10  Westlandia 11 2 5 4 11 16 19
11  DWV 12 3 2 7 11 10 14
12  VUC 11 2 3 6 9 16 24
13  DWS afc 11 0 4 7 4 8 19
14  DCV 11 1 1 9 4 9 28

West 1  Zondag 1e klasse A    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Hilversum FC 11 7 4 0 25 21 9
2  Chabab 12 6 4 2 22 28 14
3  JOS/Watergraafsmeer 12 6 2 4 20 21 16
4  Blauw Wit Amsterdam FC 12 5 4 3 19 21 15
5  Zouaven De 11 4 4 3 16 13 12
6  KFC 12 4 4 4 16 21 28
7  AFC ‘34 11 4 3 4 15 15 14
8  Quick 1890 AFC 11 4 2 5 14 16 20
9  EDO hfc 12 3 5 4 14 19 23
10  Breukelen FC 11 3 2 6 11 16 22
11  Hercules 11 2 3 6 9 16 23
12  Stormvogels Telstar 12 1 3 8 6 17 28

West 1  Zondag 2e klasse B    
   Club Wd W G V Pnt V T
1  NVC 12 7 2 3 23 23 11
2  Kampong 12 7 2 3 23 25 20
3  RODA ‘23 rksv 10 6 2 2 20 16 13
4  DCG rksv 11 5 3 3 18 21 18
5  VVIJ 11 5 2 4 17 20 17
6  SO Soest 11 4 4 3 16 21 22
7  Roda ‘46 10 3 4 3 13 22 20
8  Onze Gezellen 12 3 3 6 12 11 22
9  Pancratius 12 2 5 5 11 19 22
10  Almere SV 12 3 2 7 11 20 27
11  Sporting Martinus 10 2 4 4 10 18 19
12  Hoofddorp 11 2 3 6 9 15 20

West 1  Zondag 3e klasse D    
   Club Wd W G V Pnt V T
1  DHSC 11 9 2 0 28 26 11
2  Meern De 12 9 1 2 28 31 12
3  CDW 12 7 1 4 22 27 27
4  Houten 10 6 1 3 19 24 17
5  Hoogland 11 6 1 4 19 24 15
6  Bilt FC De 11 5 2 4 14 21 16
7  Brederodes 11 3 3 5 12 15 25
8  Vecht De 12 2 5 5 11 28 32
9  Victoria 11 4 1 6 10 17 26
10  UVV 10 2 2 6 8 19 18
11  SDO 11 2 1 8 7 13 28
12  PVCV 10 1 0 9 3 12 30

West 1  Zondag 4e klasse G    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Vriendenschaar 11 8 2 1 26 39 16
2  Maarssen 11 6 4 1 22 18 10
3  JSV Nieuwegein 12 4 5 3 17 21 14
4  MSV ‘19 11 4 4 3 16 20 22
5  UTS 11 4 3 4 15 15 15
6  Rivierwijkers 9 6 1 2 14 23 10
7  OSM ‘75 10 4 2 4 14 18 15
8  Vreeswijk 11 4 2 5 14 17 19
9  DWSV 12 4 1 7 13 34 45
10  SVF 12 3 3 6 12 21 31
11  Hertha 12 3 1 8 10 17 28
12  Laren ‘99 12 2 2 8 8 21 39

West 1  Zondag 4e klasse H    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Wasmeer 12 10 1 1 31 32 12
2  APWC 11 8 1 2 25 35 10
3  Zwaluwen Utrecht 1911 11 7 3 1 24 33 12
4  SMVC Fair Play 11 7 1 3 22 38 16
5  Baarn SV 11 4 3 4 15 22 21
6  VVZA 10 4 1 5 13 34 23
7  Amsvorde 10 3 4 3 13 20 22
8  Schalkwijk 10 2 5 3 11 14 16
9  KVVA 11 3 2 6 11 11 20
10  DSO/Ultrajectum 11 3 2 6 11 19 35
11  HVC 12 2 1 9 7 12 37
12  Scherpenzeel 10 0 0 10 0 8 54

West  Zondag 5e klasse G    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Nederhorst 10 8 2 0 26 27 7
2  Voorwaarts U 9 7 2 0 23 26 5
3  Goy ‘t 10 6 2 2 20 29 12
4  BFC 10 6 1 3 19 27 13
5  Sporting ‘70 11 5 3 3 18 25 19
6  VSC 10 4 0 6 12 14 16
7  Batavia ‘90 9 3 2 4 11 15 21
8  Magreb ‘90 10 3 1 6 10 14 23
9  PVC 11 2 2 7 8 16 30
10  Kismet 10 1 2 7 5 13 44
11  Zebra’s De 10 0 3 7 3 9 25

West 1  Zondag 5e klasse H    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Saestum 10 7 0 3 21 24 15
2  Hooglanderveen 10 6 2 2 20 19 15
3  HDS 10 6 1 3 19 28 19
4  Achterveld 10 4 6 0 18 27 17
5  Aurora 10 5 2 3 17 21 16
6  Odijk 9 4 3 2 15 20 15
7  SCH ‘44 10 3 4 3 13 19 15
8  Zeist 10 3 2 5 11 16 21
9  Patria 11 1 5 5 8 13 26
10  Faja Lobi 8 2 0 6 6 9 18
11  Veenendaal 10 0 1 9 1 12 31

West 1  Zondag 6e klasse D    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  RUC 11 10 0 1 30 51 17
2  Hoograven 11 8 1 2 25 45 18
3  RAP 12 7 4 1 25 36 21
4  Vianen 10 6 1 3 19 24 22
5  VVUA Ardahanspor 10 5 2 3 17 18 26
6  Austerlitz 11 4 3 4 15 36 42
7  Oranje Wit Elst 11 4 1 6 13 28 32
8  ASV ‘65 11 3 2 6 11 34 35
9  Overamstel 11 2 2 7 8 23 40
10  TABA afc 12 2 2 8 8 14 32
11  HSV ‘69 10 2 1 7 7 16 27
12  Forza Almere 10 2 1 7 7 19 32

Zaterdag

Landelijk  Hoofdklasse  Zaterdag B   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Sparta Nijkerk 12 8 3 1 27 20 6
2  Spakenburg 12 7 5 0 25 28 10
3  IJsselmeervogels 12 7 3 2 24 26 19
4  Hoek HSV 12 6 2 4 20 17 11
5  DOVO 12 6 2 4 20 20 17
6  Kozakken Boys 12 5 3 4 18 20 16
7  GVVV 12 5 2 5 17 23 17
8  Geinoord Nieuwegein 12 5 1 6 16 15 19
9  Ajax afc 12 4 3 5 15 13 16
10  Bennekom 12 4 2 6 14 14 26
11  LRC 12 3 3 6 12 20 22
12  Nunspeet 12 1 5 6 8 15 23
13  Kloetinge 12 2 3 7 8 10 23
14  Nivo Sparta 12 2 1 9 7 9 25

West 1  Zaterdag 1e klaase a    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Voorland S.C. 12 8 3 1 27 24 10
2  Volendam rkav 11 8 1 2 25 32 14
3  Huizen 12 6 3 3 21 17 13
4  ARC 12 5 5 2 20 25 16
5  Montfoort 12 6 2 4 20 20 12
6  ODIN ‘59 12 5 5 2 20 17 12
7  Sportlust ‘46 12 4 4 4 16 18 16
8  Beursbengels De 12 4 3 5 15 18 24
9  Zuidvogels 11 4 1 6 13 10 11
10  Swift 12 2 3 7 9 17 27
11  HCSC 12 2 2 8 8 13 25
12  WV-HEDW 12 1 0 11 3 3 34

West 1  Zaterdag 2e klasse A    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  DVVA 12 8 3 1 27 31 9
2  Young Boys 12 7 2 3 23 27 11
3  Zandvoort SV 12 7 1 4 22 15 12
4  Monnickendam 11 6 2 3 20 21 17
5  Marken 12 4 5 3 17 21 18
6  Kennemerland 12 5 2 5 17 16 19
7  Almere SV 11 4 3 4 15 15 14
8  Argon 11 4 3 4 15 26 26
9  ZCFC 12 4 2 6 14 19 30
10  Reiger Boys 12 3 1 8 10 11 24
11  ZOB 12 2 3 7 9 22 25
12  EDO hfc 11 2 1 8 7 8 27

West 1  Zaterdag 2e Klasse B   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Merino’s De 12 7 4 1 25 28 17
2  Roda ‘46 11 7 2 2 23 17 13
3  VRC 12 6 3 3 21 29 23
4  Loosdrecht SV 12 5 3 4 18 27 17
5  UVV 12 5 3 4 18 21 22
6  Eemnes SV 11 4 3 4 15 20 17
7  CJVV 12 3 6 3 15 16 19
8  VVZ ‘49 10 3 2 5 11 20 18
9  DESTO 11 3 2 6 11 20 25
10  Benschop 11 3 2 6 11 12 18
11  Eemdijk 12 3 2 7 11 19 30
12  Valleivogels De 12 2 4 6 10 16 26

Zuid 1  Zaterdag 2e Klasse F    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Strijen 12 9 2 1 29 21 6
2  Almkerk 11 7 2 2 23 19 10
3  Everstein SC 12 6 3 3 21 21 16
4  Meerkerk 11 5 3 3 18 18 15
5  Sliedrecht 12 5 2 5 17 24 20
6  Capelle SV 12 4 4 4 16 23 18
7  Woudrichem 11 4 3 4 15 13 14
8  Wieldrecht 12 4 3 5 15 17 18
9  Oranje Wit 11 4 2 5 14 19 19
10  Ameide 12 4 1 7 13 19 31
11  Alblas De 12 2 2 8 8 12 23
12  Groote Lindt 12 2 1 9 7 10 26

West 1  Zaterdag 3e klasse C   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Breukelen FC 10 8 1 1 25 31 12
2  Eemboys 11 7 1 3 22 38 16
3  CSW 11 5 3 3 18 28 20
4  SCW 11 4 5 2 17 23 17
5  AFC 11 4 4 3 16 22 22
6  SVL 11 4 3 4 15 23 18
7  Cobu Boys 11 3 5 3 14 23 23
8  Meern De 11 4 2 5 14 19 26
9  Altius 11 2 4 5 10 13 26
10  SIZO vv 11 2 1 8 7 19 36
11  Abcoude FC 11 1 3 7 6 14 37

