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Cedric van der Gun eindelijk verlost van blessures

‘Je wereld stort echt even in’
Profvoetballer Cedric van der Gun kampte in zijn loopbaan al driemaal 
met een zware knieblessure. Sinds de winterstop is de rechtspoot van 
FC Utrecht weer inzetbaar. ,,Vooruit kijken doe ik niet meer”, stelt de 
28-jarige Hagenaar.  

Door Marieke van der Voort

O p 11 september 2005 
scheurde Van der Gun 
als kersverse aan-

winst van het Duitse Borussia 
Dortmund voor de eerste keer 
zijn rechter kruisband af. Zijn 
herstel kwam, na acht maan-
den, te laat om een contractver-
lenging in de wacht te slepen. 
FC Utrecht toonde interesse en 
de behendige speler hoopte op 
een frisse start bij de club uit de 
Domstad. Maar ook hier had hij 
tot nog toe weinig geluk. In de-
cember 2006 beschadigde Van 
der Gun zijn kruisband tijdens 
een training. Na drie maanden 
uit de roulatie te zijn geweest, 
scheurde de multifunctionele 
aanvaller afgelopen voorjaar 
opnieuw de kruisband af… 

,,Op zo’n moment stort je we-
reld echt even in”, verzucht Van 
der Gun na een vrijdagtraining 
op trainingscomplex Zouden-
balch. ,,Er zijn wel meer spelers 
die een zware blessure oplopen, 
maar zo kort achter elkaar twee 
keer aan dezelfde knie? Nee, 
dat had ik niet voor mogelijk 
gehouden.”

Toch heeft 
de Hagenaar 
er nooit aan 
gedacht zijn 
voetbalschoe-
nen op te ber-
gen. ,,De knop 
omzetten en 
opladen voor de revalidatie, dat 
is het enige dat ik heb gedaan. 
Mentaal en fysiek vergt het 
herstel heel veel van je. Maar 

de gedachte uiteindelijk weer 
op het veld te staan, heeft me 
er doorheen gesleept. Ook mijn 
vriendin is een grote steun ge-
weest. Bij Borussia Dortmund 
had ze de blessure ook al mee-
gemaakt, dus ze wist hoe ik me 
voelde. Vooral in de beginfase, 
wanneer je continu op de bank 
ligt en werkelijk niets kunt, 
heeft me dat erg geholpen.” 

In zijn FC Utrecht-periode 
heeft Van der Gun er bewust 
voor gekozen te revalideren bij 

het Amster-
damse Fysio-
med. ,,Fy-
siotherapeut 
Kim Lammers 
werkt daar en 
hij heeft me al 
vaker behan-
deld. Boven-
dien was het 

voor mij belangrijk even weg 
te zijn van Utrecht. Het is 
zwaar om tijdens een langdu-
rige blessure je ploeggenoten 
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Cedric van de Gun houdt Marcel de Jong op afstand in het duel met roda JC, op 19 januari in de Galgenwaard (3-1).

‘het goede gevoel 
over m’n knie komt 
waarschijnlijk over 
een jaar of vijf pas 

weer terug‘
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stilstand is achteruitgang, maar vooruitgang is ook lang niet altijd een pret-
je. Het is een kwestie van tijd, een jaar of tien, of we voetballen met zijn 
allen op kunstgras. De ontwikkeling schijnt onstuitbaar. ook uefa en fifa 
zijn vóór. Nu binnenkort zelfs Champions League- en wK-wedstrijden op 
kunstgras mogen, is het hek natuurlijk van de dam.
Het wordt nooit meer afgelast, dat klopt. Verder is een kunstgrasveld ruim-
te- en kostenbesparend, en het is ongetwijfeld ook onderhoudsvriendelij-
ker dan een gewone mat. regelmatig borstelen, zand of rubber bijvullen, 
afval en bladeren verwijderen, en klaas is Kees. bij consequent onderhoud 
kan zo’n veld wel vijftien jaar mee, ‘met behoud van de speleigenschappen’, 
melden de fabrikanten 
trots.

in de eerste divisie spe-
len Cambuur Leeuwar-
den, fC Zwolle, aGoVV, 
fC omniworld en Volendam op kunstgras. in de eredivisie Heracles al-
melo. Nadat Cambuur enkele jaren geleden de stap in de moderne tijd had 
gewaagd, hield de spelersvakbond VVCs een enquête onder haar leden. De 
uitkomst? Liefst 91 procent van de profvoetballers verklaarde zich mordi-
cus tégen spelen op kunstgras. ook de spelersgroep van Cambuur was in 
ruime meerderheid anti.
Men vreest sneller geblesseerd te raken. Daarbij is voetballen op de vierde-
generatie kunstgrasvelden – ‘het neusje van de zalm’ - gewoon in niets te 
vergelijken met voetbal op normaal gras. wat fabrikanten en bobo’s ook 
beweren. De balsnelheid is en blijft wezenlijk anders, het maken van slidings 
is en blijft een probleem.

Jan Kromkamp van psV weigerde vorig seizoen uit tegen Heracles te spe-
len. Zijn knieën trokken het niet. Trainer ronald Koeman had begrip.
Dan is er nog de romantiek. eén van mijn zoons speelde onlangs tegen 
DVsu. Hij kwam thuis met stinkende rubberen korreltjes in zijn sokken in 

plaats van vochtige grassprieten tussen de noppen. bij voetbal horen as-
sociatieve emoties. Geuren bijvoorbeeld.
in utrecht was Kampong in de jaren zeventig de eerste met een kunstgras-
veld. soms speelden we er in de wintermaanden een oefenwedstrijd. ‘Van-
daag op Heugaveldtapijt’. Veel van wat voetbal mooi maakt, werd ermee 
vermoord. in mijn vroegste jeugd vergaten ze bij schoolvoetbal wel eens 
doelnetten op te hangen...! Liever had ik meteen rechtsomkeert gemaakt. 
Je begon gewoon op paal en lat te mikken, dát was opeens oneindig veel 
mooier dan scoren in een netloos doel.
De esthetiek van gras (let ook eens op de kleur van kunstgras) wordt 

het meest beleden in enge-
land, de bakermat van voet-
bal. Dolf Zorn trok nog wel 
eens de plas over om zich te 
vergapen aan zijn britse col-
lega’s die ‘geen maaimachine 

maar een nagelschaartje’ als gereedschap gebruikten. wie Dolf Zorn was? 
Daar heb je het al: met het verdwijnen van de natuurlijke matten zullen te-
zijnertijd ook de befaamde terreinknechten verdwijnen. Zorn vertroetelde 
het hoofdveld van elinkwijk, ooit het beste van de provincie, alsof het zijn 
eigen kind was. Twee jaar geleden moest de zeventiger er met pijn in het 
hart mee stoppen.

Zorn wás het hoofdveld van elinkwijk.
Jarenlang sliep de vrijgezel achter de hoofdtribune. Het was zijn thuis. Tot 
Dolf de hoofdprijs won in de Duitse lotto en een huis liet bouwen aan de 
Nieuwkoopse plassen. Toch bleef Dolf gewoon terreinknecht. Goud noch 
geld wilde hij inruilen voor zijn passie.
Nu is Zorn dus weg. en de jeugd van elinkwijk traint inmiddels massaal op 
kunstgras, want de nieuwe generatie moet je vast vertrouwd maken met 
wat komen gaat.
Jammer. soms is het beter dingen te behouden.

COLUMn Van DE MaanDCedric van der Gun eindelijk verlost van blessures

‘Je wereld stort echt even in’

telkens lekker te zien trainen. 
En hoewel iedereen binnen de 
club erg met je meeleeft, moet 
je voor het grootste gedeelte 
toch gewoon zelf sterk in je 
schoenen staan. Door mijn ei-
gen programma in Amsterdam 
af te werken, kreeg ik de rust 
in m’n hoofd die nodig was om 
optimaal te herstellen.”

Lang heeft Van der Gun zich 
afgevraagd of hij zelf geen 
schuld had aan de blessures. 
,,Ik dacht dat het geen toeval 
meer kon zijn. Maar na uitge-
breid onderzoek verzekerden 
clubarts Frank van Hellemondt 
en orthopeed Henk van der 
Hoeven me dat het pure pech 
was. Een hele opluchting, want 
hierdoor is de kans om nog 
eens geblesseerd te raken een 
stuk kleiner. Toch zal voor mij 
persoonlijk het goede gevoel 
over m’n knie waarschijnlijk 
pas over een jaar of vijf weer 
terugkomen. Maar dat neemt 

Martin Donker (1955) is 
oud-sportjournalist van het 
utrechts Nieuwsblad. Hij 
schrijft nu voor VoeTspoor 
– boek op maat -, de uitgeverij 
die de utrechtse Voetbalbibli-
otheek introduceerde met een 
carrièreboek over Jean-paul de 
Jong en een boek plus unieke 
dvd over Ton van der Linden. 

Weg met kunstgras
Door Martin Donker

‘Bij voetbal horen associatieve emoties. 
Geuren bijvoorbeeld’
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Spirituele krachten
Vanmorgen hoorde ik op de radio een reportage over 
de afrika Cup, het toernooi dat momenteel gehou-
den wordt in Ghana. De teams worden begeleid door 
allerlei priesters en waarzeggers omdat spirituele 
kracht diep geworteld is in de afrikaanse cultuur. Men 
is als de dood dat tegenstanders stiekem amuletten in 
de doelmond begraven of voor de wedstrijd ‘s nachts 
as van overledenen over het veld uitstrooien. Zonder 
hulp van boven is het niet mogelijk een wedstrijd te 
winnen.

een trainer die inmiddels ook wel een beetje hulp van boven kan gebrui-
ken, is Louis van Gaal.  alles wat mis kan gaan bij aZ gaat mis en inmiddels 
is de club afgezakt naar de middenmoot. 'ik heb er nog steeds vertrouwen 
in, waarom zou er geen vertrouwen meer zijn?', staat uit Van Gaals mond 
opgetekend in de Volkskrant. Nou Louis, ik wil het wel verklappen: jouw 
elftal speelt zonder enig vertrouwen en jouw jongens zijn compleet de 
weg kwijt. De groep hangt als los zand aan elkaar, de spelers missen mo-
menteel zelfs de spirit om voor een overwinning te vechten. 

De nieuw aangetrokken spelers voldoen in de verste verte niet, waarbij 
spits pelle de span kroont. ik zou hem zelfs niet bij vv De Meern willen 
hebben. Het ergste is nog dat hij, zoals je in weekblad Voetbal internatio-
nal enkele weken geleden kon lezen, zelf denkt een wereldvoetballer te 
zijn en te beroerd is om ook maar een woordje Nederlands te leren. Hoe, 
in hemelsnaam, kan je dan in het veld communiceren, het woord dat Louis 
hoog in het vaandel draagt. 

Van Gaal is de regie volledig kwijt en de vraag is hoeveel geduld mecenas 
Dirk scheringa nog heeft. ik had hem al lang op het matje geroepen. ik heb 
Van Gaal als trainer altijd gewaardeerd, al lachte ik stiekem in mijn vuistje 
als hij, voornamelijk door zijn grootspraak, verloor. Zie ik hem nu op de 
televisie na een verloren wedstrijd, dan heb ik oprecht medelijden met 
hem. Hij wordt zielig en dat verdient hij niet. Misschien moet Van Gaal, als 
scheringa hem niet uit zijn lijden verlost, maar bovennatuurlijke krachten 
aanspreken om het tij te keren. Net als onze afrikaanse vrienden.

Door Frans van Seumeren

Clubarts Frank van Hellemondt over Van der guns knie

,,aangezien Cedric afgelopen week tegen NeC een hele 
wedstrijd op het hoogste niveau heeft gespeeld, mogen 
we aannemen dat hij inmiddels volledig is hersteld van 
zijn knieblessure”, stelt fC utrecht-clubarts frank van 
Hellemondt. ,,wel is het zo dat je na het scheuren van 
de kruisbanden altijd bevattelijker blijft voor een nieuwe 
blessure. Toch acht ik de kans groter dat Cedric tot aan 
het eind van zijn voetballoopbaan geen serieuze knie-
klachten meer krijgt. De kans op herhaling valt onder 
meer te verkleinen door goede stabiliteits- en krachttrai-
ning. om de knie perfect te ondersteunen, moet Cedric 
er daarom voor zorgen dat zijn spierstatus altijd optimaal 
is. Verder is het belangrijk dat hij door middel van trainin-
gen veel aandacht blijft besteden aan zijn coördinatie.” 

paspoort
Cedric van der Gun
Geboorteplaats: Den Haag
Geboortedatum: 05-05-1979
positie: multifunctioneel als 
buitenspeler, schaduwspits en 
aanvallende middenvelder
Clubs:  ajax, fC Den bosch,  ajax, 
willem ii,  ajax,  aDo Den Haag, 
borussia Dortmund, fC utrecht 
(2006 – heden)
bijzonder: de afgelopen drie sei-
zoenen driemaal lang geblesseerd 
geweest aan de knie (kruisband 
afgescheurd, ingescheurd en 
vervolgens weer afgescheurd). Nu 
terug van weggeweest.

de voldoening om opnieuw 
voor een volle Galgenwaard te 
kunnen spelen niet weg.” 

Als voetballer is hij door de 
jaren heen niet veranderd, als 
mens wel. ,,Toen ik naar Borus-
sia Dortmund vertrok, had ik 
best hoge verwachtingen over 
mijn voetbalcarrière. Waarom 
juist ik geblesseerd moest raken 
en wat als het anders was gelo-
pen, zijn vragen die ik mezelf 
niet stel. Dat heeft geen nut. 
Maar inmiddels weet ik wel hoe 
snel een toekomstperspectief 
kan veranderen. Vooruit kijken 

doe ik daarom niet meer. Wan-
neer ik aan het eind van mijn 
loopbaan tevreden ben? Bles-
surevrij blijven is het belang-
rijkste. Verder is het moeilijk te 
zeggen. Elke profvoetballer wil 
uiteindelijk het hoogst haalbare 
bereiken. Maar misschien is het 
wel minstens zo veel waard om 
in een leuk team te spelen bij 
een club waar je dagelijks met 
plezier naar de training gaat. Bij 
FC Utrecht voel ik me wat dat 
betreft prima thuis.”
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Sharp Blu-Ray speler........................................GRATIS
Aansluitkosten.....................................................GRATIS

GRATIS+GRATIS GRATIS+GRATIS GRATIS+GRATIS GRATIS+GRATIS

Nokia 6300 .............................................................GRATIS
JVC Digitale videocamera ..............................GRATIS
Aansluitkosten.....................................................GRATIS
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150
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ABONNEMENTSKOSTEN
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SMSJES P/MND
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ABONNEMENTSKOSTEN
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500
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+ FRANKRIJK

LCD-TV’S
NAVIGATIE

KPN-NETWERK
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VIDEOCAMERA

DVD-REC
APPLE IPOD

I.c.m. 2 jaar KPN-Debitel �25-  Vraag naar de voorwaarden. I.c.m. 2 jaar KPN-Debitel �35-  Vraag naar de voorwaarden. I.c.m. 2 jaar KPN-Debitel �35-  Vraag naar de voorwaarden. I.c.m. 2 jaar KPN-Debitel �25-  Vraag naar de voorwaarden.
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DHC-clubman Rinie Mulder 
(54) werd op 11 maart 2007 in 
zijn wijk Ondiep dodelijk ge-
troffen door een politiekogel. 
De voetbalclub, inmiddels 
DHSC genaamd, is de zeer 
geliefde Mulder niet verge-
ten. Het pupillentoernooi 
dat de vereniging op 17 mei 
houdt, zal zijn naam dragen.
 

,,Het idee om Rinie op deze 
manier te eren, is vanuit de 
club zelf uitgekomen”, vertelt 
Kees van de Broek, schoonzoon 
van Mulder en doelman van de 
zondag senioren 1. ,,Mij is eerst 
gevraagd thuis te overleggen 
hoe wij als familie tegenover dit 
idee stonden. Het is een mooi 
en respectvol initiatief.”

Mulder heeft door de jaren 

heen veel gedaan voor de ver-
eniging. Van de Broek: ,,Hij was 
onder meer actief voor de Club 
van 100 en toen het financieel 
slecht ging, heeft hij sponsors 
proberen aan te trekken. Ook 
de kleinere sociale dingen nam 
hij graag op zich. Het versturen 
van kerstkaarten vanuit de club 
bijvoorbeeld.” 

Binnen DHSC is de tragische 

gebeurtenis rond Mulder niet 
vaak een gespreksonderwerp. 
,,We weten nog weinig”, legt 
Van de Broek uit. ,,Het onder-
zoek naar de agent die de kogel 
afvuurde, loopt nog. Maar we 
mogen er dan niet veel over 
praten, vergeten doen we Rinie 
nooit. Het Rinie Mulder Toer-
nooi is een prachtig eerbetoon 
aan mijn overleden schoonva-
der.” 

Door Johan van der Zande

Trainer Michel Blokker 
heeft eigenlijk overal suc-
cessen gevierd. Bij VVIJ, 

bij Fortitudo en nu ook Vrien-
denschaar, dat in de vierde 
klasse dit seizoen de eerste peri-
odetitel pakte. In de beker werd 
de ploeg pas na strafschoppen 
uitgeschakeld tegen het teleur-
stellende FC Breukelen van 
trainer Simon Kistemaker.
 
,,Bij Vriendenschaar merk 
je gewoon dat alles voetbal 
uitstraalt. Kijk alleen al naar 
het bestuur. Dat zijn allemaal 
voetbaldieren. De vereniging 
straalt voetbal uit en dat is erg 
lekker werken.” Dat klimaat 
draagt bij aan het recente succes 
waarvoor de Houtenaar niet 
echt een verklaring heeft. Wel 
zijn er een aantal basiszaken 
waar hij bij zweert. ,,Ik heb vo-
rig jaar op 1 augustus het roer 
omgegooid. Het ging niet zoals 
ik wil werken. Vriendenschaar 
1 moest een collectief worden. 