West 1  Zaterdag 3e klasse D   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  YFC 12 7 1 4 22 22 18
2  VVA ‘71 11 6 2 3 20 22 15
3  TOV 11 5 4 2 19 30 19
4  Dalto 12 6 1 5 19 19 16
5  SVM Maartensdijk 12 6 1 5 19 27 26
6  ASC Nieuwland 11 6 0 5 18 17 16
7  Renswoude 12 5 3 4 18 21 21
8  Jonathan 10 4 3 3 15 16 10
9  CDN 9 4 2 3 14 16 13
10  Candia ‘66 11 4 2 5 14 20 27

11  DOSC 12 4 0 8 12 19 29
12  Delta Sports ‘95 FC 11 0 1 10 1 18 37

Zuid 1  Zaterdag 4e Klasse C   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  SVW 11 8 3 0 27 40 12
2  Groot Ammers 13 8 3 2 27 25 12
3  Arkel 13 8 0 5 24 21 29
4  HSSC ‘61 12 7 2 3 23 25 16
5  Drechtstreek 12 7 2 3 23 19 13
6  Streefkerk 12 6 3 3 21 26 22
7  Lekvogels 13 5 3 5 18 26 24
8  Asperen 11 5 2 4 17 23 20
9  DFC 11 4 4 3 16 24 21
10  SVS ‘65 11 4 0 7 12 16 24
11  Leerdam Sport 55 12 3 2 7 11 13 17
12  Unitas 11 2 3 6 9 10 20
13  Noordeloos 13 2 1 10 7 17 35
14  EMMA SC 13 1 0 12 3 15 35

West 1  Zaterdag 4e Klasse F    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  VVJ 11 8 2 1 26 25 13
2  AH ‘78 sc 10 7 2 1 23 28 11
3  Kockengen 11 6 2 3 20 27 20
4  Lopik SV 11 4 5 2 17 20 17
5  Nita 10 5 1 4 16 23 18
6  Bloemenkwartier 11 4 4 3 16 30 18
7  VIOD Tienhoven 11 2 5 4 11 21 21
8  Hees 11 3 2 6 11 18 27
9  Posthoorn De 11 2 4 5 10 24 30
10  VOP 11 1 3 7 6 13 34
11  Vianen 10 1 2 7 5 13 33

st 1   Zaterdag 4e Klasse H   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  DHSC 9 8 1 0 25 26 4
2  Odysseus ‘91 9 8 1 0 25 22 5
3  FZO 11 6 2 3 20 22 16
4  Bilt FC De 11 5 2 4 17 12 12
5  Odin 11 4 3 4 15 19 17
6  Zeist 11 4 2 5 14 21 39
7  DVSA 11 3 4 4 13 30 22
8  HMS 10 3 3 4 12 13 13
9  EDO (U) 11 1 5 5 8 14 21
10  VSC 11 1 4 6 7 15 26
11  Eminent Boys 11 0 3 8 3 14 33

West 1  Zaterdag 4e Klasse G   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Scherpenzeel 11 8 3 0 27 31 8
2  Woudenberg 10 8 1 1 25 35 10
3  Vliegdorp 11 7 0 4 21 22 15
4  Bunnik ‘73 11 5 2 4 17 25 19
5  JSV Nieuwegein 10 5 1 4 16 18 24
6  SVMM 11 4 2 5 14 24 26
7  Brederodes 10 2 6 2 12 19 18
8  Hercules 10 3 2 5 11 22 21
9  DEV Doorn 11 2 2 7 8 13 31
10  Focus ‘07 10 2 1 7 7 15 27
11  SVP 11 2 0 9 6 15 40

West 1  Zaterdag 5e klasse b    
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Bijlmer SV 8 7 1 0 22 43 10
2  Meer De 9 7 1 1 22 31 8
3  SDW 10 5 2 3 17 51 32
4  Zeeburgia 7 4 1 2 13 28 8
5  VVA/Spartaan 9 2 2 5 8 21 38
6  Elinkwijk 9 2 1 6 7 21 33
7  HSV ‘69 10 0 0 10 0 11 77

West 1  Zaterdag 5e Klasse C   
R   Club Wd W G V Pnt V T
1  Maarssen 11 9 1 1 28 31 7
2  OSM ‘75 10 7 2 1 23 28 9
3  Musketiers 11 7 2 2 23 39 16
4  Sterrenwijk 10 7 1 2 22 34 15
5  DVSU 11 7 1 3 22 37 12
6  OSO 11 6 1 4 19 38 17
7  SEC 11 3 2 6 11 22 25
8  Voorwaarts U 9 2 1 6 7 19 47
9  DWSM 10 2 0 8 6 11 38
10  Baarn SV 11 1 1 9 4 10 38
11  RUC 0 0 0 0 0 0 0
12  VVOO 9 0 0 9 -3 10 55



Nr Naam Club Klasse Cijfer
1 Robin Capiteijns De Meern 3e Klasse D 8.25

2 Arnaud Lowik Kampong 2e Klasse B 8.17
3 Martijn Kroneman DESTO 2e Klasse B 8.00
4 Frank Donkervoort DESTO 2e Klasse B 8.00
5 Bertus Hendriksen RUC 6e Klasse D 7.99
6 Jan Hendriksen RUC 6e Klasse D 7.99
7 Kees vd Broek DHSC 3e Klasse D 7.92
8 Tonie Boelijn DESTO 2e Klasse B 7.84
9 Reyer Ran VVIJ 2e Klasse B 7.84
10 Lars Verlinden VVIJ 2e Klasse B 7.84
11 Danny Nagtegaal ODIN 4e Klasse H 7.80
12 Erno Jonggerius ODIN 4e Klasse H 7.80
13 Wendl Droefs Sterrenwijk 5e Klasse C 7.76
14 Marsh Konigs Kampong 2e Klasse B 7.72
15 Dinesh Thakoersingh Zeist 4e Klasse H 7.68
16 Roland Doekes Austerlitz 6e Klasse D 7.68
17 Taner Ozbek Elinkwijk Hoofdklasse A 7.67
18 Ronald van der Horst De Meern 3e Klasse D 7.64
19 Danny de Leeuw DHSC 3e Klasse D 7.60
20 Diederik Hageraats Kampong 2e Klasse B 7.60
21 Sander Verbeek Vriendenschaar 4e Klasse G 7.52
22 Mark Poorthuis De Meern 3e Klasse D 7.52
23 Pascal Hoogland Houten 3e Klasse D 7.52
24 Lars Nawijn Houten 3e Klasse D 7.52
25 Ramon Stofmeel UVV 3e Klasse D 7.52
26 Ferdi Vrede De Meern 3e Klasse D 7.52
27 Raymond Dirven Elinkwijk Hoofdklasse A 7.50
28 Ralf de Haan Elinkwijk Hoofdklasse A 7.50
29 Bastin Verweij Elinkwijk Hoofdklasse A 7.50
30 Rob Koppen Elinkwijk Hoofdklasse A 7.50
31 Adil Mahdadi Elinkwijk Hoofdklasse A 7.50
32 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 5e Klasse C 7.48
33 Leon Hofman Kampong 2e Klasse B 7.47
34 Mike de Ruiter Sporting’70 5e Klasse G 7.44
35 Wouter van Loon SVF 4e Klasse G 7.44
36 Reinald Vossestein NITA 4e Klasse F 7.44
37 Osman Bilginger ODIN 4e Klasse H 7.44
38 Wessel van Rijn NITA 4e Klasse F 7.44
39 Morris Vulto Schalkwijk 4e Klasse H 7.44
40 Bas Bruining Dalto, vv 3e Klasse D 7.44
41 Geert Willem Merkens SVL 3e Klasse C 7.40
42 Thijs Attevelt De Meern 3e Klasse D 7.40
43 Hoogerwerf Marvin SVF 4e Klasse G 7.39
44 Anouar Chaibout RUC 6e Klasse D 7.36
45 Thijs den Heijer Sporting’70 5e Klasse G 7.36
46 Glen Bronkers Zwaluwen Utrecht 1911 4e Klasse H 7.36
47 Patrick Kersbergen Lekvogels 4e Klasse C 7.36
48 Mustafa Marghadi Kampong 2e Klasse B 7.35
49 Melvin van Eck VVIJ 2e Klasse B 7.35
50 Richard Slot Kampong 2e Klasse B 7.35
51 Ilji van der Horst Elinkwijk Hoofdklasse A 7.33
52 Apie Mazid ODIN 4e Klasse H 7.32
53 Kevin van de Bogaard SVF 4e Klasse G 7.30
54 Kevin Urich Houten 3e Klasse D 7.28
55 Foad Khalota Dalto 3e Klasse D 7.28
56 Arjen Kolk Houten 3e Klasse D 7.28
57 Arno van Diete FC De Bilt 3e Klasse D 7.28
58 Nickie Kentie UVV 3e Klasse D 7.28
59 Raoul Oostdam De Meern 3e Klasse D 7.28
60 Jeffrey van de Steen RUC 6e Klasse D 7.21
61 Marcio Jansen VIOD 4e Klasse F 7.20
62 Niels van Leeuwen VIOD 4e Klasse F 7.20
63 Henk Koekoek NITA 4e Klasse F 7.20
64 Bas van Veen SVF 4e Klasse G 7.20
65 Jeffrey van Schaik Schalkwijk 4e Klasse H 7.20
66 Vincent van de Water NITA 4e Klasse F 7.20
67 Marcel du Breuil SVF 4e Klasse G 7.20
68 Jan Willem van Dijk Schalkwijk 4e Klasse H 7.20
69 Edwin Cremers Dalto 3e Klasse D 7.19
70 Peter Woest VVIJ 2e Klasse B 7.19
71 Stephan van Veluwen RUC 6e Klasse D 7.17
72 Roy van Cooten SVL 3e Klasse C 7.15
73 Renato Droefs Sterrenwijk 5e Klasse C 7.13
74 Irak Asad Sterrenwijk 5e Klasse C 7.13
75 Martin Heil DHSC 3e Klasse D 7.11

Nr Naam Club Klasse Cijfer
76 Dennis Kooi Dalto 3e Klasse D 7.11
77 Pascal Middelkoop DHSC 3e Klasse D 7.11
78 Mark van der Lee DESTO 2e Klasse B 7.11
79 Erik Vernooy SVF 4e Klasse G 7.08
80 Rob Mocking SVF 4e Klasse G 7.08
81 Klaas Stienstra VIOD 4e Klasse F 7.08
82 Tim van Beek Austerlitz 6e Klasse D 7.05
83 Freek Vermeulen Vriendenschaar 4e Klasse G 7.04
84 Bastiaan Schoondermark NITA 4e Klasse F 7.04
85 Richard van Rijnsoever NITA 4e Klasse F 7.04
86 Herman Bikker Lekvogels 4e Klasse C 7.04
87 Stefan Klepper De Meern 3e Klasse D 7.03
88 Kris Daalhuizen Houten 3e Klasse D 7.03
89 Dylan Wienke Delta Sports'95 3e Klasse D 7.03
90 Michiel van Tuil Dalto 3e Klasse D 7.03
91 Milton Vaarnold Dalto 3e Klasse D 7.03
92 Rik van Leeuwen SVL 3e Klasse C 7.03
93 Koen ter Mors Kampong 2e Klasse B 7.02
94 Jordi Rossel Oliveras VVIJ 2e Klasse B 7.02
95 Frank van Kippersluis VVIJ 2e Klasse B 7.02
96 Joey Huisman Sporting’70 5e Klasse G 7.01
97 Rick van Leijenhorst Sporting’70 5e Klasse G 7.01
98 David de Groot Sterrenwijk 5e Klasse C 7.01
99 Bjørn Lens Sterrenwijk 5e Klasse C 7.01
100 Kashif Matsari Sterrenwijk 5e Klasse C 7.01
101 Timo Hilhorst Sporting’70 5e Klasse G 7.01
102 Daan Bunnik Kampong 2e Klasse B 6.98
103 Christiaan Hageraats Kampong 2e Klasse B 6.98
104 Marvin de Kruijff Sterrenwijk 5e Klasse C 6.97
105 Serdal Demicri Sterrenwijk 5e Klasse C 6.97
106 Melvin Vermeulen ODIN 4e Klasse H 6.96
107 Levent Acar DHSC 3e Klasse D 6.95
108 Marco Elders FC De Bilt 3e Klasse D 6.95
109 Dick van Burgsteden RUC 6e Klasse D 6.93
110 Ron Klaver RUC 6e Klasse D 6.93
111 Remco den Broeder SVF 4e Klasse G 6.91
112 Jeroen van Bemmel SVF 4e Klasse G 6.91
113 Stef Vermeulen De Meern 3e Klasse D 6.91
114 David van Leeuwen VIOD 4e Klasse F 6.88
115 Cornelis 't Lam Lekvogels 4e Klasse C 6.88
116 Roland Staats Lekvogels 4e Klasse C 6.88
117 Gertjan Vedder NITA 4e Klasse F 6.88
118 Brend Koekoek NITA 4e Klasse F 6.88
119 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht 1911 4e Klasse H 6.88
120 Peter Houttuin DESTO 2e Klasse B 6.86
121 Luuk v Veenendaal ODIN 4e Klasse H 6.84
122 Jerraynell van der Pol Elinkwijk Hoofdklasse A 6.83
123 Derk Schut Elinkwijk Hoofdklasse A 6.83
124 Mike Korssen Elinkwijk Hoofdklasse A 6.83
125 Henk-Jan Plomp Austerlitz 6e Klasse D 6.82
126 Appei el Mamouni RUC 6e Klasse D 6.82
127 Gert Verhoef Sporting’70 5e Klasse G 6.81
128 Jan Zonneveld Sporting’70 5e Klasse G 6.81
129 Jasper Rutting Houten 3e Klasse D 6.79
130 Richard Verdaas PVCV 3e Klasse D 6.79
131 Sharlo Galmo Dalto 3e Klasse D 6.79
132 Jacques Schagen van Leeuwen Houten 3e Klasse D 6.79
133 Kevin Adamzek Houten 3e Klasse D 6.79
134 Stefan Heil DHSC 3e Klasse D 6.79
135 jeroen visser Dalto 3e Klasse D 6.79
136 Martin Vlug Houten 3e Klasse D 6.79
137 Jorn van Dijk Houten 3e Klasse D 6.79
138 Michael van Dongen FC De Bilt 3e Klasse D 6.79
139 Davey Van de Laan DHSC 3e Klasse D 6.79
140 Moustafa Loukili Dalto 3e Klasse D 6.79
141 Koen de Goey Elinkwijk 5e Klasse B 6.77
142 Vince van Leeuwen Elinkwijk 5e Klasse B 6.77
143 Savak Tuna Elinkwijk Hoofdklasse A 6.75
144 Rik Hautvast Kampong 2e Klasse B 6.74
145 Gertjan Vons Austerlitz 6e Klasse D 6.74
146 Marc Furster Austerlitz 6e Klasse D 6.74
147 Cees Langelaar NITA 4e Klasse F 6.72
148 Tim van Ginkel VIOD 4e Klasse F 6.72
149 Danny Steenbeek Zeist 4e Klasse H 6.72
150 Ronald Vernooy Schalkwijk 4e Klasse H 6.72

Deze RV-Ranglijst is de top 150 van speler-beoordelingen over de maand november.  Op www.rondomvoetbal.nl staat de volledige RV-Ranglijst (sinds begin seizoen, met minimaal 5 beoordelingen). Om 
spelers te beoordelen zodat ze ook meedoen in de RV-Ranglijst en meedingen naar de Gouden Dom, kunnen trainers zich aanmelden op www.trainerssite.nl. Inmiddels doen al bijna 50 RV-elftallen mee. 
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Pim Koppel op een tweesprong

‘Ik heb me te lang gedeisd gehouden’
Door Bas van Veenendaal

Pim Koppel staat op een 
tweesprong in zijn leven. 
De 25-jarige aanvallende 

middenvelder van Hercules 
weet dat als hij nog een keer 
hogerop wil, het nu zal moeten 
gebeuren. Ook privé zal Koppel 
keuzes moeten maken. Want 
een studie journalistiek leverde 
geen goede baan op waardoor 
hij nog steeds op een studen-
tenkamertje in Utrecht zit. Kop-
pel twijfelt.

Het voetbal werd hem niet 
bepaald met de paplepel 
ingegoten. Moeder Hetty was 
wel geïnteresseerd in het spel-
letje, maar vader Johan totaal 
niet. ,,Groen is slecht voor de 
beeldbuis”, zei hij altijd als ik 
met mijn broers Roel en Bas 
voetbal keek.” En uitgerekend 
moeder Hetty dacht dat voetbal 
ook niets voor zoon Pim was. 
,,Volgens mijn moeder speelde 
ik altijd met dinosauruspoppen 
en vond ik voetbal niet zo heel 
leuk.”

Daar kwam al snel verandering 
in. Op zijn zesde werd Koppel 
toch aangemeld bij Hercules 
in Utrecht. Daar kwam het 
plezier en bleek dat hij ook 
talent had. In de C-jeugd werd 
Koppel gescout en opgenomen 
in de opleiding van FC Utrecht. 
Twee seizoenen, toen hield het 
avontuur al weer op. ,,Dat was 
wel een teleurstelling”, vertelt 
Koppel in de keuken van het 
studentenhuis aan de Jaffastraat 
in Utrecht. ,,Ik had het eerste 

jaar bijna alles gespeeld. Het 
tweede jaar was ik eerstejaars 
B en zat ik veel op de bank. Ik 
heb me toen te lang gedeisd 
gehouden.”

Toch hoefde Koppel niet echt 
weg bij FC Utrecht. Niet zijn 
toenmalige trainer John Vink, 
maar Frans Adelaar voerde 
een gesprek met hem. ,,Ik vond 
het wel frappant dat Adelaar 
dat gesprek voerde. Het kwam 
erop neer dat ik half weg 
moest. Ze wilden me stallen bij 
Elinkwijk en dan mocht ik nog 
één keer in de week mee blijven 
trainen zodat ze me goed in 
de gaten konden houden. Dat 
wilde ik niet. Het was alles of 
niets.”

De droom van een leven als 
profvoetballer viel in duigen. 
,,Ik had een heel duidelijke lijn 
voor mezelf. 
Of prof, of 
plezier. Niets 
daar tus-
sen in.” En 
dus keerde 
Koppel terug 
naar het vertrouwde Hercules, 
waar hij tot de dag van vandaag 
zit. Achteraf heeft hij er wel van 
geleerd. ,,In mijn beleving is 
het zo dat als je niet speelt de 
trainer het niet in je ziet zitten. 
Dat is moeilijk. Ik had meer 
voor mezelf op moeten komen. 
Dat zou ik nu sneller doen. 
Toen vond ik het al prachtig dat 
ik erbij zat.”

Privé was het natuurlijk een 
grote omslag voor de destijds 

15-jarige Koppel. Geen profcar-
rière betekende werken aan een 
maatschappelijke loopbaan. 
Aanvankelijk wist Koppel niet 
zo goed wat hij wilde en hij 
begon na de havo een studie 
Commerciële Economie. ,,Dat 
was eigenlijk een gok en bleek 
niets voor mij. Al die cijfertjes 
en die theorieën…” Vervolgens 
kreeg Koppel steeds helderder 
wat hij wél wilde doen. Voet-
ballend lukte het dan niet, maar 
via een studie journalistiek kon 
hij toch in dat voetbal terecht-
komen. ,,Ik had de droom over 
grote wedstrijden te schrijven 
in Voetbal International.”

En dus begon Pim Koppel aan 
een studie journalistiek, die hij 
een jaartje na de geplande vier 
afrondde (,,Ik hield wel van een 
feestje…”). Met dat papiertje in 
handen ligt de wereld voor je 

open… dacht 
Koppel. ,,Maar 
ik heb me in 
die tijd suf 
gesolliciteerd 
en kreeg overal 
hetzelfde te 

horen: ‘te weinig ervaring’. 
Gelul vind ik dat. Je moet ook 
een kans kunnen krijgen.” 

Dus zit Koppel op zijn 25e nog 
altijd op zijn studentkamer, 
gediplomeerd. ,,Ik had het 
me ook anders voorgesteld. 
Werken, geld verdienen, huisje 
kopen… maar we moeten het 
ook niet te dramatisch maken. 
Dan studeer je wat langer, maar 
het is natuurlijk wel een klote 
situatie.” 

Robin Capiteijns
De eerste Rondom Voetbal speler van de 
maand is Robin Capiteijns. Voor de mid-
denvelder van vv De Meern staat bij sport-
huis Henk Temming in de Jacobstraat een 
prachtig paar voetbalschoenen van het Ita-
liaanse merk Calcio klaar (ter waarde van 
100 euro). 