Er liep een aantal jeugdige 
goede spelers plus de ervaren 
krachten. Die heb ik eerst zo fit 
mogelijk gekregen. Want een 
fitte ploeg is een vereiste om tot 
prestaties te komen.“
Ook van groot belang, weet 
Blokker, is 
duidelijkheid 
scheppen. “Ik 
praat veel met 
de jonge spe-
lers. De één is 
prettiger in de 
omgang dan 
de ander. Wat 
je dan moet doen, is duidelijk-
heid scheppen. Dan weten ze 
waar ze aan toe zijn en zitten ze 
minder in een keurkorps. Want 
ik geniet ook van een poortje. 
Maar die moet natuurlijk wel 
rendement opleveren.”

Dat Vriendenschaar halverwege 
het seizoen bovenaan staat, 
schept verwachtingen. Een 
kampioenschap is voor de Cu-
lemborgers nog ver weg, maar 
het lonkt wel voor de mannen 

van Blokker. ,,Onze doelstel-
ling is en blijft het beter te doen 
dan vorig jaar. Dat kunnen we 
op drie manieren bereiken. 
Ten eerste hoger eindigen op 
de ranglijst. We zijn vorig jaar 
tweede geworden, dus dat is 
makkelijk: het kampioenschap. 
Dan de tweede ronde van de 
nacompetitie halen. Vorig 
seizoen gingen we er keihard af 
in de eerste ronde, dus dat kan 
beter. Maar het derde en be-
langrijkste onderdeel is – vind 
ik – dat ons spel constanter 
moet worden.”
De geboren Utrechter vervolgt: 

,,We gaan in 
ieder geval 
onze stinkende 
best doen om 
dit te bereiken. 
Ik wil in ieder 
geval altijd 
winnen, zelfs 
spelletjes met 

m’n kinderen. Je kan door een 
nederlaag zoveel winnen, neem 
bijvoorbeeld onze bekeruitscha-
keling. Daar zijn wij moreel als 
winnaar uitgekomen. Ik was 
ook ontzettend trots op m’n 
ploeg. Want wij speelden echt 
beter dan FC Breukelen.”

Qua randvoorwaarden en ac-
commodatie is Vriendenschaar 
tweede klasse waardig. Maar 
Blokker vindt voorlopig niet 
dat zijn selectie er aan toe is. 

,,Onze selectie is nog 
lang niet zo ver. 
Hoewel de groep 
er wel naartoe 
groeit. We willen 
de weg omhoog 
sowieso met eigen 
jeugd inslaan. En 
natuurlijk met 
mensen die hier 
binnenwaaien, 
want iedereen is 
welkom. Maar 
dan moet deze 
speler wel laten 
zien dat hij beter 
is dan onze 
eigen jongens. 
Want een eigen 
speler krijgt 
altijd de voor-
keur.”
Over zijn eigen 
toekomst bin-
nen de club is 
de coach ook vrij 
duidelijk. ,,Ik heb 
bij deze club een 
ontzettend goed 
gevoel. Er zit nog 
rek in de selectie. Al 
met al ben ik dus erg 
positief over deze ver-
eniging. En sommige 
trainers hebben gewoon 
het geluk aan hun kont 
hangen….”  

Jarenlang speelde het Culemborgse Vriendenschaar in de 
tweede klasse zondag. De laatste paar jaren kelderde het 
eerste elftal steeds verder weg richting de vergetelheid. Nu 
– met de 43-jarige trainer Michel Blokker en een jeugdige 
ploeg – is de weg weer naar boven ingezet. ,,We kunnen 
kampioen worden, maar niets moet. We gaan in ieder geval 
onze stinkende best doen.”

Vriendenschaar krabbelt langzaam uit het dal

‘door een nederlaag 
kan je zoveel winnen’

rinie mulder naamgever dHsc-pupillentoernooi

,,We gaan in 
ieder geval 
onze stinkende 
best doen om 
dit te bereiken. 
Ik wil in ieder 
geval altijd 
winnen, zelfs 
spelletjes met 

‘sommige trainers heb-
ben gewoon het geluk 
aan hun kont hangen’

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
afgelopen weekeinde heeft het eerste seni-
orenteam van ardahanspor de derby tegen 
buurman en koploper ruC met 2-1 verloren. 
,,Het is altijd pijnlijk om van je buren te ver-
liezen”, stelt voorzitter adil aras. ,,Maar we 
hebben wel een goede wedstrijd gespeeld en 
er was veel publiek. al met al heb ik in deze 
confrontatie voldoende aanknopingspunten 
gezien om de weg naar boven in te slaan. en 
dat is mooi. op het moment staan we vijfde, 
maar het is onze doelstelling om aan het eind 
van het seizoen te promoveren naar de vijfde 
klasse.”

aRgOn   922
Triest nieuws vanuit het veteranenelftal. oud-

spelend lif en donateur wim Verkerk is op 
24 januari op 56-jarige leeftijd overleden. Hij 
leek na een Hij leek na een operatie langzaam 
weer de goede kant op te gaan, maar kreeg 
begin januari helaas slecht nieuws van de 
behandelende artsen. wij wensen vrouw en 
kinderen alle sterkte toe om dit grote verlies 
te kunnen dragen.
 
aURORa    231
sV aurora is met ingang van volgend seizoen 
op zoek naar enthousiaste trainers die op 
maandag- en wornsdagavonden de training 
kunnnen verzorgen van de a1 of b1 en ook 
de wedstrijdbegeleiding op zaterdag kun-
nen verzorgen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Kees beijer via 
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derbydag

CEES LOFFELD 

Wie je ook spreekt van beide 
clubs, men is het erover eens 
dat er altijd een goede ver-
standhouding is geweest tussen 
de grootmachten. Cees Loffeld, 
technisch directeur en oud-
trainer van Elinkwijk, kan zich 
niet veel spelers of trainers 
herinneren die van de ene club 
zijn overgestapt naar de andere. 
,,Het zal vast wel eens voorge-
komen zijn, bijvoorbeeld een 
jeugdtrainer. En als een speler 
echt wil, is hij ook vrij om te 
gaan. Maar het is inderdaad zo 

dat er een soort herenakkoord 
is tussen beide clubs. Men be-
nadert geen spelers van elkaar. 
Dat heeft natuurlijk te maken 
met het feit dat enkele sponso-
ren zowel Elinkwijk als Argon 
steunen.”
Wat is volgens Loffeld eigenlijk 
het grote verschil tussen de 
hoofdklassers? ,,Elinkwijk heeft 
natuurlijk een grotere traditie. 
Elinkwijk moest het ook altijd 
hebben van jongens uit de eigen 
jeugd, bij Argon speelden meer 
jongens van buitenaf.”
Loffeld ziet de naderende 
confrontatie met een gerust 
hart tegemoet. ,,We kijken met 
vertrouwen uit naar de tweede 
seizoenshelft. We staan er goed 
voor.” 

ab KROOK
Het vooroordeel dat Elinkwijk 
weinig fans heeft, wordt beves-
tigd: de supportersclub blijkt 
opgeheven. Oud-bestuurslid 
Ab Krook: ,,Eigenlijk deed onze 
club alleen nog maar aan kla-
verjassen. En ook dat gebeurde 
steeds minder. Maar naar wed-
strijden ga ik altijd. Vroeger 
ging je, als je in Zuilen woonde, 

automatisch naar Elinkwijk. Nu 
hebben de mensen gewoon veel 
meer te kiezen. Bovendien heb-
ben we natuurlijk concurrentie 
van FC Utrecht.”  
Is de wedstrijd tegen Argon 
eigenlijk wel speciaal voor 
de Elinkwijkers? ,,Zeker wel. 
De wedstrijden tegen AFC en 
Argon zijn het mooist. Net als 
Elinkwijk zijn dat grote clubs 
met een mooi verleden. Bo-
vendien staan we nu ook vlak 
bij elkaar op de ranglijst. En 
wat het natuurlijk ook speciaal 
maakt: de hoofdsponsor van 
Argon is een echte Elinkwij-
ker.” 

JOOp LELiVELD
Ab Krook doelt op Joop Le-
liveld. De oud-doelman van 
Elinkwijk - de eerste keeper 
die het shirt van fusieclub FC 
Utrecht droeg - is met zijn 
Midreth de hoofdsponsor van 
Argon. Het bouwbedrijf huist 
in Mijdrecht. Voor Leliveld was 
de keuze simpel. ,,Voor wat 
hoort wat. Je moet de mensen 
wat teruggeven. Ik vind het 
logisch dat een groot bedrijf uit 
De Ronde Venen Argon spon-
sort. Zoals een Utrechts bedrijf 
Elinkwijk hoort te sponsoren. 
Op die manier houd je toch de 
meeste binding.” Midreth is 
wel sponsor van de jeugdafde-
ling van Elinkwijk, ,,omdat de 
jeugd nu eenmaal de toekomst 
heeft.” 
Volgens de stadionbouwer 
voelt de ploeg uit Zuilen zich 
wel een beetje de underdog ten 
opzichte van Argon. ,,Omdat 
uiteindelijk de prestaties tellen. 

En Elinkwijk doet het nu wel 
aardig, maar Argon heeft de 
laatste jaren zo’n beetje alles 
gewonnen. Het belangrijkste 
is dat de clubs goed met elkaar 
omgaan. Dat is zeker het geval. 
Veel mensen uit het bedrijfs-
leven komen elkaar tegen bij 
beide verenigingen, zo gaat dat 
nu eenmaal. Argon en Elink-
wijk zijn allebei clubs die de 
ambitie hebben om uiteindelijk 
te gaan strijden in de Topklasse 
(een toekomstige nieuwe afde-
ling tussen het betaalde voetbal 
en de hoofdklasse, red.).” 
Zal de geringe publieke belang-
stelling Elinkwijk uiteindelijk 
niet de kop kosten? ,,Alles 
hangt samen met prestaties. Als 
Elinkwijk weer eens kampioen 
wordt, komen er vanzelf meer 
mensen. Ook de KNVB kan 
wel eens wat slimmer zijn met 
het plannen van wedstrijden 
uit het betaalde voetbal. Als 
FC Utrecht niet speelt, komen 
er een paar honderd man meer 
bij Elinkwijk, voor amateur-
begrippen is dat veel.” Leliveld 
beaamt wel dat een stad het 
wat dat aangaat af moet leggen 
tegenover een dorp. ,,Dat is 
zeker zo. In een dorp is veel 
meer binding. Dat merk je in 
De Ronde Venen. Vroeger was 
Zuilen eigenlijk ook een dorp.” 

tOn DU CHatiniER
Ondanks het herenakkoord 
zijn ze natuurlijk wel te vinden, 
de mensen die zowel voor 
Elinkwijk als Argon werkten. 
De bekendste is wel trainer Ton 
du Chatinier. De voormalige 
verdediger van FC Utrecht ziet 

vooral overeenkomsten tussen 
de verenigingen. ,,Er is veel 
jeugd bij beide clubs. Elink-
wijk is van oudsher de grotere 
vereniging, maar qua succes is 

Argon de Utrechters wel voor-
bijgestreefd. Hét verschil is dat 
Argon gewoon veel meer leeft 
bij het publiek, er komen meer 
supporters. Geen idee waarom 
die mensen bij Elinkwijk weg-
blijven. Er is een prachtige ac-
commodatie. In Amsterdam bij 
AFC, waar ik nu werk, komen 
ook minder mensen. Clubs in 
een dorp hebben over het alge-
meen toch meer toeschouwers.” 

HERMan SLOOtHaaK
Bestuurslid PR & Communi-
catie Herman Sloothaak heeft 
al vele edities van Elinkwijk 
- Argon gezien. Sinds 1979 
maakt de hoofdklasse-kenner 
wedstrijdverslagen, onder 
andere voor de Argon-website 
en voor de krant. Volgens hem 
leeft het duel niet echt bij de 
supporters. ,,Het is natuurlijk 
op sponsorniveau een bijzon-
dere wedstrijd. Maar ik heb niet 
het idee dat onze toeschouwers 
het extra speciaal vinden om 
tegen Elinkwijk te spelen. En bij 

17 februari: Elinkwijk - Argon

achterste rij: ronny van der Laan, Derk schut, ralf de Haan, Martin Turksma, Daan de Vaal, raymond Dirven, Giordano van de 
pol, adil Mahdadi, Joeri van de Merkt, Yassin benmoussa.
Midden: wout Verbeek (verzorger), Tim fokkenrood, savak Tuna, bastin Verweij, Henri Koppe leider, wim fokker leider, Jordy de 
Nas, pieter Middeldorp, Gregory Thijm, Dick Cannemeijer (verzorger).
Zittend: Jacky Testa la Muta, Mike Korssen, llji van der Horst, ronald Hoop, Glenn somer (assistent trainer), frans schuitemaker 
(trainer/coach), rob Koppen, rick van de Graaf, Jerraynell van de pol, Jeffrey sneijder. op de foto ontbreekt Dennis baino.

Ton du Chatinier, met op de voor-
grond assistent Glenn somer, in ac-
tie als trainer van elinkwijk.
foto Marnix schmidt

Cees Loffeld, met op de voorgrond 
assistent Glenn somer, in één van de 
achttien seizoenen dat hij elinkwijk 
als trainer diende. Met uitstapjes 
naar Hercules en fC utrecht is Lof-
feld, na twee jaar betaald voetbal te 
hebben gespeeld, 27 jaar in dienst 
van de club.  
foto Marnix schmidt

0343-552489. sollicitaties kunt u richten aan 
het bestuur van sV aurora via webmaster@
svaurora.nl

aUStERLitZ  205

bEnSCHOp   413 
De KNVb heeft waarnemers aangesteld die 
de normen en waarden gaan beoordelen 
bij de clubs. Zij zullen de uitlatingen van het 
publiek beoordelen op sportiviteit en gaan 
streng optreden tegen aanwezig glaswerk bui-
ten het clubgebouw. overtredingen kunnen 
leiden tot puntenverlies en zelfs het uit de 
competitie nemen van teams. Dus een vrien-
delijk doch dringend verzoek, geen glaswerk 
mee naar buiten en jezelf sportief te gedragen 

langs de lijn. wijs overtreders op hun verant-
woordelijkheden en help daarmee je club. 

FC DE biLt   1205
bij fC De bilt worden vier nieuwe kleedloka-

elkaar door een deur te kunnen en als er al 
verschillen in inzicht zijn, worden die in no 
time uitgepraat.  
Meer hobbels komen we tegen in de orga-
nisatie. fC breukelen is nu een voetbalclub 
van meer dan 800 leden en dat vereist nogal 
wat organisatie. Het voetbal is aardig op gang 
gekomen, maar de organisatie daarvan en er 
omheen kraakt bij tijd en wijle nog wel wat. 
Door van het goede te genieten en wat beter 
moet constructief aan te pakken, proberen we 
dit seizoen over het algemeen een ruime vol-
doende te scoren. en dat gaat ons met zijn al-
len lukken. Kortom 2007/2008 is het jaar van 
verbeteren en optimaliseren. in de tussentijd 
wordt er hard gewerkt aan een beleid voor 
de middellange en lange termijn. uitgangspun-

len gebouwd, de oude worden gerenoveerd 
en er komen nieuwe douches in. over twee 
maanden moet het klaar zijn. in mei wordt op 
het hoofdveld en één van de trainingsvelden 
kunstgras aangelegd.

FC bREUKELEn  787
Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk allemaal nu 
wel weten, is de fusieclub fC breukelen juni 
2007 van start gegaan. Tussen het fusiebesluit 
en de effectuering daarvan lag maar een 
betrekkelijk korte periode. Daarom wordt dit 
voetbaljaar als een ontwikkelings- en leerjaar 
beschouwd. en dat is precies wat er gebeurt. 
Het hele goede nieuws is dat van cultuurver-
schillen nauwelijks sprake is. ex-Nijenrodes 
en ex-Vitesse-mensen blijken uitstekend met 

Vorig seizoen was Argon de kampioen der kampioenen 
in het Nederlandse amateurvoetbal. Elinkwijk was de 
Mijdrechters in de hoofdklasse A nog met een fenomenale 
tweede seizoenshelft tot op twee punten genaderd, maar 
kon het Mijdrechtse feestje op de laatste speeldag niet 
meer verpesten. Ook dit jaar bivakkeren beide ploegen 
in de top van de hoofdklasse. Nadat Argon het thuisduel 
won, wil Elinkwijk de derbypunten eindelijk weer eens in 
eigen huis houden. Rogier Fonteijne peilt de stemming in 
beide blauwwitte kampen.
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topklasse
elinkwijk wil zeker naar de Topklasse. Niet frans schuitemaker maar pe-
ter Visee mag die klus klaren. Cees Loffeld: ,,wij vinden het heel netjes 
als een trainer drie seizoenen werkzaam is bij een club. Na dit seizoen 
denken wij dat het tijd is voor een nieuw gezicht. peter Visee heeft in een 
relatief korte periode zijn sporen ruimschoots verdiend. frans wensen 
we veel succes bij zijn nieuwe club, vv De Meern.”

Ton du Chatinier kan met spakenburg, de Topklasse in. erg enthousiast 
over dát initiatief is de voormalig verdediger van fC utrecht allerminst. 
,,een doodgeboren kindje. De mensen bij de KNVb hebben het zoals 
altijd heel ´democratisch´ besloten, maar uiteindelijk geeft hun mening 
de doorslag! Ze duwen het gewoon door je strot.” 

derbydag
Elinkwijk leeft het voetbal so-
wieso niet echt bij het publiek. 
Het is ook niet echt een derby, 
al is de afstand tussen beide 
clubs natuurlijk gering.” 