1 Kees van de Broek DHSC 7.9

3 Arnaud Lowik Kampong 8.2
5 Frank Donkervoort DESTO 8.0
4 Ferdi Vrede De Meern 7.9
2 Lars Verlinden VVIJ 7.8

6 Robin Capiteijns De Meern 8.2
10 Tonie Boelijn DESTO 7.8
7 Jan Hendriksen RUC 7.8

8 Martijn Kroneman DESTO 7.6
11 Diederik Hageraats Kampong 7.6
9 Pascal Hoogland Houten 7.5

12 Reyer Ran VVIJ  7.8
13 Erno Jonggerius ODIN 7.8
14 Wendl Droefs Sterrenwijk 7.8
15 Rob Koppen Elinkwijk 7.5

SpELER Van DE MaanD

‘Maar dan moet je wel 
gevraagd worden’



Topverdedigers

1 Danny de Leeuw DHSC 7.7
2 Lars Verlinden VVIJ 7.7
3 Erno Jonggerius ODIN 7.6
4 Leon Hofman Kampong 7.6
5 Bas Bruining Dalto 7.5
6 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.4
7 Marco Elders De Bilt 7.3
8 Richard van Rijnsoever NITA 7.3
9 Rick van Lent VVIJ 7.3
10 Levent Acar DHSC 7.3

Topmiddenvelder 

1 Bertus Hendriksen RUC 7.5
2 Pascal Middelkoop DHSC 7.5
3 Richard Slot Kampong 7.4
4 Robin Capiteijns De Meern 7.4
5 Tonie Boelijn DESTO 7.3
6 Stef Vermeulen De Meern 7.2
7 Arno van Diete De Bilt 7.2
8 Michiel van Tuil Dalto 7.2
9 Osman Isik DHSC 7.2
10 Christiaan Hageraats Kampong 7.2

Topdoelmannen

1 Reyer Ran VVIJ 8.3
2 Kees van de Broek DHSC 8.0
3 Ronald van der Horst De Meern 7.7
4 Geert Willem Merkens SVL 7.4
5 Danny Nagtegaal ODIN 7.4
6 Mark Hillen De Bilt 7.3
7 Edwin Cremers Dalto 7.2
8 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk 7.0
9 Marvin Hoogerwerf  SVF 6.9
10 Brend Koekoek NITA 6.9

Topaanvallers 

1 Jan Hendriksen RUC 7.6
2 Diederik Hageraats Kampong 7.2
3 Jan Willem van Dijk Schalkwijk 7.1
4 Bastiaan Schoondermark NITA 7.0
5 Gert Verhoef Sporting ‘70 7.0
6 Roy van Cooten SVL 7.0
7 Kevin van de Bogaard SVF 6.9
8 Daan Groot Zwaaftink Kampong 6.9
9 Herman Bikker Lekvogels 6.8
10 Martijn Merkens SVL 6.8

Topschutters

1 Jan Hendriksen RUC 19
2 Harry Buur Vriendenschaar 17
3 Joël Sanaky Vriendenschaar 13
4 Raoul Oostdam De Meern 11
 Sander Engberts Elinkwijk 11
 Martijn Verkerk Aurora 11
7 Roy Steenhuizen Austerlitz 9
 Daan Groot Zwaaftink Kampong 9
 Roland Doekes Austerlitz 9
 Martijn Merkens SVL 9
 Herman Bikker Lekvogels 9
12 Semih Canik Zwaluwen Utrecht 8
 Youri Douwes Austerlitz 8
 Diederik Hageraats Kampong 8
 Kevin Reinhard ‘t Goy 8
 Daniël Willekes DESTO 8
 Kevin van de Bogaard SVF 8
18 Qoulid Hamouiti RUC 7
 Frank Zwambag ’t Goy 7
 Serdal Demicri Sterrenwijk 7
 Apie Mazid ODIN 7
 P. Fokker DHSC 7
 Gert Verhoef Sporting ‘70 7
 Arno van Diete De Bilt 7
 Jacques Schagen van Leeuwen Houten 7
 Jeroen Veldhuizen FZO 7

Topaangevers 

1 Dick van Burgsteden RUC 11
2 Qoulid Hamouiti RUC 9
 Marvin de Kruijff Sterrenwijk 9
 Bertus Hendriksen RUC 9
5 Apie Mazid ODIN 8
 Roy Steenhuizen Austerlitz 8
 Raoul Oostdam De Meern 8
8 Stef Vermeulen De Meern 7
9 Wendl Droefs Sterrenwijk 6
 Marc Furster Austerlitz 6
 Jules Schagen van Leeuwen ‘t Goy 6
 Melvin Peterse Sterrenwijk 6

Toptalenten

1 Lars Verlinden VVIJ 7.8
2 Geert Willem Merkens SVL 7.5
3 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.4
4 Danny Nagtegaal ODIN 7.4
5 Rick van Lent VVIJ 7.3
6 Rik van Leeuwen SVL 7.3
7 Bastiaan Schoondermark NITA 7.3
8 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht 7.2
9 Roy van Cooten SVL 7.1
10 Patrick Kersbergen Lekvogels 7.0

Momenteel heeft Koppel ove-
rigens wel een baan. Lachend: 
,,Ik werk bij het Centraal Mi-
litair Hospitaal. Ben een soort 
van administratie medewerker. 
Ja, je moet toch wat. Een nood-
greep.” 

En dus staat Koppel op een 
tweesprong. Blijft hij op zoek 
gaan naar een leuke baan in de 
journalistiek of gaat hij op zoek 
naar een nieuwe studie?
Voetballend staat hij voor het-
zelfde dilemma. Wordt hij de 
Jean-Paul de Jong van Hercules 
of gaat hij een nieuw avon-
tuur aan. Volgens de kenners 
kan hij gemakkelijk mee in de 
hoofdklasse. ,,Maar dan moet je 
wel gevraagd worden. En dan 
hangt het er ook van af wat ze 
willen. Ik kan niet op de bank 
zitten. Dat trek ik niet.” 

Van het vriendenclubje bij Her-
cules is niet veel meer over. Het 
eerste elftal van de club heeft 
zich opgevoetbald tot de eerste 
klasse. Onderweg vielen de 
zwakkere broeders af, waaron-
der vrienden van Koppel. ,,Het 
is steeds zakelijker geworden. 
Laatst hadden we een lunch 
na de training. Vijf minuten na 
die lunch was iedereen weg. 
Ik bleef met de verzorger over. 
Dat viel me wel erg tegen. Mis-
schien komt het ook wel door 
de resultaten. Als het beter gaat, 
blijven ze misschien ook wel 
langer hangen… Ja, andersom 
zou beter zijn.”

U betaalt dus slechts € 28,75 per maand, en u kunt 
bij ons vervolgens onbeperkt sporten.

En zonder enige verlengingsverplichting.
ALL INN Fitness het sportiefste fitness centra van Utrecht

Zie voor alle activiteiten 
www.allinnfitness.nl

Voor alle Rondom Voetbal lezers deze sportieve aktie.

1MAAND GRATIS SPORTEN !!!!
Bij afname van een 3 maanden abonnement.

Exl. € 12,50 borg en excl €12,50 inschrijfgeld.



ToT FEbRUARIPR GRAMMA
LanDELijK HOOFDKLaSSE  ZaTERDag B   
8-12  DOVO - Geinoord Nieuwegein 
15-12  Geinoord Nieuwegein - Kozakken Boys 
26-1  Spakenburg - Geinoord Nieuwegein 

WEST 1 ZaTERDag 1E KLaaSE a   
8-12  Swift - Montfoort 
15-12  Montfoort - WV-HEDW 
19-1  Zuidvogels - Montfoort 
26-1  Montfoort - Beursbengels De 

WEST 1 ZaTERDag 2E KLaSSE a   
8-12  Almere SV - Argon 
15-12  Young Boys - Argon 
19-1  Argon - Reiger Boys 
26-1  Marken - Argon 

WEST 1 ZaTERDag 2E KLaSSE B   
8-12  Benschop - Merino’s De 
8-12  DESTO - Eemdijk 
8-12  UVV - Loosdrecht SV 
15-12  Valleivogels De - UVV 
15-12  CJVV - DESTO 
15-12  Roda ‘46 - Benschop 
19-1  Benschop - Eemdijk 
19-1  DESTO - Loosdrecht SV 
19-1  UVV - Eemnes SV 
26-1  UVV - VRC 
26-1  Valleivogels De - DESTO 
26-1  CJVV - Benschop 

ZUiD 1 ZaTERDag 2E KLaSSE F   
8-12  Everstein SC - Wieldrecht 

WEST 1 ZaTERDag 3E KLaSSE C   
8-12  Eemboys - Breukelen FC 
8-12  AFC - SVL 
15-12  Meern De - Eemboys 
15-12  Breukelen FC - Abcoude FC 
15-12  SVL - SCW 
19-1  Altius - Breukelen FC 
19-1  Abcoude FC - Meern De 
19-1  CSW - SVL 
26-1  Meern De - Altius 
26-1  Breukelen FC - SCW 
26-1  SVL - SIZO vv 

WEST 1 ZaTERDag 3E KLaSSE D   
8-12  CDN - DOSC 
8-12  Jonathan - SVM Maartensdijk 
8-12  Delta Sports ‘95 FC - YFC 
15-12  Dalto - Delta Sports ‘95 FC 
15-12  YFC - Renswoude 
15-12  VVA ‘71 - Jonathan 
15-12  SVM Maartensdijk - ASC Nieuwland 
15-12  TOV - CDN 
15-12  Candia ‘66 - DOSC 
19-1  CDN - SVM Maartensdijk 
19-1  Jonathan - YFC 
19-1  Renswoude - Dalto 
19-1  Delta Sports ‘95 FC - Candia ‘66 
19-1  DOSC - TOV 
26-1  Delta Sports ‘95 FC - Renswoude 
26-1  Dalto - Jonathan 
26-1  YFC - ASC Nieuwland 
26-1  VVA ‘71 - CDN 
26-1  SVM Maartensdijk - DOSC 

ZUiD 1 ZaTERDag 4E KLaSSE C   
8-12  Lekvogels - Noordeloos 
15-12  Lekvogels - EMMA SC 
26-1  Lekvogels - SVW 

WEST 1 ZaTERDag 4E KLaSSE F   
8-12  VIOD Tienhoven - Kockengen 
8-12  Lopik SV - Nita 
8-12  VVJ - Vianen 
15-12  Bloemenkwartier - Lopik SV 
15-12  VOP - VIOD Tienhoven 
15-12  Kockengen - AH ‘78 sc 
15-12  Vianen - Posthoorn De 
19-1  VIOD Tienhoven - Nita 
19-1  Lopik SV - VVJ 
19-1  Posthoorn De - Kockengen 
26-1  VVJ - Hees 

26-1  Bloemenkwartier - VIOD Tienhoven 
26-1  Nita - AH ‘78 sc 
26-1  Vianen - Kockengen 