JEan gROOtEn
Wat zijn eigenlijk de meest 
memorabele edities van Elink-
wijk - Argon? Met die vraag 
weet Jean Grooten, Argon-
watcher bij uitstek, wel raad. 
Dertien jaar geleden kwam de 
Limburgse liefhebber te wonen 
tegenover de accommodatie 
van Argon, sindsdien volgt hij 
alle duels van de club. ,,Voor 
mij is de wedstrijd tegen Elink-
wijk wel degelijk belangrijk. De 
mooiste was ongetwijfeld die 
in het seizoen 2000/2001. Na 
65 minuten stond het 4-1 voor 
Elinkwijk, maar in de slotmi-
nuut scoorden wij nog de 4-4.” 
Ook een hele speciale was die 
uit het seizoen ’98/’99, het jaar 
dat Argon onder leiding van 
Ton du Chatinier de titel pakte. 
,,7-0 voor Elinkwijk, ongeloof-
lijk. Die wedstrijd vergeten we 

bij Argon nooit meer. Het einde 
van die competitie trouwens 
ook niet. Argon stond derde en 
speelde thuis tegen Hilversum. 
Elinkwijk moest thuis tegen 
stadgenoot Holland, dat streed 
tegen degradatie. Bij winst zou 
Elinkwijk kampioen zijn. Maar 
Elinkwijk verloor en wij won-
nen. Argon kampioen. En dát 
vergeten ze bij Elinkwijk nooit 
meer.”
Gek genoeg wist Elinkwijk 
de laatste zeven seizoenen 
niet meer thuis te winnen van 
Argon (zie kader). ,,De club 
deed het altijd goed bij ons, en 
wij doen het daar de afgelopen 
jaren gewoon uitstekend. Maar 
als Argon-supporters zijn we 
dan ook erg verwend de laatste 
paar seizoenen. Als we dit jaar 
in de subtop eindigen, zijn we 
al dik tevreden.”

MaRCEL Van VELSEn
Marcel van Velsen is een speler 
die de overstap waagde van 
Elinkwijk naar Argon. De 
33-jarige linksbuiten zat, na 

een periode bij FC Utrecht, bij 
Elinkwijk veelal op de bank. 
,,Cees Loffeld was trainer en 
hij koos voor Rob Koppen, 
links in de zone.” Dus zocht 
de linkspoot zijn heil elders, 
bij Argon. Namen ze hem 
dat bij Elinkwijk eigenlijk 
kwalijk? ,,Het was eigenlijk 
‘not done’, maar ik moet zeg-
gen dat het op een hele nette 
manier is gegaan. Dat vind ik 

ook wel typerend voor beide 
clubs. Bij Argon werd Bart 
Logchies mijn trainer. Ook bij 
hem stond ik niet altijd in de 
basis, maar het was wel een 
trainer die aanvallend voet-
bal speelde. Ik ben altijd een 
typische linksbuiten geweest, 
flegmatiek dus. De ene keer de 
beste van het veld, dan weer 
de slechtste.”
De uitstraling vindt hij een 
overeenkomst tussen beide 
clubs. ,,Er spelen representa-
tieve jongens. De organisatie 
is absoluut top. Ook beide 
accommodaties zijn natuur-
lijk prachtig. De clubs doen 
altijd wel mee om een top drie 
positie, dat zegt iets over het 
beleid. En dat Joop Leliveld 
met zijn bedrijf voor Argon 
kiest, kan ik wel begrijpen. Dat 
is een bepaalde loyaliteit naar 
de mensen in Mijdrecht toe.” 
Van Velsen, die zijn carrière 
afsloot bij IJsselmeervogels, 
bewaart een goede herinnering 
aan de derby van een aantal 
jaar geleden. ,,Argon won met 

2-0. Ik scoorde de eerste. Toch 
mooi.” 
piEt DE JOng
Piet de Jong, voorzitter van Ar-
gons supportersvereniging De 
Lijnkijkers, vindt de wedstrijd 
wel een speciaal tintje hebben. 
,,We zijn een soort vrienden van 
elkaar. Er heerst altijd een apar-
te sfeer. We worden daar altijd 
prachtig ontvangen.” Zal Argon 
net zo eenvoudig winnen als in 
het thuisduel? ,,Deze wedstrijd 
zal veel moeilijker worden. Ik 
denk dat Elinkwijk inmiddels 
een stuk beter is gaan spelen.” 

VOORSpELLing
Niemand waagt zich aan een 
voorspelling. Al staat voor 
de talloze betrokkenen één 
ding vast. Vele bekenden, al 
dan niet uit het bedrijfsleven, 
zullen elkaar de hand schud-
den. De twee grootmachten uit 
het amateurvoetbal zullen er 
een mooie voetbalmiddag van 
maken, daar aan het Theo Thijs-
senplein. En dat is uiteindelijk 
het belangrijkste. 

17 februari: Elinkwijk - Argon

achterste rij: Gerard Cordes (leider), Laurens van der Greft, rowan Hogenboom, edwin Milton, robin Verhaar, Ceryl bané, Vincent 
van Hellemondt, sainey faal, aswad agard, frank Verlaan, Jasper de Haer, Jeroen westera, patrick Lokken, paul smelt (hersteltrainer). 
Middelste rij: Harm oussoren (verzorger), paul van der ploeg, Nicolai Verbiest, Koray ersu, aaron balk, Nick van schaik, eelco Zein-
stra, benjamin Tol, Daniël de Hoop, Joeri onderwater, anton Zamiatine, rudi Zaal, Dennis basak, Jan van der ploeg (leider 2e elftal). 
Voorste rij: Thabiso van Zeijl, rory van Gulik, Vincent blok, anton den Haan, Michael Kentrop, ben ebu-Mordi, Marcel Keizer 
(trainer/coach), raymond de Jong (assistent-trainer), Duane sinester, sven v an Vuuren, sergio de windt, Kevin Gozems, ronald 
Hijdra, Meason bennett-Dirks.

een foto van Marnix schmidt voor 
het utrechts Nieuwsblad in het plak-
boek van vader en moeder: Marcel 
van Velsen glijdt in het argon-shirt 
linksom langs een verdediger van 
het Tielse TeC, op weg naar de 1-0

Thuis, op 23 september 2007, was regerend landskampi-
oen argon dit seizoen met 3-0 te sterk voor elinkwijk.

tien jaar Elinkwijk - argon

2006-2007 0-1
2005-2006 1-1
2004-2005 1-2
2003-2004 0-1
2002-2003 1-1
2001-2002 2-3
2000-2001 4-4
1999-2000 3-1
1998-1999 7-0
1997-1998 1-1
(bron: Jean Grooten)

ten daarbij zijn dat de fC breukelen sportief 
een toonaangevende voetbalvereniging wil 
zijn en als club een warm thuis voor haar 
leden. Het gezicht van de fC breukelen wordt 
gevormd door wat wij de drie vlaggenschepen 
noemen, namelijk de Zaterdag 1, de Zondag 1 
en de Zondag 2. De Zaterdag 1, uitkomen in 
de zaterdag, derde klasse doet het goed. De 
ploeg van Cor ten bosch voert de ranglijst 
aan, heeft al een periodetitel op zak en richt 
zich nu op het kampioenschap. Dat kampioen-
schap is beslist nog geen zekerheidje, maar 
het de kans erop is zeker aanwezig. Minder 
goed vergaat het tot nu toe de Zondag 
1, uitkomend in de zondag eerste klasse. 
waar gedacht werd aan het behalen van een 
prijs(je) wordt nu gemikt op klassebehoud. er 

heeft inmiddels een trainerswisseling plaats 
gehad en de weg naar boven lijkt ingeslagen. 
ook de Zondag 2, dit seizoen voor het eerst 
uitkomend in de reserve zondag hoofdklasse 
heeft het, volgens verwachting, moeilijk. ook 
daar geldt het devies: handhaven en leren. 

bREDERODES   946
Hier ziet u een foto van een schemerlampje 
zoals deze rond 1950 bij brederodes verkocht 
werden. een houten voet met een rubberen 
bal en een fraai kapje erop met tekst over 
brederodes. wie heeft er nog zo’n sche-
merlampje of kent iemand die een dergelijke 
lamp in het bezit heeft? Graag even contact 
opnemen met Joep oorschot. 

bUnniK    543
bunnik is op zoek naar een nieuwe webmas-
ter. De huidige webmaster, patrick Miltenburg 
heeft het bestuur laten weten vanwege 
drukke werkzaamheden aan het eind van dit 
seizoen te stoppen. Het lijkt de vereniging 
een uitermate geschikte taak voor één van de 
jongere leden, alhoewel een ouder persoon 
natuurlijk ook mag. Van de nieuwe webmaster 
wordt verwacht dat hij of zij affiniteit heeft 
met computers en internet, tijd heeft om 
de website wekelijks bij te houden en enig 
taalgevoel heeft. Daarnaast is het belangrijk te 
weten wat wel en wat niet gepubliceerd kan 
worden, dat je tegen kritiek kan, je niet snel 
uit het veld laat slaan en initiatief neemt. De 
taak samen met iemand anders uitvoeren, is 



Toplocatie Utrecht-Oost
•  Het hoogste woongebouw van Utrecht, ontworpen door de befaamde  

architect Cees Dam, met de bruisende binnenstad om de hoek, alle  
uitvalswegen nabij en fenomenaal uitzicht op het groen in de omgeving.

Gemak
•  Privé plaats in ondergelegen parkeergarage. Via de glazen lift rechtstreeks  

toegang tot de strak vormgegeven woonverdiepingen.

APOLLOAPOLLO
Residence

Appartementen vanaf € 464.000,- v.o.n. inclusief parkeerplaats en  
bouwrente. Van 124 m² tot 377 m². Oplevering vanaf begin 2008.  

Kijkdagen:
• zondag 10 feb 12.00 - 15.00 u
• zaterdag     8 mrt 11.00 - 15.00 u
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Apollo your Life

Luxe
wonen in 

Utrecht

Luxe
•  Luxe afwerking en een IRS systeem met boodschappenservice, alarmering, 

contact met de conciërge en talloze andere mogelijkheden die het leven  
aangenamer maken. 

Exclusieve gym
• Je eigen exclusieve gym, uitsluitend toegankelijk voor bewoners.

Kijk op www.apollo-residence.nl of www.ansdewijnwoningen.nl en bel voor  
een afspraak met Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw, telefoon 030-2300553.

Adv Apollo.indd   1 25-01-2008   12:03:41

wenst de VV Elinkwijk 
veel succes met de tweede 

helft van het seizoen!

ZondAg 17 februari
14.30 uur Elinkwijk - Argon

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

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

bij inlevering van deze advertentie 
bij de ingang kunt u gRatiS naar 
binnen en maakt u kans op een 
wedstrijdbal of het elinkwijk-boek.
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Eén van de vaste aanwezigen bij de thuiswedstrijden 
van FC Utrecht is Edu Nandlal. De nu 44-jarige Nandlal 
voetbalde bij FC Utrecht, FC Emmen en Vitesse, maar zijn 
naam blijft voor velen altijd verbonden met de SLM-ramp, 
die hij als één van de weinigen overleefde. 

Aan het werk met Edu Nandlal 

‘geluk via voetbal is een momentopname’

Door Hans Boender

Als ambassadeur van de 
gemeente Utrecht heeft 
Edu Nandlal, voormalig 

raadslid van Leefbaar Utrecht, 
een vaste stek in De Galgen-
waard. De gemeente heeft de 
beschikking over een eigen 
loge en Nandlal zetelt daar. 
Zoals vanavond, tegen Roda JC. 
De voormalige profvoetballer 
wordt geestdriftig begroet door 
velerlei uiteenlopende figuren. 
Lokale politici, bestuurders van 
FC Utrecht, oud-voetballers, 
maar ook schoonmakers die 
langslopen, schudden hem de 
hand.

Zelf heeft Nandlal een schoon-
maakbedrijf. Met schoonmaken 
en glazenwassen verdient hij 
niet alleen zijn eigen boterham, 
maar helpt hij ook anderen. 
,,Mijn doel is jongeren te bege-
leiden naar het arbeidsproces’’, 
steekt Nandlal van wal. ,,Waar 
gaat het om in het leven? Dat is 
niet sport, maar werk en studie. 
De jongens die bij mij werken, 
zijn verplicht een studie te 
volgen. Zo kunnen ze iets ma-
ken van hun leven. Geluk via 
voetbal is een momentopname; 
werk en een opleiding geven 
structureel invulling aan je 
leven. Ik heb een Turkse jongen 
in dienst gehad, een goede 
Utrechtse amateurvoetballer: 
Ali Ardic. Hij heeft het in het 
betaalde voetbal, bij Zwolle, net 
niet gered. Ik heb hem gehol-
pen met werk en geëist dat 
hij naar school zou gaan. Hij 
heeft de HEAO gedaan, twee 
diploma’s gehaald en is nu 
zelfs doctorandus. Toen hij zijn 
opleiding had afgerond, zei hij 
tegen mij: ‘nu zie ik dat voetbal 
niet alles is’. Jongeren die zijn 
voorbeeld willen volgen, kun-
nen me mailen op nandlal@
planet.nl.” 

Voor Nandlal is voetbal een 
vorm van ontspanning. ,,Ik 
vind het belangrijk dat de jeugd 
sport. Vandaag ben ik bij Her-
cules geweest, waar het meisjes-
voetbal een impuls krijgt. Dat 

vind ik mooi om te zien. Sport 
is voor iedereen. Met die filoso-
fie ben ik ook de politiek in ge-
gaan. Dankzij Leefbaar Utrecht, 
maar ook dankzij wethouder 
Spekman van de PvdA, heeft de 
stad stappen vooruit gezet op 
sportgebied. FC Utrecht heeft 
daarin een voorbeeldfunctie. Ik 
kom hier graag. Ik kan genieten 
van een mooie wedstrijd. Dat 
vind ik belangrijker dan de uit-
slag. En ik hoop altijd dat Rick 
Kruys speelt, een jongen van 
de stad en een jongen naar mijn 
hart. Ik was een keer ramen 
aan het wassen bij een tehuis 
voor geestelijk gehandicapten 
en binnen zag ik Rick die zat te 
praten met een aantal bewo-
ners. Dat vind ik klasse.’’

Dan scoort Robin Nelisse voor 
FC Utrecht. ,,Die jongen is 
helemaal opgeleefd onder Wil-
lem van Hanegem. Hij heeft de 
vrijheid zichzelf te zijn. Daarom 
vind ik Van Hanegem de beste 
trainer die FC Utrecht maar 
kan hebben. Alleen wanneer 
je authentiek bent, vrij, ben je 
ontspannen en kun je presteren. 
En hij geeft spelers die ruimte. 
Ik was zelf een gemaakte voet-
baller. Veel trainers duwen je 
in een keurslijf. Nee, een groot 
talent was ik niet. Ik moest het 
hebben van mijn inzet.’’

Voor zijn periode in de poli-
tiek, werkte Nandlal zes jaar 
als scout van FC Utrecht. ,,Die 
functie moest ik opgeven toen 
ik raadslid werd voor Leefbaar 
Utrecht, vanwege mogelijke be-
langenverstrengeling. Talenten 
die in mijn periode via de scou-
ting bij Utrecht terechtkwamen, 
zijn Dirk Kuijt, Patrick Zwaans-
wijk en Donny de Groot. Dat 
was teamwerk. Ik word nog 
wel eens gevraagd door clubs 
om iets te gaan doen. Maar die 
behoefte heb ik niet meer. Ik 
wil jongeren die op dood spoor 
zitten een toekomst bieden via 
mijn bedrijf. Dat is voor mij 
veel waardevoller.” 

,,Door mijn verleden heeft mijn 
verhaal impact. Die jongens 

weten wat ik heb meegemaakt: 
een vliegramp, het verlies van 
een kind en een scheiding. Die 
gebeurtenissen hebben mij 
gevormd. Ik heb ervan geleerd 
om in het heden te leven, om 
niet achterom te kijken. Van 
gisteren leer je niet. Als je in 
het verleden blijft leven, kom je 
niet verder. Ik zeg altijd tegen 
jongens: je kunt kiezen voor de 
duivel of je kunt kiezen voor 
het goddelijke, ‘het leven.’ Het 
merendeel kiest echter voor de 
duivelse kant. Onze klanten, 
zoals Flag and Sign, Brecheisen 
Makelaars, DA Drogisterijen 
en tal van huisartsenpraktijken, 
kennen de filosofie van ons 
bedrijf. Zij ondersteunen die 
visie en zien dat we goed werk 
afleveren. Daarom werkt het.’’

fo
To

:  pieT
er

 w
eiJer

s

passie en authenticiteit
edu Nandlal werd geboren en groeide op in paramaribo. als 17-jarige 
kwam hij naar Nederland, waar hij een toekomst als profvoetballer am-
bieerde. bij fC utrecht schopte hij het tot het tweede. Later voetbalde 
hij bij fC emmen en Vitesse. begin juni 1989 maakte hij deel uit van het 
Kleurrijk elftal, dat naar suriname afreisde om daar een aantal wedstrijden 
te spelen. Het vliegtuig met de voetballers stortte neer bij het vliegveld 
Zanderij. Van de 187 inzittenden overleefden er slechts elf de ramp, onder 
wie Nandlal. Hij hield aan de sLM-ramp een gedeeltelijke dwarslaesie over. 
artsen dachten dat de utrechter nooit meer kon lopen, maar kregen on-
gelijk. Nandlal loopt, zij het moeizaam, staat zelfs op ladders en doet aan 
hardlopen. ,,ik loop drie kilometer per uur, andere mensen kunnen me 
wandelend inhalen, maar het is heerlijk om te doen.’’

Na de sLM-ramp werd Nandlal nogmaals getroffen door het noodlot. 
in 2001 bleek dat zijn vijfjarige zoontje riva ongeneeslijk ziek was. Drie 
maanden nadat riva was gestorven, liep het huwelijk van Nandlal op een 
scheiding uit. ,,ondanks alles wat ik heb meegemaakt, zoek en vind ik ple-
zier in het leven. passie en authenticiteit geven zin aan het bestaan. ik heb 
geleerd dat het gaat om de manier waarop je in het leven staat.’’ 

ook een optie. als bunnik snel een opvolger 
vindt, kan deze door patrick nu alvast worden 
klaargestoomd voor het nieuwe seizoen. 

CDn    568

CDW    768
Het is de bedoeling dat voetbalvereniging 
CDw eind februari de vernieuwde website 
lanceert. ,,De oude website was voor een 
gemiddelde beheerder veel te professioneel”, 
stelt voorzitter Gerie de Ligt. ,,we hebben 
het nu eenvoudiger gemaakt. De vernieuwde 
site gaat een fantastisch product worden met 
heel veel informatie.”

DaLtO    223

op 19 maart 2008 wordt er bij vv Dalto net 
als in 2007 een voetbaltoernooi georgani-
seerd voor de f-pupillen van de Heuvelrug. er 
zijn diverse clubs uit de omgeving die met dit 
toernooi meedoen. Het doel van dit toernooi 
is: sponsoring van het ronald McDonald-huis. 
in 2007 was dit toernooi een groot succes 
met een opbrengst van ruim 2000 euro. 
iedereen is van harte welkom op 19 maart 
van 13.00 tot 16.00 uur bij Dalto. er worden 
diverse activiteiten georganiseerd, alles ten 
bate van Het ronald McDonald-huis. Mocht 
u een financiële bijdrage willen storten: dat 
kan! indien u het ronald McDonald-huis wilt 
steunen, kunt u een bijdrage over maken op: 
rekeningnummer 162176562 van vv Dalto 
t.n.v. ronald McDonald-fonds. aan het eind 

met een leeftijd die onder de 23 jaar is en die 
op korte termijn een kwalitatieve aanvulling 
kunnen zijn voor de toekomstige selectie in 
seizoen 2008/ 2009.
* overkomende a - junioren uit de a1 en a2 
die met ingang van seizoen 2008/2009 bij de 
senioren moeten gaan spelen.
* Zeer talentvolle b - junioren die in overleg 
met het jeugdbestuur, technische staf en tech-
nisch coordinator een uitgenodiging kunnen 
ontvangen om een wedstrijd mee te spelen.
op dinsdagavond 29 januari heeft de Ge-
meenteraad tijdens haar raadsvergadering 
definitief besloten om de uitbreiding van 
de kleedkamers bij zowel sv Houten als fC 
Delta sports ’95 door te zetten. Dit melden 
voorzitter Cees Hogenes en izak van rijkom 

van het toernooi wordt het voorlopige spon-
sorbedrag bekend gemaakt.

DELta SpORtS   1380
Met ingang van 1 januari 2008 heeft fC Delta 
sports’95 een beloftenelftal voor spelers 
onder de 23 jaar. Doelstelling is talentvolle 
voetballers extra te ondersteunen en de 
overgang van jeugd- naar seniorenvoetbal te 
vergemakkelijken. spelers die hiervoor in aan-
merking komen, zullen uitgenodigd worden 
door de technische verantwoordelijke van 
hun eigen leeftijdsgroep. wie komen hiervoor 
in aanmerking:
* Huidige selectie spelers senioren s1 en s2 
met een leeftijd onder de 23 jaar.
* uitgenodigde spelers uit de lagere elftallen 
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Colin de Jong wordt gepasseerd 
door brian. De 9-jarige spits van 
DVsu e2, op gele gympen, voet-
balt pas een jaartje. eerst basket-
balde hij altijd. Tot de club, ,,iets 
met bisons”, verhuisde. ,,Naar te 
ver weg. Dat vonden mijn ouders 
ook.” Dan maar voetbal. DVsu was 
lekker dichtbij en dat Colin een 
achterstand heeft ten opzichte van 
andere voetballertjes mag de pret 
niet drukken, ,,al ben ik soms nog 
minder goed met trucjes.” Toch 
is ronaldinho zijn favoriet, net als 
wesley sneijder die natuurlijk van 
ajax naar barcelona had moeten 
gaan. ,,Mijn favoriete clubs, al wordt 
mijn moeder dan boos, die is voor 
fC utrecht.” 

ricardo bespringt als het moet zijn tegenstander als een prooi. Klimt langs 
de veel langere benen tot in de rug van de man die zíjn bal afpakte. Zeven 
is de spits van DVsu jongste garde, maar eenmaal aan de bal lukt het ook 
de veel oudere Jesse, Joeri, Nylantha en Myron nauwelijks de bal tussen de 
fel draaiende beentjes weg te plukken. bij de club is ricardo dan ook liever 
spits dan verdediger. ,,Veel leuker. eerst overspelen, dan terug en scoren. 
we hebben al een keer met 8-0 gewonnen. Heb ik er ook één gemaakt.” 
Zijn voorbeeld is wesley sneijder. ,,Heb ik een handtekening van, van mijn 
moeders broer peter gekregen.” ajax is zijn club, ,,want dat vindt mijn va-
der ook. Daar ben ik al drie geweest.” op de vraag wie het eK wint, is 
ricardo stellig: ,,ajax!”

Joeri (15) is bij DVsu vaak rechtsbuiten, soms rechts-
half. sinds groep 4, toen de flankaanvaller van de vier 
vrienden zes jaar oud was. Jesse kent Joeri al vanaf de 
peuterspeelzaal; op straat kwamen ze vanzelf andere 
jongens tegen. ,,en een bal was nooit een probleem. Die 
haalden we bij ons achter uit de sloot. Vaak lag er wel 
eentje.omdat anderen die er niet uit konden of wil-
den halen.”  Voor Joeri is er maar één club: fC utrecht. 
,,ik ga altijd, soms ook naar uitwedstrijden.” favoriete 
voetballers zijn Christiano ronaldo en wayne rooney, 
,,maar misschien alleen als ze zelf de bal hebben”.  ook 
Joeri erkent Jesse’s suprematie bij DVsu en in de kooi 
van speelplek Goeree. Hij gunt Myron zelfs de tweede 
plek, ,,maar zet mezelf ook niet als laatste”. Dat is dan 
Nylantha.

Jesse komt een uur later dan zijn drie voetbalvrienden in de kooi. Geen ster-
allures, maar een extra uurtje les.  wat natuurlijk geen reden is om een dag 
niet te voetballen. ,,ik train zelf drie keer in de week, geef twee keer training 
aan e-tjes en speel natuurlijk een wedstrijd. Dan nog twee of drie keer in de 
kooi. in ieder geval op zondag, voor we naar de fC gaan.” Het is zijn enige 
favoriete club, in binnen- en buitenland. wordt de 15-jarige voorstopper 
(‘dan hoef je niet zoveel te lopen’) van DVsu b1 in de kooi unaniem als de 
beste voetballer aangewezen, van zichzelf zal hij dat niet zeggen. ,,Zet Myron 
maar op één, en als derde en vierde Joeri en Nylantha. Maar op het veld…” 
Jesse was er vroeg bij - net zes jaar oud - doordat hij toen al twee jaar op de 
wachtlijst stond. ,,en ik voetbalde op het veldje voor huis al twee jaar met 
de hoofdtrainer van DVsu, Hans ultee en zijn zoontje Gijs.”

van Complexbeheer op de officiële website. 
De uitbreiding bestaat voor Delta uit 4 extra 
kleedkamers, een extra scheidsrechters-
kleedkamer, extra sanitaire voorzieningen en 
uitbreiding van de opslagruimte. 

DEStO    513
Desto is een samenwerkingsverband aange-
gaan met de KNVb: de komende drie jaar 
draait bij de club het project ‘Tijd voor sport’. 
Doel van dit project is dat er ten eerste goed 
vrijwilligersbeleid komt, ten tweede dat er be-
leid komt om ouders te laten participeren in 
de club en ten derde dat de sociale cultuur in 
de club wordt gewaarborgd. in augustus 2007 
heeft Desto een nieuw complex gekregen. 
ongeveer 150 nieuwe leden zijn er intussen 

bijgekomen en de club verwacht dat het er 
nog meer worden. ook dat is een reden om 
met het project ‘Tijd voor sport’ te starten. 
Daarnaast is het contract van hoofdtrainer 
Henny snel verlengd.

DHSC    506

DOMStaD MaJELLa  103

DOSC   577
Het contract van trainer Hans Lankreijer 
is voor twee jaar verlengd. in september 
verhuist DosC naar een nieuw complex aan 
de schroeder van der Kolkstraat. De bomen 
op het nieuwe terrein worden pas gerooid, 
waarmee het bouwrijp is gemaakt.

EDO   128
eDo heeft het contract van trainer ries van 
rooijen niet verlengd. De nieuwe trainer 
wordt rené van rooijen, geen familie van 
ries. op 17 mei is er een veteranentoernooi 
bij eDo en de club zoekt nog twee deelne-
mende clubs. u kunt zich daarvoor aanmelden 
bij frits de ru: 06-51182367.

ELinKWiJK
Voorzitter Ton bakker heeft namens elinkwijk 
Hans van barneveld tot erelid benoemd. 
Hans nam in zijn veertigste jaar als lid van 
de vereniging afscheid als bestuurslid. wilco 
Mulder werd aangesteld tot de opvolger van 
de eerste secretaris. Verder is het bestuur 
uitgebreid met annelies Harrington als de 

DSO/ULtRaJECtUM   434

DVSU   420

DWSM   272 
DwsM organiseert op woensdag 13 februari 
in samenwerking met fC utrecht een voet-
balclinic voor de D- en e-pupillen. om 12.30 
uur wordt iedereen verwacht op sportpark 
Daalseweide en een halfuur later start het 
programma. Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met ons op telefoonnummers 
0346-567129  en 06-18777352. 

DWSV    170
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Homeless Worldcup
in december zal in het australische 
Melbourne de Homeless world Cup 
worden gespeeld. ik kan me nog goed 
eerste successen van ons utrechtse 
voetbalteam voor dak- en thuislozen 
herinneren. Toen we in 2004 de Ne-
derlandse titel grepen, mocht de ploeg 
naar het Zweedse Gothenburg. en dat 
maakte veel los. bij de voetballers en 
hun directe omgeving en zeker ook bij lokale media en bedrijven, die de trip 
financieel mogelijk maakten. Dan wordt het credo van de wereldkampioen-
schappen voetbal voor dak- en thuislozen, ‘a global game for a global issue; to 
kick of poverty’, heel concreet. 
Klein Galgenwaard gaat er in samenwerking met Kees Grovenstein van Veld 
42, dat sport voor bijzondere doelgroepen organiseert, alles aan doen om 
zich met een utrechts team van dak- en thuislozen te kwalificeren. om te 
beginnen zullen we dan het Ne-
derlands Kampioenschap moeten 
winnen. Vorig jaar werden onze 
jongens pas in de finale getackled, 
na shoot-outs nog wel. Maar 
Kees zegt er zeker van te zijn: 
‘dit jaar worden we Nederlands 
kampioen, want zo’n reisje zie ik 
wel zitten’. 
er traint al een selectie van twaalf 
spelers op Klein Galgenwaard, 
elke dinsdag. Tot 1 maart kan die 
selectie nog worden aangevuld. 
wie de uiteindelijke selectie 
voor het NK niet haalt, kan wel 
structureel blijven voetballen bij 
Klein Galgenwaard. De bedoeling 
is tot een nationale competitie 
straatvoetbal voor dak- en thuis-
lozen te komen. Het NK wordt dit jaar georganiseerd als een reizend eve-
nement, met als speelsteden Den Haag, rotterdam, Den bosch, Maastricht, 
Groningen, amsterdam en uiteraard utrecht. De organisatie is in handen 
van onder meer het Leger des Heils en de stichting Meer dan Voetbal. in en 
rondom utrecht nemen Klein Galgenwaard en Veld 42 de selectie, training en 
coaching  voor hun rekening.
om in aanmerking te komen voor de selectie van tien mannen of vrouwen, 
geldt een aantal criteria. Je moet minimaal 16 jaar zijn en het afgelopen jaar, 
sinds het wK in Kopenhagen, dakloos zijn geweest. ook moet je serieus be-
reid zijn tijd en energie te steken in training en wedstrijd en, heel belangrijk, 
deel te nemen aan een niet-vrijblij-
vend re-integratieproject gericht 
op betaald werk en huisvesting. 
aanmelden kan per mail op info@
kleingalgenwaard.nl en telefonisch 
op 030 - 254 51 35. Zie ook www.
kleingalgenwaard.nl en www.home-
lessworldcup.org

Jean paul de Jong

Volgens de vier vrienden van DVsu b1 heeft 
Nederland weinig te zoeken op het eK in 
Zwitserland / oostenrijk.  alleen Nylantha 
ziet de mannen van Marco van basten de 

tweede ronde halen, maar zijn titelfavoriet  
is… engeland. Jesse: ,,Van basten bakt er niets 
van en wordt gewoon laatste in de groep. Hij 
zou voor meer ervaring moeten kiezen.”

Onder andere tot maart: 

8 februari
sportfeest Mytylschool

13 februari 
Talentenwedstrijd voor dames

17 februari 
sportbezoek jongeren portiekaan-
pak Kanaleneiland aan KG en fC 

29 februari 
start 2e osM’75-project ‘Van Hang 
naar sportjongeren’.

1
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Tapha deinst terug voor Myron (15), de goedgemutste 
verdediger van het type Materazzi. ,,Lekker hard ja. Mijn 
stijl.” Dat zijn ouders eerst judo ‘wel wat voor hem 
vonden’, kwam dus niet slecht uit. Maar buiten, met 
vrienden, was het voetballen. ,,Leuker, vanwege de tac-
tiek en het samenspel. samen tik je ze makkelijk zoek.” 
behalve Materazzi, zijn momenteel francis Dickoh en 
robin Nelisse van ‘zijn’ fC wel favoriet, ,,al is Nelisse 
normaal niet zo goed als nu”. Van de vier voetbalvrien-
den vindt Myron zichzelf na Jesse de beste, dan Joeri en 
dan Nylantha. ,,Maar verdedigend ben ik net zo goed 
als Jesse.” 

Nylantha (16) op zijn beurt zet Joeri vierde en zichzelf 
derde. Myron, die hij net als Joeri van de basisschool kent, 
is nog beter en – inderdaad – Jesse ongenaakbaar. De ge-
boren srilankaan kan prima uit de voeten in de koude, ver-
regende kooi, maar zijn handen zitten warm in gebreide 
handschoenen. ,,ik ben kort na mijn geboorte in sri Lanka 
geadopteerd. Daar hebben ze alleen cricket.” Nu voetbalt 
de rechtsachter vijf keer in de week. ,,plus gymnastiek. en 
ik speel trouwens liever middenvelder.” Manchester uni-
ted heeft volgens hem de leukste spelers, vooral Christi-
ano ronaldo met zijn ‘strakke’ acties. Maar fC utrecht is 
zijn favoriet, want hij ,,heeft een seizoenskaart”.  

Ek
nieuwe penningmeester en richard van schaik 
als vice-voorzitter die verantwoordelijkheid 
draagt voor het vrijwilligersbeleid. Jeugdzaken 
valt nu onder Marco Koppe.
Voor het komende seizoen werd peter Visee, 
nu GVVV, aangesteld als hoofdtrainer. frans 
schuitemaker vervolgt zijn carrière bij De 
Meern.   
    643
EMinEnt bOYS    66

FaiR pLaY   24

FaJa LObi   236
faya Lobi is van plan het komende seizoen 
met de trainersstaf door te gaan. Het gaat om 
eerste trainer Danny Zinhagel, tweede trainer 

wegens grote en langdurige inzet tot erelid 
van fZo. Het eerste elftal van fZo had geen 
goede start van de tweede seizoenshelft. uit 
bij de studenten van koploper odysseus werd 

reinier Yard en keeperstrainer Jules Deel. 

FOCUS   662
simon van der Voort neemt tot het eind van 
dit seizoen de training en begeleiding van de 
senioren zaterdag 2 op zich. Van der Voort is 
een bekende binnen de vereniging en heeft al 
diverse functies bekleed.  

FZO    150
13 januari was de traditionele nieuwjaars-
wedstrijd op sportpark blikkenburg. Na 
afloop was er de nieuwjaarsreceptie. Nadat 
voorzitter richard beukhof zijn speech had 
gehouden, werd hij zelf in het zonnetje gezet. 
Niemand minder dan fC utrecht-voorzitter 
Jan-willem van Dop benoemde zijn collega 
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Een perfecte trouwdag is niet compleet zonder een sfeervolle receptie, een heerlijk
diner en een gezellig swingfeest. Daarvoor bent u bij Het Rode Hart aan het juiste adres. 

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

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

Dè ideale feestlocatie!

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

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

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

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

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

        Bruiloft
     Receptie
   Diner
 Feestavond
Borrel
Entertainment
 Band
   DJ

        En al uw 
             andere wensen.
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Fortitudo en Culemborg ’67 soepel onder één vlag

Focus ’07: fusieclub met grote ambities
Jarenlang telde Culemborg, het stadje nèt buiten de 
Utrechtse provinciegrenzen in de Betuwe, vier voetbal-
clubs: Vriendenschaar, Fair Play, Fortitudo en Culemborg 
’67. Sinds 1 juli 2007 zijn er nog maar drie. Fortitudo en 
Culemborg ’67 gingen verder onder de naam Focus ’07.