WEST 1 ZaTERDag 4E KLaSSE H   
8-12  FZO - EDO (U) 
8-12  Eminent Boys - Bilt FC De 
8-12  Odin - DVSA 
8-12  Zeist - Odysseus ‘91 
8-12  HMS - VSC 
15-12  DHSC - Zeist 
15-12  Odysseus ‘91 - Odin 
15-12  DVSA - Eminent Boys 
15-12  Bilt FC De - FZO 
15-12  VSC - EDO (U) 
19-1  FZO - DVSA 
19-1  Eminent Boys - Odysseus ‘91 
19-1  Odin - DHSC 
19-1  Zeist - HMS 
19-1  EDO (U) - Bilt FC De 
26-1  HMS - Odin 
26-1  DHSC - Eminent Boys 
26-1  Odysseus ‘91 - FZO 
26-1  DVSA - EDO (U) 
26-1  VSC - Bilt FC De 

WEST 1 ZaTERDag 4E KLaSSE g   
8-12  SVMM - Focus ‘07 
8-12  Hercules - JSV Nieuwegein 
8-12  DEV Doorn - Vliegdorp 
8-12  Bunnik ‘73 - Scherpenzeel 
8-12  Brederodes - SVP 
15-12  Brederodes - Woudenberg 
15-12  Scherpenzeel - DEV Doorn 
15-12  Vliegdorp - Hercules 
15-12  JSV Nieuwegein - SVMM 
15-12  SVP - Focus ‘07 
19-1  SVMM - Vliegdorp 
19-1  Hercules - Scherpenzeel 
19-1  Bunnik ‘73 - Brederodes 
19-1  Woudenberg - SVP 
19-1  Focus ‘07 - JSV Nieuwegein 

WEST 1 ZaTERDag 5E KLaSSE B   
8-12  Elinkwijk - Bijlmer SV 
15-12  HSV ‘69 - SDW 
15-12  Zeeburgia - Elinkwijk 
19-1  HSV ‘69 - Elinkwijk 

WEST 1 ZaTERDag 5E KLaSSE C   
8-12  DVSU - VVOO 
8-12  Voorwaarts U - DWSM 
8-12  Musketiers - OSM ‘75 
8-12  Maarssen - Baarn SV 
8-12  Sterrenwijk - OSO 
15-12  Sterrenwijk - Maarssen 
15-12  OSM ‘75 - Voorwaarts U 
15-12  DWSM - DVSU 
15-12  OSO - VVOO 
19-1  DVSU - OSM ‘75 
19-1  Voorwaarts U - SEC 
19-1  Maarssen - OSO 
19-1  VVOO - DWSM 



ToT FEbRUARIPR GRAMMA
LanDELijK  ZOnDag HOOFDKLaSSE a    
9-12  Argon - Westlandia 
9-12  Omniworld FC - Elinkwijk 
16-12  Argon - Türkiyemspor Amsterdam FC 
16-12  DWS afc - Elinkwijk 
27-1  Elinkwijk - AFC 
27-1  VVSB - Argon 

WEST 1  ZOnDag 1E KLaSSE a   
2-12  Hercules - AFC ‘34 
2-12  Blauw Wit Amsterdam FC - Breukelen FC 
9-12  Breukelen FC - Hercules 
16-12  Stormvogels Telstar - Breukelen FC 
16-12  Hercules - Hilversum FC 
20-1  Quick 1890 AFC - Hercules 
20-1  Breukelen FC - KFC 
27-1  EDO hfc - Breukelen FC 
27-1  Hercules - JOS/Watergraafsmeer 

WEST 1  ZOnDag 2E KLaSSE B   
9-12  Pancratius - Kampong 
9-12  VVIJ - SO Soest 
16-12  VVIJ - RODA ‘23 rksv 
16-12  Kampong - NVC 
20-1  Sporting Martinus - VVIJ 
20-1  Onze Gezellen - Kampong 
27-1  VVIJ - Almere SV 
27-1  SO Soest - Kampong 

WEST 1  ZOnDag 3E KLaSSE D   
9-12  Victoria - UVV 
9-12  DHSC - Meern De 
9-12  CDW - Vecht De 
9-12  Hoogland - Houten 
9-12  PVCV - SDO 
9-12  Bilt FC De - Brederodes 
16-12  Bilt FC De - PVCV 
16-12  Houten - CDW 
16-12  Vecht De - DHSC 
16-12  Meern De - Victoria 
16-12  Brederodes - UVV 
13-1  PVCV - Houten 
13-1  Hoogland - UVV 
20-1  UVV - Meern De 
20-1  Victoria - Vecht De 
20-1  DHSC - Houten 
20-1  CDW - SDO 
20-1  Hoogland - Bilt FC De 
20-1  PVCV - Brederodes 
27-1  PVCV - Hoogland 
27-1  Bilt FC De - CDW 
27-1  SDO - DHSC 
27-1  Houten - Victoria 
27-1  Vecht De - UVV 
27-1  Brederodes - Meern De 

WEST 1  ZOnDag 4E KLaSSE g   
9-12  Maarssen - Rivierwijkers 
9-12  Vriendenschaar - Vreeswijk 
9-12  UTS - Laren ‘99 
9-12  DWSV - SVF 
9-12  Hertha - MSV ‘19 
9-12  OSM ‘75 - JSV Nieuwegein 
16-12  OSM ‘75 - Hertha 
16-12  MSV ‘19 - DWSV 
16-12  SVF - UTS 
16-12  Laren ‘99 - Vriendenschaar 
16-12  Vreeswijk - Maarssen 
16-12  JSV Nieuwegein - Rivierwijkers 
20-1  Maarssen - Laren ‘99 
20-1  Vriendenschaar - SVF 
20-1  UTS - MSV ‘19 
20-1  DWSV - OSM ‘75 
20-1  Hertha - JSV Nieuwegein 
20-1  Rivierwijkers - Vreeswijk 
27-1  Hertha - DWSV 
27-1  OSM ‘75 - UTS 
27-1  MSV ‘19 - Vriendenschaar 
27-1  SVF - Maarssen 
27-1  Laren ‘99 - Rivierwijkers 
27-1  JSV Nieuwegein - Vreeswijk 

WEST 1 ZOnDag 4E KLaSSE H   
9-12  Zwaluwen Utrecht 1911 - Schalkwijk 
9-12  SMVC Fair Play - APWC 

9-12  DSO/Ultrajectum - Wasmeer 
16-12  DSO/Ultrajectum - SMVC Fair Play 
16-12  KVVA - Zwaluwen Utrecht 1911 
16-12  Schalkwijk - Baarn SV 
20-1  Zwaluwen Utrecht 1911 - HVC 
20-1  Amsvorde - DSO/Ultrajectum 
20-1  SMVC Fair Play - Wasmeer 
20-1  Scherpenzeel - Schalkwijk 
27-1  SMVC Fair Play - Amsvorde 
27-1  DSO/Ultrajectum - VVZA 
27-1  APWC - Zwaluwen Utrecht 1911 
27-1  Wasmeer - Schalkwijk 

WEST ZOnDag 5E KLaSSE g   
9-12  Nederhorst - Kismet 
9-12  BFC - Magreb ‘90 
9-12  Zebra’s De - Voorwaarts U 
9-12  Batavia ‘90 - Sporting ‘70 
9-12  VSC - Goy ‘t 
16-12  Kismet - Batavia ‘90 
16-12  Sporting ‘70 - Zebra’s De 
16-12  Voorwaarts U - PVC 
16-12  Goy ‘t - Magreb ‘90 
16-12  VSC - Nederhorst 
20-1  Nederhorst - Goy ‘t 
20-1  BFC - Voorwaarts U 
20-1  PVC - Sporting ‘70 
20-1  Zebra’s De - Kismet 
20-1  Batavia ‘90 - VSC 
27-1  VSC - Zebra’s De 
27-1  Kismet - PVC 
27-1  Sporting ‘70 - BFC 
27-1  Voorwaarts U - Magreb ‘90 

WEST 1 ZOnDag 5E KLaSSE H   
9-12  SCH ‘44 - Achterveld 
9-12  Patria - HDS 
9-12  Veenendaal - Odijk 
9-12  Hooglanderveen - Zeist 
9-12  Faja Lobi - Aurora 
16-12  Faja Lobi - Hooglanderveen 
16-12  Zeist - Veenendaal 
16-12  Saestum - Patria 
16-12  HDS - SCH ‘44 
16-12  Aurora - Achterveld 
20-1  SCH ‘44 - Saestum 
20-1  Patria - Odijk 
20-1  Veenendaal - Faja Lobi 
20-1  Hooglanderveen - Aurora 
27-1  Zeist - Patria 
27-1  Odijk - SCH ‘44 
27-1  Saestum - Achterveld 
27-1  Aurora - HDS 

WEST 1 ZOnDag 6E KLaSSE D   
9-12  Overamstel - HSV ‘69 
9-12  Oranje Wit Elst - Vianen 
9-12  VVUA Ardahanspor - Forza Almere 
9-12  Hoograven - RUC 
9-12  Austerlitz - ASV ‘65 
16-12  RAP - Austerlitz 
16-12  ASV ‘65 - VVUA Ardahanspor 
16-12  RUC - TABA afc 
16-12  Vianen - HSV ‘69 
16-12  Oranje Wit Elst - Hoograven 
20-1  Austerlitz - RUC 
20-1  Hoograven - Vianen 
20-1  HSV ‘69 - Forza Almere 
20-1  VVUA Ardahanspor - RAP 
27-1  Oranje Wit Elst - Austerlitz 
27-1  Vianen - Forza Almere 
27-1  Hoograven - TABA afc 
27-1  ASV ‘65 - HSV ‘69 
27-1  RUC - VVUA Ardahanspor 



Utrechter Koos Meinderts 
(54) maakt in 1983 met 
het kinderboek Mooi mee-
genomen zijn debuut als 
schrijver. Zijn boeken vallen 
meerdere malen in de prij-
zen.  Voor Keizer en de ver-
halenvader ontvangt hij in 
2003 een Vlag en Wimpel. 
In februari 2007 is de pre-
mière van de musical De 
Snoepwinkel van Zevenslo-
ten, naar het gelijknamige 
kinderboek van Meinderts. 
De meeste boeken van 
Koos Meinderts zijn geïl-
lustreerd door zijn vrouw 
Annette Fienieg. Koos

afgekeurd

Het ergste wat er kan gebeuren
Is vandaag ook echt gebeurd
Ik zag zojuist op teletekst
Dat het veld was afgekeurd.