Door Remco Faasen

De fusie tussen het 
uit 1919 stammende 
Fortitudo en het in 

1967 opgerichte Culemborg 
’67, vindt zijn oorsprong in 
2005, vertelt Focus ’07 secre-
taris en oud-Culemborg ’67 
lid Meindert Vroegindeweij. 
,,Culemborg ’67 speelde op 
sportpark Westersingel, waar-
voor de gemeente plannen had 
om woningen te bouwen. Wij 
zouden een nieuwe locatie in 
een nieuwbouwwijk krijgen. De 
omvang en financiële positie 
van de club waren echter niet 
zodanig dat we daar echt van 
zouden kunnen profiteren. Met 
185 leden zaten we namelijk 

onder het bestaansminimum. 
Het bestuur heeft toen een on-
derzoek gedaan naar een fusie 
en daarbij kwamen we al snel 
uit bij Fortitudo.” Fortitudo had 
op zijn beurt in dezelfde tijd bij 
de gemeente aangeklopt met de 
vraag of er een kunstgrasveld 
op Sportpark Groot-Sprokke-
lenburg kon worden gerea-
liseerd. ,,Wij waren eigenlijk 
te groot voor ons complex,” 
vertelt Pieter Helmond, alge-
meen bestuurslid van Focus 
’07 en oud-Fortitudo lid. ,,De 
gemeente vroeg ons hoe wij 
tegenover een fusie met Culem-
borg ’67 zouden staan. Als het 
tot een fusie zou komen, zou er 
namelijk een nieuw sportpark 
gerealiseerd kunnen worden. 
Wij zijn toen gaan praten en het 
klikte inderdaad.” 

Fortitudo en Culemborg ’67 
werden dus Focus ’07, een sa-
menvoeging van de eerste twee 
letters van beide clubnamen 
aangevuld met de ‘s’ van ‘sport-
vereniging’. De clubkleuren 
rood en geel, de kleuren van de 
stad, wonnen het van het sa-
menvoegen van het oranje van 
Culemborg ’67 en het blauw 
van Fortitudo. De ambities 
van de jonge vereniging zijn 

groot. Vroegindeweij: ,,De fusie 
bleek het probleem niet eens 
te zijn, het was moeilijker om 
zevenhonderd man in nieuwe 
tenues te krijgen en een nieuw 
clubblad, huisstijl en website te 
krijgen. Dat is allemaal razend-
snel op poten gezet. Nu willen 
we dé voetbalclub van Culem-
borg worden. Daarom hebben 
we ook de kleuren van de stad 
overgenomen.” 

Ondanks de soepele totstand-
koming van de fusie, bezwe-
ren beide verenigingen goed 
rekening te hebben gehouden 
met hun achterban. Er werd een 
stuurgroep met vertegenwoor-
digers van beide verenigingen 
geïnstalleerd en commis-
sies hebben de fusieplannen 
uitgewerkt, waardoor de leden 
met goede argumenten van de 
fusienoodzaak konden wor-
den overtuigd. Vroegindeweij: 
,,Beide verenigingen hebben 
zichzelf natuurlijk de vraag 
gesteld of het wel goed was om 
te fuseren. Zouden we onze ziel 
niet aan de duivel verkopen? 
Maar de meerderheid van de 
leden was positief en het aantal 
mensen dat blijft morren wordt 
steeds minder.” ,,Gelukkig 
hebben we ook al een aan-
tal nieuwe leden, die hele-
maal geen verleden met zich 
meedragen,” vult algemeen 
bestuurslid Ab Warnar, oud-
Culemborg ’67, aan. ,,En als we 
straks gaan verhuizen, speelt 
die emotie helemaal niet meer 

mee.” Algemeen bestuurslid 
Toms Rijswijk, oud-Culemborg 
’67, voegt op zijn beurt toe: 
,,In de nieuwbouwwijk waar 
we naartoe verhuizen worden 
bovendien veel kinderen en er 
worden nog eens bijna vijf-
tienhonderd extra woningen 
gebouwd. We liggen straks ook 
dichtbij Everdingen en Hage-
stein, wie weet trekken we daar 
ook nog leden vandaan.” 

Nu de fusie een succes blijkt, 
spreekt Meindert Vroeginde-
weij van een ‘win-win-win-situ-
atie’: ,,Voor de gemeente is het 
goedkoper. En beide clubs zijn 
er beter van geworden, want 
ze hebben meer continuïteit en 
zijn daadkrachtiger. Bovendien 
krijgen we straks natuurlijk de 
beschikking over een nieuw 
sportpark.” Na de zomer van 
2008 moet Focus ’07 gaan ver-
huizen naar de nieuwe locatie 
aan de westkant van Culem-
borg, die voorlopig de naam 
Nieuw Sprokkelenburg heeft 
gekregen. Voorlopig speelt 
de club haar wedstrijden op 
het oude Fortitudo-terrein en 
wordt er getraind op het voor-
malige Culemborg ’67-complex. 
Vroegindeweij: ,,Dat hebben 
we inmiddels omgedoopt tot 
Focusello, naar het trainings-
complex van AC Milan, dat 
Milanello heet. Voorlopig zijn 
wij de enige amateurvereniging 
van Nederland met een eigen 
trainingscomplex.” 

Van links naar rechts: het bestuur van focus ’07: Meindert Vroegindeweij (secre-
taris, website en clubbladcommissie), pieter Helmond (technische commissie en 
onderhoudscommissie), Theo Zielhorst (penningmeester), Toms rijswijk (kanti-
necommissie en bouwcommissie), 
Henri van der Kamp (voorzitter, jeugdcommissie en bouwcommissie), Hans spel-
ten (wedstrijdsecretariaat) en andré severs (activiteitencommissie en sponso-
ring). ab warnar(seniorencommissie) ontbreekt.

geen Focus ‘07 zondag 1

Voordat focus ’07 een feit was, was Culemborg ’67 een zaterdagver-
eniging en speelde fortitudo op zondag. focus ’07 voetbalt nu op beide 
dagen, maar heeft opmerkelijk genoeg geen representatief zondagelftal 
op de been kunnen krijgen. ex-Culemborg ’67’er ab warnar heeft dat 
absoluut niet aan zien komen en kan zich er nog steeds over verbazen. 
Voor ex-fortiaan pieter Helmond was het minder verrassend. ,,Het is 
een tendens die je landelijk terugziet. wellicht hadden de spelers anders 
naar een andere vereniging gegaan.” Doel is om volgend jaar wel met een 
zondag 1 te starten. 

foto 1: onder toeziend oog van wethouder stegeman slaan David balvers 
en Maarten van burk de eerste paal van het nieuwe complex.

foto 2: David balvers ontvangt van voorzitter Henri van der Kamp het 
focus-vaantje.

foto 3: applaus bij het slaan van de eerste paal.
foto 4: interim jeugdvoorzitter peter skov en materiaalman pieter 

Helmond zorgen voor de aanvoer.
foto 5: enkele trouwe leden o.a. Cor van den Ham en ab warnar.

foto’s: Theo van Dam.

met maar liefst 5-1 verloren. 

gEinOORD   950
De a-selectie van Geinoord heeft afgelopen 
januari het traditionele trainingsweekend 
gehad in Valkenswaard. op zaterdag orga-
niseerde spits Tom van Lijf onder meer een 
tennistoernooi, de spelers namen deel aan 
een bosloop en de groep is uiteraard ook op 
stap geweest. ,,een ideale manier om de neu-
zen weer dezelfde kant op te krijgen”, aldus 
ramon bongers, vorig seizoen nog assistent-
trainer. ,,en dat is belangrijk ook, want voor 
de club staan twee belangrijke confrontaties 
op het programma tegen Kloetinge en Nivo 
sparta, die beide op een degradatieplek 
staan.” Geinoord staat momenteel tiende van 

de veertien ploegen in de hoofdklasse b. 

’t gOY    388
De gourmetavond van de D-pupillen van ’t 
Goy is verzet naar vrijdag 15 februari. Deze 
avond begint om 18.30 uur en zal eindigen 
om 20.30 uur. ’t Goy is voor komend seizoen 
op zoek naar een nieuwe damestrainer. Het 
is de bedoeling dat deze man of vrouw de 
trainingen van de drie seniorenteams op zich 
neemt, die allen op zondag actief zijn. Heeft u 
interesse? reacties kunt u sturen naar Tonnie 
van bentum, beusichemseweg 45, 3997 MH 
‘t Goy. 

HERCULES   1469

sV Houten verwacht dat in de maand februari 
de 100.000e bezoeker van de website geno-
teerd kan worden. Voor de vereniging is dit 
een grote stimulans om de site up-to-date 
te houden en naar verbetering te streven. 
Leuke tips kunt u altijd sturen naar redactie@
svhouten.nl De site kunt u vinden via www.
svhouten.nl. sV Houten is druk bezig met de 
voorbereidingen voor het 75-jarige jubileum-
feest, dat op 11 en 12 april plaats zal vinden. 
Verder volop positieve berichten over de 
vereniging. De a1-junioren liggen op koers om 
promotie naar de derde divisie te bewerkstel-
ligen, het eerste seniorenelftal draait goed 
mee in  de derde klasse van de zondagafde-
ling. bovendien heeft selectietrainer rené 
Versteeg onlangs een jaar bijgetekend. 

HMS    293

HOOgRaVEn   194
Hoewel het eerste elftal van Hoograven ook 
dit jaar meedoet voor de prijzen, is de jeugd 
de trots van onze kleine vereniging. De e- en 
f-elftallen scoren en spelen combinatie voet-
bal met het alom aanwezige talent Hamza, dat 
het een lieve lust is. Het oudste jeugdelftal (nu 
de a1) is al weer op weg naar het volgende 
kampioenschap. ook het dit jaar nieuwe 
dames elftal pakte direct na de wintersport 
een verdiende 2–0 zege. Zijn de spelers van 
Hoograven 1 op tijd weer hun wintercrisis te 
boven?

HOUtEn    1078
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Ervaren spelers steeds belangrijker voor eerste elftallen

‘Wij weten wanneer er gewerkt moet worden’ 
De toegevoegde waarde van oude rotten wordt in het be-
taald voetbal al enkele jaren erkend. Ook in het amateur-
voetbal maken steeds meer eerste elftallen graag gebruik 
van de kwaliteiten en ervaring die ruime dertigers en 
vroege veertigers met zich meebrengen. Henk-Jan Veenen-
daal (FC Breukelen), Gert Verhoef (Sporting ’70) en Ronald 
Hoop (Elinkwijk) zijn het spelende bewijs van die trend.

Door Remco Faasen

Het leven van een 
journalist kan soms zo 
eenvoudig zijn. Bijvoor-

beeld als je drie door de wol 
geverfde voetballers rond een 
tafel plaatst en ze vraagt hoe 
het komt dat er zoveel spelers 
van veertig jaar en ouder op de 
velden actief zijn. Vervolgens 
is het ademloos toeluisteren en 
opschrijven.  
 
Zo vindt de 40-jarige Henk-
Jan Veenendaal, actief voor FC 
Breukelen, het wat hemzelf be-
treft helemaal niet vreemd dat 
hij op zijn leeftijd nog steeds 
meestrijdt in het hoogste team. 
,,Ik speel omdat ik nog steeds 
fit ben. Voetbal is mijn leven, ik 
doe het al vanaf mijn zesde en 
ik leef ervoor. Op vrijdag, als ik 
klaar ben met werken, begint 
voor mij al de voorbereiding.”  

 
Gert Verhoef, met zijn 39 jaar 
één van de ervaren krachten 
van Sporting ’70, herkent zich 
in de woorden van Veenendaal: 
,,Voetbal is mijn passie. Ik vind 
het gewoon nog steeds leuk en 
doe met meerdere elftallen mee 
als ze me vragen.”  

Ook voor de 40-jarige spits 
van Elinkwijk, Ronald Hoop, 
is het de normaalste zaak van 
de wereld dat hij nog steeds 
tot de selectie behoort. ,,Ik heb 
betaald voetbal gespeeld bij 
onder meer Telstar, Dordrecht 
’90, Palermo en FC Basel en 
heb dus van mijn hobby mijn 
beroep kunnen maken. Op 
een gegeven moment moest ik 
een stapje terug doen, maar ik 
houd gewoon nog steeds van 
het spelletje. Zolang ik het leuk 
vind, ga ik door. Ik ben nog fit 
en heb nog nooit grote blessu-

res gehad.” 
Dat er sprake is van een trend, 
met meer oudere spelers in de 
eerste elftallen, was de heren 

zelf ook al opgevallen. ,,Dat 
komt doordat ervaring en inzet 
zo belangrijk zijn”, probeert 
Hoop de trend te verklaren. 

“Het gaat erom dat je een wed-
strijd kunt lezen en spelsitua-
ties herkent. Daarom voetballen 
wij nog. Wij hebben iedere 

‘scoringsdrift verleer je niet’

Marco van der Meer is samen met Cor ten bosch de trai-
ner van Henk-Jan Veenendaal bij fC breukelen. Hij is lyrisch 
over de aanvaller: ,,ik heb wel eens een tijdje weddenschap-
pen afgesloten met mensen langs de lijn als wij een vrije 
trap kregen. ik wedde dan dat de vrije trappen van Henk-
Jan erin zouden gaan en 
dat heeft me heel wat 
geld opgeleverd. als hij 
ervoor zorgt dat hij fit 
blijft, kan hij nog wel een 
paar jaar mee. Henk-Jan 
heeft scoringsdrift, dat 
verleer je niet. Leeftijd 
heeft daar niets mee te 
maken.” 

‘Een belangrijke steunpilaar’

peter Duiverman is de interim-trainer van sporting ’70 en 
werkt uitstekend samen met Gert Verhoef: ,,Je kunt Gert 
op alle hoogtes aanspelen, het maakt hem niets uit. Daarbij 
is het bepaald geen statische spits, hij wacht geen balle-
tjes af maar werkt hard en heeft scorend vermogen. Ze 
zeggen hier wel eens dat jaren geleden met robbie alflen 
de verkeerde speler bij sporting is weggehaald. Dat had 
eigenlijk Gert moeten zijn. in 
het team is hij een belangrijke 
steunpilaar. als hij terugkomt 
van een blessure is hij niet te 
beroerd om met het tweede 
mee te doen en daarna nog 
bij het eerste op de bank 
te gaan zitten. ik denk dat 
hij nog wel een jaar of twee 
door zou kunnen spelen, als 
hij blessurevrij blijft en het 
op kan brengen om te blijven 
trainen.”

‘Een mooi afscheid geven’

,,een pure centrumspits, altijd doelgericht en gek van voet-
bal.” Zo omschrijft elinkwijk-trainer frans schuitemaker 
zijn ‘pupil’ ronald Hoop. ,,Het is ongelooflijk hoe hij er 
ondanks zijn leeftijd uitziet en wat hij aan trainingsarbeid 
verricht. Daar heb ik diepe bewondering voor. Zijn leeftijd 
zit hem bij elinkwijk wel een beetje tegen. Derk schut is 
een stuk jonger en heeft dus de toekomst. Daarom staat 
ronald vaak reserve, hoe erg ik dat ook vind. Hij is wel be-
langrijk voor het team, we hebben een erg jonge groep en 
als oudere speler heeft 
hij zeker een positieve 
invloed omdat hij erg 
aanwezig is. ik denk 
wel dat dit seizoen 
het laatste van ronald 
op dit niveau is, dus ik 
hoop dat we hem een 
waardig afscheid kun-
nen geven.”

iJFC   552
op woensdag 12 maart houdt iJfC een 
sponsorbijeenkomst. in voorafgaande edities 
legde de commissie al bekende namen als 
Hugo Kamps, Hans van breukelen en roelof 
Luinge vast. Dit keer is Johan Derksen ere-
gast. sponsoren van de club zijn van harte 
uitgenodigd om deze bijzondere avond mee 
te maken. iJfC ontvangt u graag in de raadzaal 
van het oude stadhuis van iJsselstein. Vanaf 
19.30 uur staan de koffie en het gebak klaar. 
Na een welkomstwoord van de voorzitter 
(aanvang 20.00 uur), zal Johan Derksen ruim 
tijd hebben om te spreken. ook is er tijd 
voor een vragenrondje. De avond zal worden 
afgesloten met een hapje en een drankje. iJfC 
hoort graag zo spoedig mogelijk of u deze 

avond kunt en wilt meemaken. een zakenrela-
tie meenemen is geen enkel probleem. 

JOnatHan   815
Tijdens de 
algemene Le-
denvergadering 
van Jonathan 
uit Zeist is 
Dick Vonk in 
het zonnetje 
gezet vanwege 
zijn 50-jarige 
lidmaatschap van 
Jonathan. Het 
63-jarige oud-
bestuurslid kreeg 

Daarom heb ik veel respect voor de bestuur-
ders die dit voor elkaar hebben gekregen.”