Ik kon het bijna niet geloven
Had ik me vergist misschien
Ik belde snel dus naar de leider
Helaas, ik had het goed gezien.

Voor me ligt een lange lege
Voetballoze zaterdag
Ik heb zin om hard te vloeken
en te doen wat absoluut niet mag.

Zoals de poes een doodschop geven
Het is allemaal jouw schuld
Het lucht wel op, maar de leegte 
Is bij lange na niet opgevuld.

Wat moet ik met mezelf beginnen
Ik heb me zelden zo verveeld
Ik ga slapen en word pas wakker
Als er weer een wedstrijd wordt gespeeld!

Meer Koos:
- Kerstvoorstelling met Victor Frederik en De Her-

berg
- De Vuurtoren op nummer 8 in jeugdboeken Top-10 
- De Vuurtoren 750 keer bekeken op YouTub
- Nieuwe prent van de maand Annette Fienieg. Van alle 

Utrechtprenten wordt een boekje gemaakt met tek-
sten van Koos.

 
Kijken dus op: www.meinderts-fienieg.nl

  

LEVEn aLS EEn pROF
Eindelijk was het zover, met de E1/E2 van 
Elinkwijk op voetbalkamp, in Valkenswaard 
met john’s Soccer School na een uur rij-
den koffers uitpakken kijken wie boven of 
onder ging liggen, want er waren stapel 
bedden. ik ging boven liggen, niet slim be-
keken, haha.

Door Romé Terbeek  
Na een uitgebreide uitleg over gezond eten,
moesten we een profcontract onderteken waar-
in iedereen beloofde gezond te eten, op tijd naar 
bed te gaan, goed te luisteren naar de trainer 
en positief bezig te zijn met de sport. Als dank 
kregen we een tenue en een mooie bal. 
Op het voetbalcomplex kregen we anderhalf uur 
durende techniektraining. Pffff, viel niet mee.
Na een douche en het avondeten, kon de wed-
strijd Nederland-Roemenië eigenlijk niet boeien. 
De chips en Gatorade, de airhockey-tafel en de 
pooltafel waren veel leuker.

Om een uur of tien naar bed maar nog niet sla-
pen, haha. De begeleiding kwam regelmatig con-
troleren. En zodra ze weg waren, gingen wij hun 
bespioneren. Zaten ze aan de sinas en cola te 
zingen met het Urker Mannenkoor! 

Na een goede nachtrust en ontbijt om negen 
uur nog snel even naar de airhockey-tafel voor 
de training zou beginnen. De schaar bijgeschaafd 
en de Zizou, de Cruijffie en nog meer bewegin-
gen geleerd. Uitrusten na de lunch? Niet dus, 
gauw naar de pooltafel. ’s Middags speelden we 
het toernooi World Cup. Iedereen was best wel 
moe, maar er waren prijzen te winnen: tassen, 
trainingspakken van Nike en een bal van oranje. 

Na de prijsuitreiking gingen we moe en voldaan 
naar huis. Het was echt een tof weekend. Ik hoop 
echt dat we dit elk jaar gaan doen. Alle jongens 
van de E1/E2 van Elinkwijk bedanken de spon-
sors, John’s Soccer School en alle begeleiders.

Romé Terbeek heeft een contract getekend met John Manschot (links) en ontvangt een shirt en bal. 



Tonnie van bastveenDeel 4

Kleedkamerhumor
Op zijn zevende jaar heeft Tonnie van Bastveen al een vaste plaats verworven in 
de D1 van Utrechtse Boys. De medespelers van Tonnie zijn vaak vier jaar ouder. 
Alleen John van Louw-Loenen is meegegaan met Tonnie naar de D1. 
Op woensdagmiddag voor de training zijn de spelers van de D1 zich aan het 
omkleden voor de training. Plotseling zegt de stevige verdediger Marco tegen 
Tonnie: ,,Hee, Tonnie, ik heb hier een pakketje dat je moeder heeft afgegeven 
voor je.”  Verbaasd pakt Tonnie het pakketje aan en scheurt het papier eraf. Een 
groot pak luiers komt tevoorschijn. Het hele team ligt dubbel. Ook zijn vriend 
John van Louw-Loenen schatert van het lachen. Tonnie laat zich niet kennen en 
zegt, terwijl hij de pak luiers in zijn tas stopt: ,,Ja lach maar, ik zal jullie straks 
op het veld wel even een poepie laten ruiken.” Het is even stil. Dan vliegt de 
deur van de kleedkamer open. Trainer Eppo de Kip komt binnen gestormd met 
een vel papier. Eppo is helemaal opgewonden. ,,Jongens, ik heb geweldig nieuws. 
We zijn uitgenodigd om een voorwedstrijd te spelen bij FC Utrecht tegen HSV 
Hamburg. Het is een wedstrijd voor de UEFA Cup. Is dat niet Fantaaastisch!” 
Het hele elftal juicht en de spelers dansen door de kleedkamer.

Een paar dagen later is het zover. De bravoure na het bekend maken van de 
uitnodiging is verdwenen en de spelers zitten klappertandend en knieënknik-
kend van de zenuwen in de kleedkamer. Ook John van Louw-Loenen zit met 
een trillend lipje verdwaasd voor zich uit te kijken. Alleen Tonnie zit er rustig 
bij. Hij roept nog eens ‘ach, het is maar een spelletje’, maar daar wordt niet om 
gelachen. Tonnie kan niet wachten tot de wedstrijd begint. Dan neemt trainer 
Eppo de Kip het woord. ,,Jongens, je kan met voetballen winnen, verliezen of ge-
lijk spelen. Wat gaan wij doen vanavond? Het is even ijzig stil. Dan roept Tonnie 
,,Winnen natuurlijk!” Na een seconde stilte roept ook de rest: ,,Winnen!” De 

spelers van Utrechtse Boys D1 willen nu direct het veld op. ,,Hohoho, hebben 
we het al over de tactiek gehad vanmiddag?” De jongens gaan mopperend weer 
zitten. Dan neemt Eppo weer het woord: “Ik heb de tegenstander bestudeerd 
en ik heb de volgende tactiek. Alle ballen op Tonnie!”

Even later staan de spelers in de tunnel te wachten tot ze het veld op mogen.  
Ze horen de herrie van het publiek in het uitverkochte stadion. De spanning 
slaat weer toe en John van Louw-Loenen laat van de zenuwen een knetterende 
scheet. Tonnie, die vlak naast hem staat, zegt langs zijn neus weg: ,,Hee, John als 
je het niet redt, ik heb in mijn tas nog wel een pak luiers.” John kijkt ‘m vernie-
tigend aan.  Tonnie moet nog lachen als ze het veld op mogen. Hij let even niet 
goed op en struikelt, zijn enkel klapt lelijk dubbel. Tonnie gilt van de pijn en Eppo 
komt toegesneld. Hij ziet direct dat Tonnie onmogelijk kan spelen. Hoofdschud-
dend kijkt hij naar de enkel. Trainer Eppo gebaart tegen Adriaan de Coo dat hij 
zijn trainingsjack moet uitdoen om in te vallen.
 
Het zelfvertrouwen van het elftal loopt leeg als een ballon. Zonder Tonnie zijn 
ze een stuk minder goed. In de eerste helft bakken de Utrechtse Boys er niet 
veel van. Er wordt slecht gevoetbald en hoe hard Eppo ook schreeuwt, de 
Utrechters worden van de mat gespeeld. Tonnie moet lijdzaam toezien terwijl 
hij een kletsnatte spons op zijn enkel drukt. Als de scheidrechter voor rust 
fluit, heeft keeper Hans van Harmelen van de Utrechtse Boys al vijf keer moe-
ten vissen. Terneergeslagen lopen de spelers naar de kleedkamer. Tonnie loopt 
direct naar de trainer en zegt: ,,Mag ik er de tweede helft toch in. Het gaat al 
een stuk beter. Door die spons is de pijn weg”. Trainer Eppo kijkt Tonnie eens 
goed aan…

Lees volgende maand meer: komt Tonnie in het veld en kan hij deze enorme 
achterstand van de Utrechtse Boys goedmaken?             Door Bart en Ben.

profiel
naam: Jordy Eiland
geboortedatum: 15-01-1996
positie: middenveld
Clubs: APWC, Ajax, Spakenburg, FC Utrecht

Door adem Özkan

Wie heeft je ontdekt? 
Ed van de Brom, bij APWC.  Thuis hoorde ik dat ik mocht mee trainen met 
Ajax! Blij dat ik was. Daarna, toen ik bij Spakenburg speelde, werd ik gescout 
door iemand in een Phanos trainingspak. 

Wat ging er mis bij ajax?
Wagenziekte. Ik speelde bij de E2/E3-selectie, maar werd vaak ziek in de auto. 
Na lang nadenken, een paar dagen, besloot ik te stoppen. Het ging gewoon 
niet meer. Nu, bij FC Utrecht, heb ik er gelukkig geen last van. Is veel minder 
kilometers rijden.

Hoe combineer je voetbal en school?
Lastig, vooral voor mijn vader.  Als ik van school kom, heb ik nog een kwartier 
om te eten en me om te kleden. Dan is het vertrekken richting Sportpark 
Zoudenbalch.

En dan lekker trainen; wat is het leukst? 
Techniek en loopoefeningen. Het lopen omdat ik het zelf wil verbeteren. Ik 
verlies nog te vaak duels op kracht.

Wat zijn je sterke punten?
Techniek aan de bal, al wil ik ook mijn linker verbeteren. Dat zal ik later nodig 
hebben. 

nog meer dat beter kan?
Mijn handelingssnelheid, om sneller uit de voeten te kunnen, en mijn fysiek. 
De trainers leggen alles heel duidelijk uit. Robert Roest vind ik een goede 
trainer omdat hij altijd de zwakke punten naar bovenhaalt. Ik krijg ook huis-
werk mee. Dan helpt mijn vader me. Leuk voor mij, en leuk voor hem.

Wat is je grootste droom?
Profvoetballer worden en in het Nederlands Elftal spelen.

En als je geen profvoetballer wordt?
Pooeeh, dat weet ik echt niet. Of toch: werken op mijn vaders werk, bij 
Serva.

Wie is de beste voetballer?
Bij FC Utrecht is het Sânmartean.  Van Nederland Dirk Kuyt en van de hele 
wereld Cristiano Ronaldo.

En jouw beste moment?
Tegen Ajax. Een solo langs drie spelers en met mijn punt laag in de hoek. 
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Het aantal leden en unieke be-
zoekers van www.rondomvoet-
bal.nl gestaag. Meer dan 1200 
voetballiefhebber, vrienden 
en familie registreerden zich 
inmiddels en na wedstrijdda-
gen schiet de teller aan unieke 
bezoekers ver over de 2000. 
DHSC is nog steeds de club met 
de meest geregistreerde leden, 
namelijk 71. Elinkwijk volgt 
op redelijke afstand met 37 
leden. Over FC Utrecht zijn de 
meeste nieuwsberichten (111) 
geplaatst, maar het voelt de 
hete adem van fusieclub DHSC 
(105) in de nek. Nog even hoe 
het werkt.
Wie wil, kan met verslagen over 
zijn club, inclusief foto´s, een 
groot Utrechts voetbalpubliek 
bereiken en wellicht zo naar 
de eigen wedstrijden lokken. 
Oud-ploeggenoten en Utrechtse 
voetbalvrienden terugvinden 
en berichten uitwisselen, was 
nog nooit zo makkelijk. Via uw 
eigen e-mailaccount ziet u of er 
´berichten´ voor u klaar staan.

REgiSTRaTiE
U begint met een registratie. In 
de linkerkolom van de homepa-
ge vindt u de button. Vervol-
gens vult u een eigen profiel 
in, met uw naam, club en 
functie. Nog een wachtwoord 
kiezen, en onthouden, en u 

kunt al berichten versturen en 
reageren op artikelen. Eenmaal 
geregistreerd – denk aan uw 

foto - kunt u andere gebruikers 
uitnodigen uw ‘website-vriend’ 
te worden. Dat is de makke-
lijkste manier om elkaar steeds 
snel te vinden. 

VERSLaggEVER

Om artikelen te schrijven en 
te publiceren, heeft u rechten 
nodig als (club)verslaggever. 
U klikt als - geregistreerd 
gebruiker - op ‘administratie’ 
(menu in linkerkolom). Dan 
klikt u op schrijf een artikel 
(menu in rechterkolom) en 
vervolgens kunt u het verzoek 
indienen. De meeste ´gebrui-
kers´ zullen in eerste instantie 
als clubverslaggever functio-
neren. Alle clubnieuwtjes en 
berichten verschijnen dan op 
de clubpagina. Heeft u rechten 
als regioverslaggever aange-
vraagd en gekregen, dan kunt 
u ook berichten/artikelen op 
de homepage plaatsen. Foto´s 
bij een geschreven artikel zijn 
eenvoudig te uploaden. Ze 
mogen echter niet groter dan 
3 MB zijn. Een beeldverslag is 
dus ook mogelijk.

DOMMETjES

Schrijven en lezen in de voet-
balcommunity van Rondom 
Voetbal draait niet om geld, 
maar om waardering. Waar-
dering voor  mensen en voor 
artikelen. 
Waardering voor de persoon, 
om wat voor reden dan ook, 
gaat in Dommetjes. Vindt u dat 
iemand bij uw club of iemand 
anders binnen het Utrechtse 
voetbal iets heeft gedaan dat 
extra waardering verdient, dan 
kunt u hem of haar met een 
hoeveelheid Dommetjes belo-
nen (maximaal tien per dag). 
Hoe langer u als gebruiker bent 
aangemeld op de website, hoe 
meer Dommetjes/waarderings-
punten er door u te verdelen 
zijn. Het klassement van de 

mensen met het meeste aantal 
dommetjes vindt u rechts op de 
pagina.
Waardering voor artikelen 
gebeurt met sterren. Het 
gemiddelde maakt duidelijk 
in hoeverre de ´community´ 
blij is met de bijdrage van deze 
auteur. U kunt variëren van één 
tot vijf sterren. Rechts boven-
aan op de homepage ziet u de 
meest populaire artikelen; een 
klassement dat is gebaseerd op 
aantal keren dat het is gelezen 
in combinatie met de gemid-
delde waardering. 
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Complex Test
iedere maand beoordeelt 
RonDom Voetbal het com-
plex van een amateurvereni-
ging in de regio aan de hand 
van een aantal vaste criteria, 
uitgedrukt in balletjes. Deze 
maand bezocht Remco Faa-
sen het terrein van FC De Bilt, 
op zondag 2 december.

Naam:  
Sportpark Weltevreden is de naam 
van het terrein van FC De Bilt en 
dat klinkt op het eerste gehoor als 
een mooi gevonden naam, die her-
inneringen oproept aan een verga-
dering lang geleden toen mannen 
in grijze pakken in een filosofische 
bui de opties voor hun terrein de 
revue lieten passeren. Totdat blijkt 
dat het adres van het sportpark 

Weltevreden 1 is. Weg is de ro-
mantiek.  

Ligging:  
FC De Bilt heeft een complex dat 
aan de rand van De Bilt ligt, niet 
ver van Bilthoven, Groenekan, 
Utrecht en de rijksweg A27. Het 
parkeerterrein lijkt wat te klein 
voor zo’n grote vereniging en staat 
op deze zondagochtend al hele-
maal vol. Wel zijn er speciale inva-
lidenparkeerplaatsen: een pluspunt. 
Vanaf Utrecht Centraal stoppen 
de streekbussen 52 en 77 bij de 
haltes ‘Tunneltje De Bilt’ en ‘Alfred 

Nobellaan’. Vanaf station Bilthoven 
gaat de reis met streekbussen 58 
en 77 naar halte ‘Groenekanse-
weg’.  

Velden:  
Sportpark Weltevreden biedt 
plaats aan zeven velden en een 
trainingsveld. Het hoofdveld heeft 
een kleine tribune aan de lange 
zijde waar over vijf rijen een aan-
tal stoeltjes en banken staan. Aan 
de overkant is een lange bank ge-
plaatst. Een deel van de kantine 
biedt perfect zicht op het veld. De 
kwaliteit van de velden is zoals je 

die van een amateurclub verwacht. 
Opvallend is dat een kunstgrasveld 
ontbreekt.  

Kleedkamers:  
De kleedkamers van FC De Bilt 
zijn lekker groot, met twee lange 
banken aan weerszijden en een 
grote, aparte doucheruimte. Niets 
op aan te merken. 
 
Kantine:  
Ingericht als een Engelse pub is dit 
de mooiste kantine tot nu toe in 
deze test. De kantine heeft een 
warme, gezellige uitstraling met 

wonder heten. John wisselt de meest fantasti-
sche reddingen af met vreemde blunders, vooral 
ballen die laag over de grond gaan. John heeft de 
kwaliteit om ruzie te maken als VVOO 3 ruim 
voor staat. Dan klopt het wisselbeleid van de 
leider niet, of heeft iemand vergeten de bordjes 
om te draaien, waardoor de 4-0 niet wordt 
veranderd in 5-0. Het klinkt misschien vreemd, 
maar in een lege zaal op vrijdagavond om 22.00 
uur, ergens in Overvecht, voor 1 toeschouwer 
(een verveeld kijkende Sporthalbeheerder), 
kunnen ook hele prachtige dingen gebeuren. Zo 
is spits Arnoud tot de meest gekke schijnbe-
wegingen in staat. Zo gek zelfs, dat als hij die in 
een restaurant zou doen, er twee obers tegen 
elkaar op zouden lopen.
Centrumspits Jasper is de sensatie van de 6e 

klasse, en Rondom Voetbal zou ernstig moeten 
overwegen om hem de volgende keer met een 
aktiefoto op de omslag te zetten. Jasper is te 
herkennen door zijn behoorlijke omvang, maar 
tegelijkertijd door zijn zeer kleine draaicirkel. 
Menig tegenstander verheugt zich op een 
makkie tijdens de warming-up, als Jasper de 
zaal in komt lopen. Jasper speelt echter drie 
wedstrijden: één met de bal, één met zijn mede-
spelers en één met zijn tegenstander. Overigens 
haalt Jasper gemakkelijk een gemiddelde van 
vier goals per wedstrijd. Vedette Gert heeft een 
ernstige berisping gekregen. Gert presteert 
het om in maart 2008 vader te worden, juist 
in een cruciale fase in de 6e klasse. Dat doen 
we bij VVOO 3 niet. Bruiloften en geboortes 
dienen buiten het seizoen plaats te vinden. Gert 

heeft in het begin van het seizoen ook al een 
aantal wedstrijden gemist. Zijn voorstel om de 
topscorer te bepalen bij een gemiddeld aantal 
gescoorde goals werd door Jasper getorpe-
deerd. Blijft de balverliefde Edwin over. Edwin 
combineert een prachtige techniek aan een ont-
zettend naïeve speelwijze. De wedstrijd is voor 
Edwin geslaagd als hij minimaal 1 tegenstander 
per wedstrijd door de benen heeft gespeeld. Tot 
grote ergernis van spits Jasper, die een groot 
voorstander is van snel combinatiespel. Toch 
slaagt Edwin regelmatig in zijn opzet, waardoor 
hij nu al van een geslaagd seizoen kan spreken. 
Mocht u inmiddels geïnteresseerd zijn, dan bent 
u uitgenodigd deze zeer lokale helden eens live 
te komen bekijken. Het zou ook kunnen zijn dat 
u in april/mei 2008 een huifkar door Utrecht-
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RV-soap DHSC 2
Voetbalclub DHSC heeft sinds 
september van dit jaar haar 
eigen soap op www.rondom-
voetbal.nl. Patrick de Ruijter, 
trainer van DHSC 2, gunt alle 
lezers van Rondom Voetbal dit 
seizoen wekelijks een kijkje 
in de keuken van een leuk stel 
(jonge) gasten. Hoe vergaat het 
de jongens die teleurgesteld 
zijn dat zij (tijdelijk) niet in 
aanmerking komen voor het 
eerste elftal? Hoe gaan zij 
hiermee om? Worden zij opge-
vangen door de ‘oude garde’? 
Je kunt het mee beleven in de 
soap, gegoten in een format 

inclusief terugblik, precies 
zoals in televisiesoaps. Hier-
onder de highlights.

1 Kennismaking
In de beginaflevering maken 
we kennis met de trainer en zijn 
vragen over de spelers van zijn 
team. Zal spits Nick Makaay 
net als zijn befaamde naamge-
noot veelvuldig het net vinden? 
En hoe brengt spits Cliff Benda-
non het eraf? Zullen zijn spelers 
de verleiding van een winter-
slaap kunnen weerstaan? 