JSV    1130
Verheugd zijn de Technische Commissie, de 
afdelingbesturen, spelers en begeleiding van 
JsV met de verlenging van de contracten 
van JsV zaterdagtrainer Henry berghoef, JsV 
zondagtrainers rob van Gardingen en perry 
Gesser en keepertrainer Jan Meijer. positief 
is ook dat alle trainers graag nog een jaar bij 
JsV wilden blijven omdat ze het erg naar hun 
zin hebben. Vanwege de aanwezige potentie 
van de spelersgroepen, de fantastische ac-
commodatie, de goede samenwerking met 
de begeleiders en besturen en de aanwezige 
randvoorwaarden. uiteraard zien we graag 

uit handen van voorzitter Martin Vermeer een 
oorkonde in de vorm van een gegraveerde 
schaal. Vonk was twintig jaar bestuurslid Cbs 
en al eerder benoemd tot Lid van Verdienste 
en erelid. Hij was zichtbaar geëmotioneerd 
met de huldeblijk. ,,ik kan veel over die vijftig 
jaar bij Jonathan vertellen, maar daar zal ik u 
niet mee vermoeien”, sprak hij tot de Leden-
vergadering. ,,Het hoogtepunt in die vijftig jaar 
was dat ik onder leiding van oud-voorzitter 
Jan van sprakelaar in de bouwcommissie zat. 
Toen hebben we vier kleedkamers gebouwd, 
terwijl we er acht wilden. Na de laatste 
verbouwing hebben we uiteindelijk toch acht 
kleedlokalen. uit ervaring weet ik hoe moei-
lijk het is de wegen te moeten bewandelen 
bij de gemeente en monumentencommissie. 
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Ervaren spelers steeds belangrijker voor eerste elftallen

‘Wij weten wanneer er gewerkt moet worden’ 

De voetbalwereld staat behoorlijk op z’n kop. bondscoach Marco van bas-
ten plaatst zich moeiteloos voor het eK maar moet volgens de journa-
listieke voetbalkenners opstappen. als het aan hen ligt zelfs nog voor dat 
toernooi uit zijn functie van bondscoach worden ontheven. Vooral Johan 
Derksen kan het niet laten een hetze tegen Van basten te voeren. Leuke 
kenners, stel dat hij niet Marco van basten maar Johan Cruijff zou hebben 
geheten, was hun reactie dan dezelfde geweest? ik denk het niet.
Mag je vinden dat bondscoach Van basten het niet goed heeft gedaan? Na-
tuurlijk mag dat, maar dat is iets anders dan consequent in het tv-program-
ma Voetbal insite en weekblad Voetbal international een campagne tegen 
hem te voeren. Vergeten is de carrière van san Marco: europees kampioen 
met oranje, in 1988 én 1992 wereldvoetballer van het jaar, drie europacups 
en twee wereldbekers 
en met ajax én aC Milan 
ook nog winnaar van een 
handvol kampioenschap-
pen en nationale bekers.
waarom de campagne 
tegen hem maar door blijft gaan? ik zou het niet weten, zelfs niet als er een 
‘wereldkampioen’ bondscoach voorhanden zou zijn, die ik trouwens niet 
kan aanwijzen. Het is duidelijk dat zijn carrière als voetballer niets heeft 
te maken met het bondscoachschap. Maar onder meer door die carrière 
verdient Van basten meer respect dan hij nu krijgt. Hopelijk gaat Marco van 
basten er niet aan onderdoor en blijft hij aan. intussen kunnen die anti-
Van basten figuren dan misschien een paar verdedigers van internationaal 
niveau tevoorschijn toveren. 

Dan onze topclubs ajax, psV, feyenoord en - jammer genoeg – even niet 
aZ. Kwetsbaarder zijn deze clubs nooit geweest en dat dan ook nog eens 
alle drie, vier tegelijk. Komt dit doordat de subtoppers als Heerenveen, fC 
Twente en fC Groningen sterker zijn geworden?
in sommige wedstrijden is dat zo, maar zeker niet structureel.
was het maar waar dat bovengenoemde clubs echt mee konden doen op 

basis van eigen toegenomen kwaliteit. Zij tonen wel minder ontzag voor de 
kampioenskandidaten sinds en jaar en dag. en daar nu wringt de schoen. in 
Nederland is een nivellering aan de gang die toch wel onverwacht om de 
hoek komt. De klasse van de gelouterde clubs is drastisch verminderd en 
dat is iets om behoorlijk ongerust van te worden.
roda JC wint van psV, ajax verliest van NaC, feyenoord verliest van ex-
celsior en aZ wint van niemand. Het is allemaal wel spannender, maar niet 
beter geworden. Ja, dat is leuk. Maar minder leuk wordt door dit alles de 
onderhandelingspositie van de clubs met de tv-maatschappijen. Die hebben 
echt wel in de gaten dat het Nederlandse voetbal nu niet wat je noemt op 
hoog niveau presteert, sterker nog: europees niet meer meetelt.
Dat is al merkbaar doordat zij zich niet buitensporig inspannen om de 

voetbalrechten binnen te 
halen. Met die gereser-
veerdheid is niets mis, die 
is terecht. Het is overigens 
niet zo’n grote ramp voor 
de clubs. al het geld dat bin-

nenkomt, gaat toch vrijwel onmiddellijk en volledig naar de spelers met 
hun buitenproportionele financiële eisen. en die worden al maar duurder, 
maar niet beter. Dat is zo langzamerhand een kraan geworden waar geen 
stop meer op zit.
Het Nederlandse voetbal is in alle opzichten toe aan drastische verande-
ringen. Zoals minder buitenlanders in de opstellingen - een terecht stok-
paardje van Johan Cruijff -, een salarisplafond voor spelers en meer fatsoen 
in de omgang tussen de clubs. wat dat laatste betekent?
Niet achter de rug van elkaar om spelers benaderen en daardoor onrust 
veroorzaken. De voetballiefhebbers zijn het zat te worden geconfronteerd 
met over het paard getilde voetballers die menen zich van alles te kunnen 
permitteren. Normale voetballers betaal je normaal; de echte vedetten mo-
gen veel, heel veel verdienen. Maar met ‘heel veel’ bedoel ik niet honderd-
duizend euro per week. Deze waanzin kennen we in Nederland gelukkig 
niet. Daarvoor moet je in engeland, spanje of italië zijn.

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.
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situatie al duizend keer meege-
maakt.” Gert Verhoef vult aan: 
,,Ik heb wel eens een trainer 
gehad die alle oudere spelers 
in het tweede zette en alleen 
met jonge spelers in het eerste 
doorging. Het tweede werd 
vervolgens zeven wedstrijden 
voor het einde van de competi-
tie kampioen, terwijl het eerste 
nèt niet degradeerde.” 

Wie met drie spelers spreekt 
die samen zo’n honderd jaar 
voetbalervaring hebben, komt 
al gauw op de verschillen die 
er zijn tussen de oude en de 
nieuwe generatie voetballers. 
Henk-Jan Veenendaal ziet die 
verschillen duidelijk: ,,Je maakt 
nu van die jochies van achttien 
jaar mee die denken dat ze er al 

zijn. Als oudere speler probeer 
je ze iets bij te brengen, maar 
dat wordt niet altijd geaccep-
teerd. Toen ik zestien was, zat 
ik trillend op de bank als ik 
met het eerste mee mocht doen. 
Nu geven ze gewoon een grote 
bek.” 

,,Toch zijn er ook genoeg 
jongens die nog willen leren”, 
vindt Ronald Hoop. ,,Jongens 
die nog een stapje hoger wil-
len. Maar wij wisten vroeger 
wanneer er echt gewerkt moest 
worden, wanneer je er moest 
staan. Dat is bij de huidige ge-
neratie toch een stuk minder.” 
Wat ook minder is, is de 
beleving na de wedstrijd, de 
befaamde derde helft. ,,Vroe-
ger kreeg ik de sleutel van de 

kantine na een trainingsavond”, 
herinnert Gert Verhoef zich 
nog. ,,Als ik nu kleedkamer-
dienst heb en daarna in de 
kantine kom, zitten er nog twee 
jongens. Onlangs heb ik met 
het tweede meegespeeld om 
daarna naar het eerste te gaan 
kijken. Daar bleken ze reserves 
nodig te hebben. Uiteindelijk 
kleden zich dan vier man om 
en gaat de rest gewoon weg.” 

Ook bij FC Breukelen zijn de 
verschillen tussen vroeger en 
nu merkbaar. ,,Eigenlijk ben 
ik nog steeds ziek van een 
nederlaag”, bekent Henk-Jan 
Veenendaal. ,,Dat zie je bij de 
jeugd veel minder. De beleving 
is anders geworden.” Ronald 
Hoop voegt lachend toe: ,,Ik 

kon vroeger niet slapen van een 
nederlaag.” 
De Elinkwijk-spits merkt ook 
een verandering in trainings-
mentaliteit. ,,Vroeger begonnen 
we drie kwartier eerder, terwijl 
je daarvoor nog op straat voet-
balde. Maar ja, wij hadden dan 
ook geen Playstation.” ,,Ja, ik 
zie het aan mijn zoontje”, voegt 
Henk-Jan Veenendaal met spijt 
in zijn stem toe: ,,Die kruipt lie-
ver achter de computer, terwijl 
ik op zijn leeftijd alleen bezig 
was met voetballen, voetballen, 
voetballen.” 

Een logische vraag bij voetbal-
lers met een leeftijd als die van 
Hoop, Verhoef en Veenendaal, 
is hoe lang ze nog door denken 
te gaan. ,,Ik stop eigenlijk al 

zeven jaar,” zegt Sporting 
’70-crack Gert Verhoef. ,,Het 
moment dat je moet stoppen 
komt een keer”, weet Henk-Jan 
Veenendaal. ,,Maar zolang ik 
gewoon twee keer in de week 
kan trainen en heel blijf, ga ik 
door.” Oud-prof Ronald Hoop 
zegt nog niet te weten hoe lang 
hij nog zal spelen in het eerste 
elftal. ,,Het spelletje is nog zo 
leuk. Ik houd van de druk die 
bij een wedstrijd komt kijken 
en ik heb er nog veel plezier 
in. Vorig seizoen bijvoorbeeld 
hebben we heel lang meege-
speeld om het kampioenschap, 
daar gaat het toch uiteindelijk 
om. Als alles goed gaat is het 
nog steeds zo leuk om te ballen. 
Maar of ik doorga, ligt natuur-
lijk ook aan de trainer.”

‘Spelers worden al maar duurder, maar niet beter’

dat er nog een prijs wordt gepakt dit seizoen 
en we verwachten ook dat iedereen daar 
voor gaat. ook zijn we blij met de invulling 
van assistent-trainer zaterdag 2 door Michel 
Hauser voor de rest van dit seizoen. Hij 
heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld, naar 
volle tevredenheid van de spelersgroep en 
Hauser gaat de spelers die aandacht geven 
waar ze recht op hebben. De invulling van de 
vacature voor een assistent-trainer zaterdag 
2 voor volgend seizoen is vacant en daar gaan 
we de komende tijd de nodige energie aan 
spenderen. 

KaMpOng   1141
Kampong 1 lijkt klaar voor de tweede sei-
zoenshelft waarin het de titel van Herbst-

meister gaat proberen te verdedigen. De 
ploeg is fit uit de winterstop gekomen en ziet 
een aantal langdurig geblesseerden als Melvin 
bostelaar en Marten van der Hoeve zelfs 
weer hun rondjes maken. Geboren nummer 
6 richard slot is ook op de weg terug. Tel 
daarbij op dat spits Moustafa Marghadi zich 
ook weer beschikbaar heeft gesteld voor het 
eerste en dan lijkt het logisch dat Kampong 
niet kan wachten tot de competitie weer 
begint. Hoewel de doelstelling ‘het linkerrijtje’ 
blijft, gaat men ook stiekem geloven in een 
top drie klassering aan het eind van de rit.

KDS   252

KiSMEt    99

traditionele nieuwjaarsreceptie. Veel leden 
waren naar het clubhuis gekomen om elkaar 
persoonlijk al het goeds toe te wensen en 
te luisteren naar de toespraak van voorzit-
ter Dick ten Hoonte. Tijdens de toespraak 
werd bekend gemaakt, dat de trainer van het 
tweede elftal, Krijn Vonk, de club wegens ver-
andering van werkplek aan het eind van het 
seizoen gaat verlaten. Hoofdtrainer Herman 
schreurs had enkele dagen daarvoor zijn con-
tract daarentegen verlengd. ook werd even 
stil gestaan bij het overlijden van twee erele-
den, te weten bas de Kuiper en piet plomp. in 
de toespraak werd ook aandacht besteed aan 
het afscheid van Dick eskes als bestuurslid en 
werd edwin de bruin benoemd tot vrijwil-
liger 2007 vanwege zijn enorme inzet voor de 

KOCKEngEn    306

LEKVOgELS  344

LOpiK    405

MaaRSSEn    996

MagREb   263

DE MEERn    1392
De vrouwen- en meisjesafdeling van De 
Meern heeft een eigen website. interesse? Kijk 
dan op http://www.nummer11.nl/meernvrou-
wen. 

MOntFOORt    344
Zaterdag 5 januari hield vv Montfoort zijn 
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Bel voor folder: 030-2933317 
(na 11.00 uur)

Elke ZondAg de gezelligste “dAnsAVond”
vanaf 20.00 uur

Zaalverhuur “oog in al” 
Richard wagnerlaan 22-C  Utrecht

Uw feest verzorgd voor € 17,- p.p.
Bestaande uit:

 koffie met cake bij binnenkomst  Onbeperkt drinken tot 01.00 uur 
 Saladetafel met stokbrood en kruidenboter 

 En een kopje koffie na afloop

Meer informatie en acties op onze site

www.partyzaal.nl

Tel. 030-635 33 55  www.beelengroep.nl
Containerservice • Afvalrecycling • Puinrecycling • Levering zand

ook voor particulieren!

Afvalcontainer bestellen...
Beelen bellen!

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

Industriële verhuizingen 

Maintenance support 

De/Montage

Speciaal transport 

Hijswerkzaamheden 

Opslag

Postbus 132, 3480 DC  Harmelen

Tel. +31 (0)348 408 484

Fax +31 (0)348 408 567

E-mail: info@vandijkdemeern.nl

dijk_17733_Adv_VVT-gids-V3.indd   1 02-04-2007   10:23:48

Computers • Notebooks • Printers

Hoefbladhof 49 • 3991 GG Houten 
Tel.: 030-634 29 36  

info@muismt.nl • www.muismt.nl

Muismat, hét adres voor reparatie en verkoop van desktop- en notebookcomputers.
Tevens ondersteuning bij hard- en softwareproblemen, onderhoud, reparatie en 

levering van printers. Voor zowel de particuliere als de zakelijke gebruiker.
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Gouden Gids  2005/2006  •   advertent ie  voorste l maart  2005 Brücke l  Rec lame BV

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:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teamflex Personeelsdiensten 
bemiddelt in tijdelijke en vaste 

banen in transport en logistiek, 
agrarisch loonwerk en grond-

weg- en waterbouw

Beschik je nog niet 
over de juiste 

papieren?
Wij bieden diverse 

opleidingsprogramma's.

Kijk op 
www.teamflex.nl en meld 

je aan of neem direct contact 
op met onze vestiging in 
Amsterdam: 020-4910032 

of  
030-6067417.

Teamflex Transport & Logistiek 
zoekt voor diverse opdrachtgevers in de regio 

Utrecht, Noord-Holland, Zuid Holland en Flevoland 
per direct

o.a.:
Trekker oplegger / 
combichauffeurs landelijke distributie
stukgoed (ADR is pré) en 
levensmiddelen (DC's)
Kipper/mixerchauffeurs

Bakwagenchauffeurs koeltransport
Loodspersoneel/heftruckchauffeurs

Chauffeurs autotransport

Zowel tijdelijke als vaste banen, 
fulltime en parttime met uitzicht op vast   

        dienstverband.

vrachtwagenchauffeurs C/E 
en logistiek personeel 

Utrecht:      

Bij Univé staat
u nooit buitenspel.

Op het gebied van schade-,
zorg- en levensverzekeringen

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

En... Univé houdt de premies laag!

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

Door Rogier Fonteijne

Vrijdagochtend 4 janu-
ari, Utrecht Centraal. 
Twintig spelers staan 

samen met begeleiders klaar 
voor de trein naar Schiphol. 
Het ‘FC Marokko zeker’ van 
een voorbijganger zorgt voor 
de nodige hilariteit. Zwaluwen 
Utrecht 1911 is een mix van 
Nederlandse, Marokkaanse en 
Turkse jongens. Na een soepele 
reis arriveert het gezelschap bij 
4-sterren hotel Calella Palace. 

De groep ontspant, op het 
strand wordt gelopen en een 
partijtje voetbal mag van-
zelfsprekend niet ontbreken. 
Marokko - Nederland: 2-0. 

Na de douche wacht een pittige 
speech van de voorzitter. Ton 
Versteeg, aanwezig samen met 
broer Willem, barman Joop van 
Miltenburg en supporter Jan, 
eist bovenal orde en discipline. 
Het bestuur heeft voor dit 
trainingskamp zijn nek uitge-
stoken, de spelers moeten dit 

op juiste waarde schatten. De 
saamhorigheid binnen de selec-
tie kan vele malen beter. Trai-
ner Rob Zomer beaamt dit. Hij 
legt bovendien uit dat dit voor 
hem belangrijke momenten zijn 
om te kijken hoe de groep zich 
gedraagt. ,,Ontspanning mag, 
maar het blijft een trainings-
kamp. Hard werken en jezelf 
goed gedragen zijn belangrijk. 
Het is aanhaken of afhaken.” 
Na de serieuze woorden wordt 
er gegeten, gedronken en 
brengt de selectie een bezoek 

aan de lokale horeca. Mooie 
tenten en bruisende disco’s zijn 
er genoeg. Wat tegenvalt, is 
dat ze gesloten zijn. De Costa 
del Maresme oogt in januari 
nu eenmaal anders dan in juli. 
Gelukkig is er in het hotel ver-
tier genoeg. Aanvoerder Glenn 
Bronkers won op Schiphol 700 
euro met roulette, in het kader 
van teambuilding werd een 
deel hiervan omgezet in een 
fles Blue Label. En in het kader 
van nog meer teambuilding is 
diezelfde fles ’s nachts soldaat 
gemaakt. 