2 Nummer 14
Niet voor iedereen behoort rug-
nummer 14 vanzelfsprekend 

toe aan Cruijff. In elk geval niet 
voor Patrick de Ruijter, die zijn 
eigen nummer 14 na een lange 
blessurestrijd weer mag ver-
welkomen in zijn team: Martin 
Heil. Op de eerste speeldag 
moet de trainer al gelijk zijn 
team omgooien. We lezen hoe 
nummer 14 opvalt met scho-
ten vanaf dertig meter en zijn 
kenmerkende schwalbe. Toch 
gaat de wedstrijd verloren. Pakt 
het team de belangrijkste les 
van vandaag op en realiseren 
zij zich dat zonder volledige 
inzet weinig wedstrijden zullen 
worden gewonnen? 

3 Coach
Het shirt met het magische 
nummer is zoek, maar toch 
wint het team van DHSC haar 
eerste wedstrijd met maar liefst 

8-1. Met dank aan een ontke-
tende Cliff Bendanon. Verder 
in deze aflevering de trainer als 
coach, in gesprek met boze en 
teleurgestelde spelers, die in 
Amersfoort dan toch hun beste 
beentje voor hadden gezet. 
Maar ook de eerste teleurstel-
lingen voor de trainer, die met 
moeite zijn selectie rond krijgt. 
En wie is Barry de knuffel-
Marokkaan ?

4 Teambelang
Vandaag zien we vooral de 
trainer en het teambelang. Wat 
haalt hij allemaal uit de kast om 
zijn team tevreden te houden, 
hoe ver gaat hij om zijn team 
optimaal te laten functioneren? 
Natuurlijk in deze aflevering 
ook taferelen van en rond de 
wedstrijd. Zoals een grensrech-

ter met duizelingen en Mister 
X die met zijn gedrag voor 
verdeeldheid zorgt in het elftal.

Meer afleveringen lees je op 
www.rondomvoetbal.nl met 
wekelijks een nieuwe afleve-
ring. Ook is de soap live te 
bewonderen op sportpark 
Thorbeckelaan te Utrecht.
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Het shirt
Door Hans van Echtelt

Hans van Echtelt (64) heeft 41 jaar 
sportjournalistiek bedreven in het 
Utrechtse. Eerst als verslaggever van 
Het Centrum en sinds 1971 in dienst 
van het Utrechts Nieuwsblad. In 1979 
fluit hij vooral wedstrijden, de afgelo-
pen jaren ook bij het G-voetbal. 
O ja, Hans haalde ook de eerste elf-
tallen van SVL en Brederodes.

We zetten de klok ruim vijftig jaar terug: 30 ja-
nuari 1957. In stadion Bernabeu in Madrid zit-
ten meer dan 100.000 toeschouwers wanneer 
de Engelse scheidsrechter Leafe laat aftrappen. 
Onder de 22 spelers bevindt zich een ner-
veuze debutant: Tonny van der Linden, die voor 
het eerst het Oranje-shirt draagt. En dat tegen 
Spanje, een ploeg met wereldvoetballers als Ku-
bala, Di Stefano, Suarez 
en Gento binnen de ge-
lederen. Waarschijnlijk de 
beste ploeg ter wereld op 
dat moment.
Tot de rust houdt Oranje 
aardig stand, maar daarna wervelen de Spanjaar-
den over de Hollanders heen en winnen uitein-
delijk met 5-1. Tinus Bosselaar redt de eer uit 
een strafschop maar Van der Linden komt nau-
welijks aan de bal tegen de gelouterde Spaanse 
defensie. Hij kan doelman Ramallets slechts één 
keer bedreigen met een gericht afstandsschot. 
Geen wedstrijd dus om met veel voldoening op 
terug te kijken. Maar toch... een debuut in Oranje 
kan niet iedere voetballer je nazeggen.
Het shirt dat Tonny van der Linden in 1957 
draagt, wordt lang gekoesterd. Maar op een be-
paald moment wordt het geschonken aan de 

man die zoon Johnny langdurig behandelt aan 
een chronische blessure. Wanneer eindelijk de 
kwetsuur genezen is, wordt het shirt uit dank-
baarheid aangeboden. Het hangt enkele jaren in-
gelijst in de behandelkamer totdat de kleinzoon 
van de therapeut het ziet hangen. Hij vraag of hij 
op de trainingen de show mag stelen met het 
Oranje-shirt en dat wordt toegestaan.

Zo kan het gebeuren dat een jonge hockeypu-
pil in het shirt van Tonny van der Linden op de 
trainingen van zijn club verschijnt. Dat gebeurt in 
een reeks van jaren tot de voormalige vedette 
van DOS zijn 75e verjaardag gaat vieren. En zijn 
vrouw Anneke de wens uit zo graag weer in het 
bezit te  komen van het eerste Oranje-shirt van 
haar man. Maar waar is die trofee gebleven?
Bij toeval werd ik de afgelopen maanden wegens 
een knieblessure behandeld in dezelfde kamer 
waar het shirt van Van der Linden ooit heeft ge-
hangen. Het gesprek komt op de komende ver-
jaardag van de 24-voudige international en mijn 

therapeut verklapt dat hij weet waar het shirt is 
gebleven. Kleinzoon Beau van elf jaar heeft het 
tenue in bezit, maar draagt het nog steeds gere-
geld bij de trainingen. Therapeut Jack pakt met-
een zijn mobiel om te informeren of het shirt 
aan de eerste eigenaar mag worden teruggeven. 
Dat mag. 
En zo kan het gebeuren dat Ton van der Lin-

den op zijn 75e verjaardag 
naast zijn biografie ook zijn 
eerste shirt weer in bezit 
krijgt. Hij tilt niet zo aan 
nostalgie, maar echtgenote 
Anneke is ontroerd door 

de geste en stopt het shirt zorgvuldig in haar 
tas. 
Wat een mooie dag is het geworden voor de bes-
te speler die Utrecht ooit heeft voortgebracht. 
Een mooie biografie met exclusieve DVD, een 
erepenning van de stad uit handen van burge-
meester Annie Brouwer. En als klap op de vuur-
pijl het Oranje-shirt dat hij droeg op 30 januari 
1957. Als verrassing overhandigde Coen Moulijn 
die in Madrid pas zijn vierde interland speelde, 
het kleinood aan zijn debuterende teamgenoot 
van destijds. Zelfs het NOS-journaal laat de beel-
den landelijk zien. Het shirt is weer ‘thuis’...

Echtgenote Anneke is ontroerd door de geste

een zithoek en zelfs een biblio-
theek. Er staat een tafelvoetbal-
spel, een tafeltennistafel, er hangen 
dartsborden en tv’s. Ja, in de kantine 
van FC De Bilt is het goed vertoe-
ven. Koffie kost er een euro, bier 
1,30. De muziek klinkt op conver-
satieniveau.  

Broodje bal:  
Twee euro en twintig cent voor 
een broodje bal is behoorlijk aan 
de prijs. Dan moet de kwaliteit van 
de voetbalsnack wel heel goed zijn. 
Na een hap te hebben genomen 
blijkt het broodje van De Bilt een 

goede subtopper te zijn. Hij komt 
uit de jus, is al gesneden en kan gra-
tis in de mosterd worden gedoopt, 
maar is wel een beetje aan de droge 
kant.  

Toiletten:  
Andere clubs mogen een voorbeeld 
nemen aan de toiletruimte bij FC 
De Bilt. Er zijn vijf urinoirs en twee 
toiletten, de twee wastafels heb-
ben beide een zeepdispenser en er 
hangt een apparaat om de handen te 
drogen. Alleen de inrichting had wel 
iets moderner gemogen, zeker ver-
geleken met de smaakvolle kantine.  

algeheel:  
FC De Bilt heeft een mooi, 
groot complex met een bij-
zonder aangename kantine. 
De prijzen zijn er goed, al is 
2,20 euro te veel voor een 
broodje bal. De parkeerplaats 
is aan de kleine kant, maar het 
complex is ook goed te berei-
ken met het openbaar vervoer. 
Een bezoekje aan Sportpark 
Weltevreden is dus al met al 
bepaald geen straf.

Overvecht ziet rijden. U moet dan inmiddels 
genoeg weten, VVOO 3 is dan gepromoveerd 
naar de 5e klasse!

ZEiST  277

ZWaLUWEn 1911 741
Het verheugt ons zeer om Casper Coldenhoff, 
onze nieuwe verenigingsmanager aan u voor 
te stellen. Wij zijn er trots op en onze externe 
partners de gemeente Utrecht, NOC*NSF, de 
BSO Oog in Al en de VSU zeer erkentelijk, dat 
Casper zijn komst is mogelijk gemaakt door 
de financiële en inhoudelijke steun van deze 
partners. Klasse! Casper is 32 jaar, woont in 
Utrecht en voetbalt bij Zwaluwen utrecht 1911 
in het 6e. 

De eerste drie maanden gaat Casper zich  
concreet richten op:

1. de Accommodatieontwikkeling (Start 
Buitenschoolse Opvang, commissie Beheer, 
afdeling Exploitatie ontwikkeling evene-
mentenagenda en horecaplan)

2. Het P&O-beleid: Ontwikkeling vrijwilligers-
beleid en personeelsbeleid

3. Sportontwikkeling: afstemming met Sport-
connextion en overleg met de sportafde-
lingen over hun afdelingsontwikkelingsplan-
nen

4. Professionalisering & Ontwikkeling: In 
samenspraak met de  VSU mogelijkheden 
onderzoeken voor een professioneel net-
werk van verenigingsmanagers in Utrecht.

VAN DE SITE GEPLUKT...

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

Stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

Om ook in de decemberkrant te 
verschijnen, moeten wij uw club-
nieuws uiterlijk 28 januari binnen 
hebben.
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De besturen van onderstaande clubs wensen leden, 
supporters en sponsors prettige feestdagen en vooral een 

Aurora

Bunnik ’73

CDW 

Delta Sports

Domstad/Majella 

Elinkwijk 

Focus

Hercules 

Kismet 

Magreb ’90

Odijk

PVC

SCH ’44

SVF

VIOD

CDN 

De Meern 

DHSC ’04

EDO Faja Lobi 

‘t Goy 

Houten

Kampong 

Lopik

Nita

Patria

Saestum

Sterrenwijk UVV

Dalto 

DESTO 

DSO/Ultrajectum 

Eminent Boys 

FZO

HMS 

IJFC

Kockengen

Montfoort

PVCV

FC De Bilt

De Vecht

DWSV

Geinoord 

Hoograven 

JSV Nieuwegein

Lekvogels

MSV ’19

OSM ’75 

RUC Sporting ’70

UTS

Vreeswijk

Austerlitz Benschop Brederodes

Vriendenschaar VSC 

VVIJ VVJ VVOO Zwaluwen Utr.

SPORTIEF 2008 !