Zaterdag staat een duel tegen 
Arnhemse Boys op het pro-
gramma. Zwaluwen Utrecht 
rolt de vierdeklasser met 8-1 op. 
De sterke Turkse spitsen Tarik 
Demir en Serkan Demirci pak-
ken hun goaltjes mee, evenals 
Jeffrey Versteeg. Minder goed 
vergaat het Nadir Alhauati. 
Al na enkele minuten ligt de 
felle verdediger kermend van 
de pijn op de grond, voor een 
forse blessure wordt gevreesd. 
Er is veel irritatie, de spelers 
verkiezen veelal de actie boven 
het samenspel. Wél levert het 
af en toe schitterende staaltjes 
voetbal op. De sierlijke zaal-
voetballer Jamal Kassni geeft 
diverse panna’s en de logge 
achterneven van Vitesse-speler 
Theo Janssen krijgen geen 
vat op de watervlugge drib-
belaar. Links achterin speelt 
Francis van Rooij een puike 
pot. De talentvolle linkspoot 
zit bij Zwaluwen lang niet aan 
zijn plafond, maar naar eigen 
zeggen ontbreken de echte am-
bities. Wat niet is, kan komen. 
De groep is extreem jong en de 
beste jaren moeten nog aanbre-
ken voor de meeste spelers. 

Na de lunch vertrekt de 
touringcar naar Barcelona. 
Camp Nou wordt bezocht en 
ademloos krijgen de spelers het 
bewijs dat Barça daadwerkelijk 
‘mes que un club’ is. Vanaf 
Camp Nou gaat de bus richting 
centrum, La Rambla heet de 
halte. Om 20.30 uur vertrekt de 
bus weer, vier spelers ont-
breken. Zomer is streng, de des-
betreffende jongens moeten per 
taxi naar de volgende stop: Sta-
dio Olympia. In het Olympisch 
Stadion neemt Espanyol het 
op tegen Villareal. Espanyol is 
geen FC Barcelona en het grote 
stadion is slechts voor de helft 
gevuld. Het voetbal is echter 
niet minder boeiend. De thuis-
ploeg boekt een verrassend een-
voudige zege. Na afloop warmt 
de vermoeide groep zich op in 
de bus. Dat vermoeidheid een 
relatief begrip is, blijkt wanneer 
het uitgaansgebied in beeld 
komt. Spaanse schoonheden 
maken kennis met Utrechtse 
casanova’s, het casino met 
Utrechtse royaliteit. 

Zondagochtend verschijnt 
niet iedereen aan het ontbijt. 
Dit terwijl assistent-trainer 
Bertus van Luijn iedere ochtend 
trouw zijn spelers wekt. Na 
de verplichte rust gaat de reis 
naar het strand voor een zonnig 
potje voetvolley. Het team van 
Jeffrey, Glenn, Moustafa, Ser-
kan en Zomer blijkt het sterkst. 
Na de lunch vertrekt de bus 
naar het prachtige trainings-
complex van Torderra. Iedere 
liefhebber koestert velden als 
deze, de eigenaar is er dan ook 
uiterst trots op. Aan de muur 
hangen foto’s van grote spelers 
en grote clubs die het net er al 
eens hebben laten bollen. De 

FC Utrecht bleef liever in Nederland, net als menig hoofdklasser. Maar zondag vierde-
klasser Zwaluwen Utrecht had andere plannen. Dankzij de inspanningen van het bestuur 
kon de voltallige selectie vijf dagen trainen en ontspannen in het Spaanse Callela.

‘Aanhaken of afhaken’

utrechtse Zwaluwen in Camp Nou, links naar rechts en van boven naar onder:
Jeffrey Versteeg, bert van Luijn, Kevin van beuningen, Marko Kok, serkan Demirci, Mo Darghal, Jamak Kassni, soufiane el bounayi, 
Hamza Mahdad, semir Canik, Nadir alhouati, rachid bali, francis van rooij, Glen bronkers, arjan van Dijk, Tarik Demir, Moust-
hafa Loukili, Ton Vertseeg, Jan broekhuizen, willem Versteeg, Joop van Miltenburg.  

Trainingskamp Calella moet titel opleveren voor Zwaluwen Utrecht

sponsoring. Daar het aantal ereleden de afge-
lopen jaren behoorlijk was uitgedund, was het 
toevoegen van vers bloed noodzaak. een man 
als Jan van de stoep, directeur van de o.b.s. de 
Hobbitstee, mocht volgens de leden dan ook 
niet in het rijtje ontbreken. Jarenlang was Jan 
jeugdvoorzitter en algemeen voorzitter en hij 
was zeer nauw betrokken bij de privatisering 
van de sportvelden. De bij de titel erelid 
behorende decoratie werd opgespeld door 
secretaris Nelleke Dekker. 

MSV   474
De vertrekkende trainer ingmar de Jong, 
die na lang wikken en wegen koos voor een 
trainersvervolg bij fC De bilt in plaats van 
het verlengen van het contract bij MsV’19, 

heeft in de korte winterstop een aantal oefen-
wedstrijden op kunstgras kunnen spelen en 
volop gebruik kunnen maken van weer twee 
aanstormende talenten. roelof spruit, de 
jongste telg uit de spruitenfamilie van MsV’19 
en eerstejaars senior, heeft inmiddels weer 
een plaats in de aanval van het vlaggenschip 
verdiend. ook a-junior bart roelofs maakt de 
overstap naar het eerste elftal en speelt even-
als roelof spruit meer dan verdienstelijk zijn 
partijtje mee. er werd in de oefenperiode ge-
wonnen van vv sporting (1-0), gelijkgespeeld 
tegen DHsC uit met 2-2 en de serie werd 
afgesloten met een eclatante 3-0 overwin-
ning op tweedeklasser unio uit oudewater. 
De eerste competitiewedstrijd in 2008 werd 
met aantrekkelijk voetbal fraai gelijk gespeeld 

maar heeft nog even de steun nodig van en-
kele oudgedienden om zo nog een jaar langer 
te kunnen rijpen. NiTa hoopt dat vertokken 
spelers Jeroen Langelaar en rik de Lange, 
die in de a-junioren van fc breukelen spelen 
volgend seizoen weer terugkeren op het oude 
nest. oudgediende Jan van sligtenhorst heeft 
definitief gekozen plaats te maken voor de 
jeugd en bij de veteranen zijn carrière voort 
te zetten. NiTa zal nog wel op zoek moeten 
naar een nieuwe verzorger, omdat bianca 
Treur te weinig tijd heeft om het verzorgen 
erbij te doen.

ODiJK   366
odijk doet het goed in de vijfde klasse van 
het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Ton 

(1-1) tegen koploper Vriendenschaar uit 
Culemborg. MsV’19 hoopt dan ook de derde 
periode te winnen om zodoende mee te kun-
nen doen aan de nacompetitie en ingmar een 
waardig afscheid te geven! 

nita
De staf van NiTa is druk bezig te proberen 
de selectie te behouden. Met name oud-
gediende Henk Koekoek heeft nog twijfels 
rondom zijn verlenging van zijn voetbalcar-
rière. Zijn broer heeft volmondig ‘ja’ gezegd 
om er nog één seizoen selectie aan vast te 
knopen samen met sander Verbrugge, reinald 
Vossestein en richard van rijnsoever. Twijfel-
gevallen zijn nog wessel van rijn e n Vincent 
van de water. De jeugd is goed doorgebroken, 
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rachid bali, Jamal Kassni, en Nadir 
alhouati poseren trots met frank 
rijkaard tijdens een toevallige ontmoeting 
op het vliegveld.

training wordt gebruikt voor 
een uitgebreide warming-up, 
daarna mogen de spelers afwer-
ken. De lange keeper Kevin van 
Beuningen is in vorm, wat de 
selectie op opdrukken komt te 
staan. Niet veel later vallen er 
prachtige treffers. Voldaan en 
moegestreden verlaat Zwalu-
wen Utrecht het complex. Op 
het diner na krijgt iedereen 
vrijaf en dat betekent vertier en 
gezelligheid. Voor het avond-
maal vloeit de drank reeds 
rijkelijk, na het eten verandert 
daar weinig aan. 

Maandag, de laatste volledige 
dag van het trainingskamp, 
begint na het ontbijt met een 
training. Niet alle spelers zijn 
aanwezig. Het zorgt voor ir-
ritatie en nogmaals benadrukt 
Rob Zomer dat dit voor hem 
een teken aan de wand is. 

Bertus traint de spelers Glenn 
Bronkers en Hamza Mahdad 
apart. Mahdad, volgens velen 
de beste speler van de selectie, 
begint langzaamaan weer fit te 
worden. De creatieve mid-
denvelder, tevens actief in het 
zaalvoetbal, kan de tweede 
seizoenshelft wel eens het 
verschil gaan maken. Met een 
achterstand van vier punten op 
koploper Wasmeer kunnen de 
roodblauwen zich geen punt-
verlies meer veroorloven.
Eef Melgers van trainingskam-
pen.nl beseft dat er een uniek 
concept gaande is. De ex-prof-
voetballer (o.a. FC Den Haag) is 
gaan wonen in Spanje, ontvangt 
clubs en begeleidt deze tijdens 
hun trainingskamp. Volgens 
hem komt het steeds vaker 
voor dat clubs in de winterstop 
richting zon vertrekken. ,,Een 
gulle sponsor, een enthousiast 

bestuur en een kleine bijdrage 
van de spelers is momenteel 
genoeg. De tijd dat alleen 
hoofdklassers naar het buiten-
land gingen, ligt achter ons.” 

Op dinsdag 9 januari maakt de 
spelersgroep zich op voor de te-
rugreis. Voor het vertrek neemt 
de voorzitter wederom het 
woord en hij maakt de groep 
een compliment: “Jullie hebben 
je keurig gedragen. Hopelijk 
uit deze trip zich in positieve 
resultaten en iets meer binding 
met de club.” Op het vliegveld 
ontmoet de groep FC Barcelo-
na, mooie foto’s zijn het gevolg. 
Rachid Bali adviseert Rijkaard 
om Ronaldinho te verkopen, 
Rijkaard neemt het advies in 
overweging. In Nederland gaat 
iedereen zijn eigen weg. Het 
kleurrijke gezelschap heeft 
wat teweeggebracht. De eerste 

oefenwedstrijd na het trainings-
kamp, tegen RUC, wordt met 
0-4 gewonnen. Op naar het 
kampioenschap.

Elders en Van Diete beroofd in Barcelona

grijze sluier over zonnig trainingskamp Fc de bilt

trainer Rob Zomer zet spelers uit selectie

Het trainingskamp van Zwaluwen utrecht heeft voor drie spelers van het 
eerste team nare consequenties gehad. rachid bali, farid Masrour en Mo-
hammed Darghal zijn door trainer rob Zomer uit de a-selectie gezet. ,,De 
club heeft een vermogen uitgegeven aan ons trainingskamp. Dan moet het 
niet kunnen dat een paar spelers de regels aan hun laars lappen”, aldus de 
coach. ,,ik tolereer niet dat spelers het ontbijt of de training missen omdat 
ze op hun kamer blijven liggen. ook kan het niet dat je te laat bij de bus 
bent als we gezamenlijk een wedstrijd van espanyol willen bezoeken.” 

Arno van Diete is zwaar gehavend teruggekeerd van een 
trainingskamp met FC De Bilt. Met Marco Elders blonk de 
routinier uit in het veld, maar ’s nachts in Barcelona liepen 
de twee rake klappen op. Trainer Robbie Alflen doet ver-
slag van vier dagen Calella.

Vrijdag 4 januari was het dan 
zover. Om zes uur in de och-
tend verzamelden we bij FC De 
Bilt en rond twaalf uur liepen 
we in een heerlijk zonnetje 
door Barcelona. Ook de busreis 
naar het hotel in Calella verliep 
volgens schema en na de ka-
merindeling hadden de jongens 
nog wat tijd om de omgeving te 
verkennen. Om half vier stond 
de bus klaar om ons naar het 
trainingsveld te brengen. 

Daar troffen we een prachtig 
vergezicht aan: twaalf velden 
op een berg, bijna allemaal op 

verschillend niveau. Velden die 
in uitstekende staat verkeer-
den, maar aan de kleine kant 
waren. Zeker wanneer je elf 
tegen elf speelde, merkte je 
dat de ruimtes beperkt waren. 
Een minpuntje dat de pret niet 
mocht drukken. We zouden 
vier dagen lang uitstekend kun-
nen werken.

Voor het avondprogramma 
moesten we op zoek naar een 
passende locatie. De eerste 
avond stond een voetbalquiz 
op het programma, de tweede 
een pokertoernooi. Maar een 
geschikte ruimte ontbrak. 
Gelukkig vond Eef Melgers 
van trainingskampen.nl al snel 
een oplossing. Op vijf minu-
ten lopen van het hotel zat 
een Ierse pub. En die had ons 
best graag met 33 man binnen. 
Dus hebben we de eerste twee 
avonden daar doorgebracht. En 
geslaagd was het zeker. Bij de 
quiz hadden we groepjes van 
drie man gemaakt. En bij elke 
vraag werden ze fanatieker. Je 
ziet de spelers zo steeds closer 
met elkaar worden.  
 
Het mooie is dat je de vol-
gende dag aan het ontbijt het 
plezier er nog steeds vanaf ziet 

stralen. Op de training van 
zaterdag moest er uiteraard de 
nodige alcohol uit de lichamen 
worden gelopen. Er zat dan 
ook het nodige ‘kopwerk’ in 
de oefensessie. We hebben het 
verder rustig opgebouwd en de 
spelers niet echt conditioneel 
aangepakt. 
Ook de tweede avond was zeer 
geslaagd. Pokeren is tegen-
woordig zo ‘hot’ dat bijna 
iedereen het leuk vindt.  
 
De zondag stond in het teken 
van het duel tegen zondag-
hoofdklasser UDI ’19. Na een 
goeie wandeling trapten we om 
drie uur af op een iets groter 
veld dan dat waarop we train-
den. Het zou van onze kant een 
zeer goede wedstrijd worden 
die we na een 3-3 ruststand 
uiteindelijk met 6-3 zouden 
verliezen. Arno van Diete was 
aan onze kant de uitblinker, 
met als goede tweede Marco El-
ders. Beiden lieten zien jaren op 
hoofdklasse niveau geacteerd te 
hebben.
Voor de avond hadden we een 
karaoke geregeld, maar ieder-
een was vrij om te gaan waar 
hij wilde. 

De groep was duidelijk naar 
elkaar toegegroeid. Op twee 
man na was iedereen getuige 
van het vaak zeer valse gezang 
van mijn selectie. 
Alleen de twee uitblinkers van 
de middag gingen hun eigen 
weg. En uitblinken zouden ze ’s 

avonds nogmaals doen, alleen 
nu in iets andere vorm… Rond 
kwart over drie ‘s nachts ging 
mijn telefoon. Marco Elders. 
Hij en Arno waren in Barcelona 
beroofd. Marco liep met een 
blauw oog en Arno was er he-
lemaal slecht aan toe. Zijn hele 
kop was in elkaar geschopt, 
gekopt en geslagen door vier 
Polen of Roemenen. Hij moest 
met een ambulance naar het 
ziekenhuis en is helemaal on-
derzocht. Na ongeveer twintig 
keer telefonisch contact met 
Marco te hebben gehad, hoorde 
ik om tien voor zes dat ze veilig 
in een taxi zaten en onderweg 
waren naar ons hotel. Ik werd 
vast gewaarschuwd voor het 
feit dat Arno er niet uit zag. Ge-

broken neus, een hersenschud-
ding en een schedel zo hobbelig 
als de bovenlaag van een mul 
strand. Het resultaat van een 
avondje Barcelona. Om half 
zeven kwamen ze binnen… Ik 
schrok, ondanks de waarschu-
wing van Marco Elders.

Het was zwaar klote. Het voel-
de als een grijze sluier die over 
ons verder fantastische trai-
ningskamp hing. De groep was 
er ook aardig kapot van en de 
laatste dag is er dan ook weinig 
gebeurd. Nu, alweer een paar 
dagen thuis, komt gelukkig 
weer het positieve gevoel van 
een fantastisch trainingskamp 
naar boven. Met veel dank aan 
trainingskampen.nl.

Verzorger Gerrit Klaasen.
Michael, Tanim, Nick, Danney, Leroy, rick, bas, ronald, Laurens en Gregory poseren in 
barcelona (v.l.n.r.). foto’s: Gerrit panhuis. 

Gruters staat in de subtop en de tweede sei-
zoenshelft werd prima begonnen met een 3-1 
zege op sCH ’44. Zaterdag 24 mei 2008 is het 
Hans Merkus pupillen toernooi. Zaterdag 31 
mei 2008 staat het Gerard de ridder Junioren 
Toernooi op het programma en 7 juni is de 
traditionele slotdag voor de jeugd. 

ODin   79
odin speelde de eerste wedstrijd na de 
winterstop met 1-1 gelijk tegen stadsgenoot 
HMs. Na het opstappen van Ton van de schaft 
en eddy Groeneveld heeft odin een interim 
bestuur. Dit bestuur zal het huidige seizoen 
afmaken. De volgende mensen hebben zitting: 
wil iesberts (voorzitter); Joop westerhout 
(2e voorzitter); anouk Charpentier (secreta-

ris); sam Groen (penningmeester); Kevin van 
Kats (2e penningmeester).      

ODYSSEUS   294
De studenten van odysseus zijn niet alleen 
op sportief gebied goed bezig. De band 

recent startte osM met een seniorencom-
missie, waarin Hans van den boogaard (erelid 
van de vereniging), Harry van den bosch en 
frank van bergen zitting hebben. belangrijkste 
zaken waar de seniorencommissie zich op 
gaat richten zijn duidelijkheid en structuur 
m.b.t. de doorstroming van de jeugd, verbe-
tering van communicatie tussen betrokken 
partijen en het vervullen van een klank-
bordfunctie naar bestuur, trainers, leiders en 
spelersraad. De eerste geluiden rondom de 
commissie zijn bijzonder positief te noemen. 
De oprichting komt op een perfect moment, 
aangezien de voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen 2008-2009 inmiddels van start zijn 
gegaan. Deze week hoopt osM de nieuwe 
trainer van de zondagselectie te presenteren. 

‘The ballistisc’ timmert nadrukkelijk aan de 
weg. De bandleden zijn (ex)-leden van de 
voetbaltak (zie foto met rijnette en peter D. 
tijdens het optreden bij de ssr-nu). bassist 
peter Mooij is trainer van het derde elftal. 
Voor meer informatie over deze band is er 
de website www.theballistics.nl. ondertussen 
is het duidelijk dat in de vierde klasse van het 
zaterdagvoetbal de titelstrijd zal gaan tussen 
DHsC en odysseus. in januari stonden beide 
teams tegenover elkaar. Het mooie voetbal 
van de studenten moest het afleggen tegen de 
branie van ploeg uit ondiep. DHsC won, zo-
dat de studenten voorlopig genoegen moeten 
nemen met een tweede plek. 

OSM ‘75   690
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Door Hans Vos

Ja, bekent Henk Temming 
aan de eettafel. ,,Ik ben een 
snoeper, altijd geweest.” 

Geen wonder dat hij het bezoek 
attendeert op de muffin die in 
zijn ogen veel te lang onaange-
roerd naast de mok vers gezette 
koffie blijft liggen. Zelf heeft hij 
de door levenspartner Grada 
aangereikte lekkernij al na een 
enkele slok koffie achter de 
kiezen.

In huize Temming zijn de ge-
volgen van de beroerte die hem 
maanden geleden trof, zichtbaar. 
In zijn woning in Bilthoven wa-
ren tal van aanpassingen nodig 

om hem het huiselijke leven in 
praktische zin te vergemakkelij-
ken. Zijn fysieke gestel mag een 
klap hebben gehad, geestelijk is 
de tachtig-plusser gelukkig goed 
bij de tijd gebleven.
Namen van oud-ploeggenoten 
en voormalige tegenstanders, uit 
lang vervlogen jaren, rollen over 
zijn tong. Net als het lekkers uit 
de koektrommel van Grada, met 
wie hij afgelopen november 62 
jaar was getrouwd. Uiteraard 
blijft 1958, zijn topjaar, niet on-
besproken. Temming geniet nog 
altijd met volle teugen na van 
dat zeer bijzondere kampioens-
jaar, een unieke mijlpaal in het 
Utrechtse profvoetbal. 

Dat wat Temming als vlijtige, 
fysiek sterke middenvelder met 
DOS presteerde – het pakken 
van de landstitel – is al een halve 
eeuw in voetbalstad Utrecht een 
ongeëvenaard resultaat. Zijn 
trotsheid over dat wapenfeit 
is terecht, zonder overdreven 
uiting overigens. Meer nog dan 
de lieve som van 1100 gul-
den aan premiegelden die hij 
destijds als kampioen ontving, 
is de blijvende vriendschap met 
vroegere maten als Hans Kraay, 
Gerrit Krommert en Ton van 
der Linden zijn waardevolste 
‘voetbalbezit’.
Ze maakten alle drie hun 
opwachting toen Temming 
recentelijk revalideerde in cen-
trum De Hoogstraat in Utrecht. 
De belangstelling van Kraay, 
Krommert en Van der Linden 
bewijst eens te meer dat de glo-
rietijd van DOS gestoeld was op 
kameraadschap, teamgeest en 
onderlinge verbondenheid. Juist 
hun nazorg doet hem zichtbaar 
goed, in deze soms moeilijke 
tijd. Wat het aantal wedstrijden 
in dienst van DOS 1 betreft, 
wint Temming het van zijn oude 
makkers. Op zeventienjarige 
leeftijd debuteerde hij. ,,Ik heb 
het langst gevoetbald, heb het 
het langst van allemaal volge-
houden. Ik bleef maar doorgaan. 
Ja, dat zat nu eenmaal in mijn 
karakter.”

Meer nog dan het grote aantal 
optredens in de hoofdmacht van 
de Utrechters trok zijn speci-
alisme de aandacht, vooral bij 
thuiswedstrijden. Temming was 
de man van de vrije trappen en 
strafschoppen. ,,Nee, ik trainde 
er niet speciaal op. Ik ging 
gewoon achter die bal staan.” 
Zijn precieze schotkracht leverde 
DOS vele doelpunten op. Onbe-
rispelijk waren zijn doelpogin-
gen vanaf elf meter, met rechts 
ingeschoten. Zijn scoringsper-
centage was ongekend hoog. ,,Ik 
had geen faalangst. Iemand als 
Ton van der Linden durfde geen 
strafschoppen te nemen. Die was 
bang voor zijn goede naam”, 
lacht hij.

Zodra Temming zich achter de 
penaltystip opstelde, de bal op 
het kalk klaarlegde, kwam het 
publiek in Galgenwaard massaal 
overeind. Ter ondersteuning en 
bovenal uit bewondering. Ook 
de toekijkende echtgenote Grada 
veerde verwachtingsvol op, als 
haar Henk oog in oog kwam te 
staan met de keeper van de te-
genpartij. Onder juichkreten, die 
door alle hoeken van het stadion 
klonken, liep de penaltykoning 
na gedane zaken dan voldaan 
terug naar zijn eigen speelhelft. 
Anno 2008 glimlacht Temming, 
nippend aan de mok koffie, om 
zijn befaamde acties.

Merkwaardi-
gerwijs bleef 
zijn roem 
beperkt tot 
DOS. Temming 
werd zo nu en 
dan geselec-
teerd voor het Nederlands elftal, 
maar verder dan de reservebank 
kwam hij maar niet. Blessures 
speelden Temming ook nogal 
eens parten wanneer hij een 
oproep voor Oranje kreeg. 
Telkens werd zijn welverdiend 
debuut uitgesteld, tot afstel er op 
volgde. Ploeggenoten spraken er 
schande van. 
Temming had de pech dat het 
op het persoonlijke vlak niet zo 
boterde met een van de bonds-
coaches. Met Jaap van der Leck 
was de relatie stroef, ook toen hij 
later trainer werd van DOS. De 
directheid en openheid van Tem-
ming waren aan Van der Leck 
bepaald niet besteed. Op zijn 
beurt vond Temming zijn trainer 

te zeer ‘een schoolmeester’. Vel-
len vol met door Van der Leck 
gepende aanwijzingen kreeg 
Temming voor zijn kiezen. 
De middenvelder moest niets 
hebben van deze schriftelijke 
aanpak. Hij wenste beoordeeld 
te worden op zijn wedstrijdin-
stelling, zijn doorzettingsver-
mogen en zijn speelwijze. Want, 
zegt hij met een knipoog naar 
de huidige generatie topspe-
lers: ,,Leuke voetballers zijn er 
zoveel. Maar met alleen leuke 
spelertjes win je de wedstrijden 
niet.”

Zijn teammaten waren boven-
matig goed, beweert hij stellig. 

Met Dirk 
Lammers, 
de midvoor 
die een paar 
jaar geleden 
overleed, had 
Temming een 

bijzondere band. Vele klusjes 
in en bij Temmings huis knapte 
Lammers, die verwarmingsmon-
teur was, voor hem op. ‘Ik wil 
komen’, zei hij altijd. ‘Maar op 
het moment dat je je portemon-
nee opendoet, ben ik weg’. Een 
sterke, heel bescheiden jongen 
was hij.”

Binnen de lijnen van het 
voetbalveld voelden de twee 
DOS-iconen elkaar blindelings 
aan. ,,Als ik ‘Dirk’ riep, begon hij 
te rennen en dan wist hij precies 
waar hij de bal zou krijgen. Zo 
heeft Dirk heel vaak gescoord.” 
En als Lammers het na een pass 
van Temming - vechtend om de 
bal met zijn directe tegenstan-
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Henk Temming snoept weer na zijn beroerte

teerd voor het Nederlands elftal, bijzondere band. Vele klusjes 

,Zijn precieze 
schotkracht 

leverde dos vele 
doelpunten op’

Sinds hij afgelopen najaar werd getroffen door een herseninfarct, is zijn natuurlijke gang 
naar Galgenwaard is verstoord. De 84-jarige Henk Temming is al lang weer blij dat hij 
terug op het thuisfront is herenigd met Grada, zijn iets oudere, kranige echtgenote. De 
noeste basiskracht uit het kampioensteam van DOS in 1958 volgt de verrichtingen van 
‘zijn’ FC Utrecht dit seizoen even noodgedwongen via de televisie. 

Henk Temming

Leeftijd: 84
Geboorteplaats: utrecht
woonplaats: bilthoven
Vroegere profclubs: Dos en Velox
Vroegere positie: Middenvelder
Grootste succes: Het met Dos in 
1958 behaalde landskampioenschap 
in het betaalde voetbal
Grootste sportieve tegenvaller: 
Geen debuut in het Nederlands 
elftal

Hou ook de website, www.osm75.nl, in de 
gaten. De site wordt tegenwoordig voor en 
door de leden geregeld van nieuwe informatie 
voorzien! 

patRia   192
Trainer Coco fares verlaat patria aan het 
einde van het seizoen. Marco van rooijen 
wordt zijn opvolger. De jonge speler van 
Dovo maakt bij ons zijn debuut als trainer. 
Voorlopig doet patria er alles aan om in de 
vijfde klasse te blijven voetballen. iedere week 
speelt de ploeg weer een finale. Dit gebeurt 
met veel jonge spelers, zelfs b-junioren moe-
ten er aan te pas komen. De derby van Zeist 
ging helaas verloren. Zeist won op eigen veld 
met 4-3 van patria. alle ingrediënten van een 

derby waren aanwezig: fanatiek publiek, gele 
en rode kaarten en vele doelpunten. een waar 
spektakelstuk.   

pVC   444
ingaande het komende seizoen is Jack de 
Hoogt (Maarssen) aangesteld als nieuwe trai-
ner van pVC. Jack heeft een aantal jaren ge-
leden zelf ook bij pVC gevoetbald, hij maakte 
o.a. het beslissende doelpunt waardoor de 
ploeg promoveerde naar de huidige vijfde 
klasse. Daarvoor voetbalde De Hoogt bij 
uVV. Nadat Jack zelf was uitgevoetbald, is hij 
jeugdtrainer bij Dso geworden. Momenteel 
traint hij de a-Junioren van voetbalvereniging 
abcoude. bij pVC gaat hij dus voor het eerst 
met de seniorenselectie aan de gang. Het 

Vleutense ploeg hoopt de ontstane vacature 
voor het restant van dit seizoen intern in 
te vullen. De technische commissie van de 
seniorenafdeling is ondertussen druk doende 
met het zoeken naar een waardig vervanger 
van hoofdtrainer John van Vliet voor het 
volgende seizoen. roy Verheul e n G ijs Voorbij 
maken hierbij gebruik van de expertise van 
wilt Jan de boer, die met zijn ervaring een 
zeer toegevoegde waarde is bij het maken 
van deze belangrijke beslissing. een andere 
discussie die op het programma zal staan is, 
hoe er volgend seizoen omgesprongen gaat 
worden met de doorstromende jeugd. Tevens 
zal rene ook de seniorencommissie verder 
op peil dienen te brengen, daar Gijs Voorbij, 
roy Verheul e n rik Teran al te kennen hebben 

bestuur en de spelersgroep wensen hem veel 
plezier en succes toe. 
bij de genomineerde sportvrijwilligers voor 
de utrechtse sportprijzen is Jos ewald ge-
nomineerd. Dit dankte hij aan zijn inzet voor 
pVC, voetbal en atletiek.

pVCV   639
pVCV en trainer John van Vliet zijn met on-
middellijke ingang uit elkaar. slechte resultaten 
van het eerste herenteam en een ontbre-
kende chemie tussen trainer en spelersgroep 
waren de reden om de samenwerking 
voortijg stop te zetten. pVCV is momenteel 
hekkensluiter in de derde klasse D. De iJssel-
steinse oefenmeester had al eerder besloten 
zijn contract bij pVCV niet te verlengen. De 
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ders - zwaar te verduren had, 
dan kwam de toentertijd fysiek 
sterke Temming voor hem op. 
De middenvelder liet zich meer 
dan eens gelden, in het belang 
van zijn medespelers. ,,Ik was 
een harde ja, hahaha.”

Eenzelfde wisselwerking had 
Temming met een andere DOS-
aanvaller. ,,Weinigen hebben van 
hem gehoord, denk ik”, zegt de 
Bilthovenaar bij het noemen van 
de naam van Piet Dumortier. 
,,Een heel goede voetballer, een 
goede kopper vooral.” De oud-
international stierf op 29-jarige 
leeftijd een dramatische dood, 
in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog. Dumortier moest, 
in april 1945, met difterie wor-
den opgenomen in een Utrechts 
ziekenhuis. ,,Doordat de stroom 
uitviel, is hij gestikt”, vertelt 
Temming over het trieste einde 
aan het jonge leven van zijn 
DOS-vriend. 

Onvergetelijk zijn de treinreizen 
die Temming met de DOS-
selectie kriskras door het land 

maakte. Voor een enkele zeer 
belangrijke uitwedstrijd, zoals 
in de kampioenscompetitie, 
werd een dag eerder afgereisd. 
De leiding van DOS probeerde 
dergelijke trips geheim te hou-
den. Maar Temming kon het niet 
laten. Die belde vanuit het hotel 
dat de spelersgroep betrokken 
had gewoon met zijn Grada. ‘He, 
kijk eens, hij staat alweer te bel-
len’, klonk het dan. ,,Dat mocht 
niet, zelfs de vrouwen mochten 
niet weten waar we waren.” De 
ondeugende glimlach die op zijn 
gelaat verschijnt zegt alles over 
het plezierige voetballeven dat 
hij achter de rug heeft. Inclusief 
dat allerlaatste jaar, op amateur-
basis bij Velox.
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Henk Temming snoept weer na zijn beroerte
Eerst kaartjes verkopen, 
daarna op fiets naar stadion
De pensioengerechtigde leeftijd was Henk Temming 
al ruimschoots voorbij toen hij zijn sportzaak met 
de gelijkluidende naam in de utrechtse sint Jacobs-
straat van de hand deed. per 31 december 2005 was 
de bilthovenaar zakenman af, de grens van tachtig jaar 
was hij toen al gepasseerd. Meer dan een halve eeuw 
had het ondernemerschap van Temming en zijn vrouw 
Grada geduurd. om precies te zijn: 56 jaar plus drie 
maanden.

ontelbare voetbalschoenen en trainingspakken heeft 
hij sinds 1949 verhandeld, om te beginnen in zijn zaak 
aan de Voorstraat in utrecht. plus, niet te vergeten, 
voetbalkaartjes. in de jaren dat hij zelf nog de kleuren 
van Dos verdedigde, was Temming op zondagochtend 
twee uur lang lokettist naast zijn eigen sportwinkel. 
een in het hedendaagse profvoetbal niet meer voor te 
stellen dubbelrol. Temming verkocht de kaartjes voor 
de thuiswedstrijden aan zijn eigen clubsupporters. 
,,Dat deed ik tot twaalf uur en dan ging ik op de fiets 
naar het stadion.”

Nooit kwamen de Dos-fans naderhand bij hem terug 
met de boodschap zich bekocht te voelden. Temming 
deed wedstrijd na wedstrijd zijn uiterste best, in Gal-
genwaard en daarbuiten. Hij betwijfelt overigens of hij 
op de hedendaagse voetbalschoenen net zo succesvol 
zou zijn geweest. ,,Die zijn me denk ik toch te licht. 
Het materiaal is enorm veranderd.”

Zijn laatste balcontact dateert van jaren geleden, voor 
een goed doel in ermelo. Gevraagd door zijn gelijkna-
mige zoon, de zanger en liedjesschrijver, maakte Henk 
Temming toen deel uit van een artiestenteam. Her-
man van Veen was present, freek de Jonge en erik van 
der wurff. Die namen schieten hem zo te binnen. 
Met bekende Nederlanders stond hij niet alleen tus-
sen de lijnen van het voetbalveld. een aantal, befaamde 
(oud-)voetballers, kwam door de jaren heen ook bij 
hem in zijn sportzaak. om te handelen. abe Lenstra 
bezocht hem meermaals als vertegenwoordiger, Johan 
Cruijff om handtekenin-
gen uit te delen.
 
,,abe verkocht mij 
schoenen. ik had een 
goed contact met hem. 
Hij was heel amicaal. 
Dat was Johan ook. ik 
zie Johan nog aanko-
men in zijn rode au-
tootje. ik ben ook 
wel eens bij hem 
thuis geweest in 
amsterdam. en 
bij zijn broer 
Hennie, die ook 
een sportzaak 
had.”  

Cruijff om handtekenin

be verkocht mij 
k had een 

goed contact met hem. 
Hij was heel amicaal. 
Dat was Johan ook. ik 
zie Johan nog aanko-
men in zijn rode au-

k ben ook 
wel eens bij hem 
thuis geweest in 

1952: Dos - aJaX 2-2, met boven derde van links Henk Temming.

gegeven de commissie aan het einde van het 
seizoen te verlaten. De komst van rene is dus 
slechts het begin, er lijken enkele kandidaten 
te zijn die er niet negatief tegenover staan 
om zitting te nemen in de commissie, maar 
we zullen hier pas meer over melden als er 
definitief nieuws is.  
De eerste trekking van de jubileumloterij 
heeft inmiddels plaatsgevonden. uiteraard 
kunnen er nog steeds loten gekocht worden. 
Maak hier dus gebruik van!!! indien je het niet 
voor jezelf doet, doe het dan voor de club! 

RiViERWiJKERS   202
Zaterdag 16 februari is er in de kantine van 
rivierwijkers de grote voetbalquiz. Test je 
voetbalkennis en win mooie voetbalprijzen! 

onder de bezielende leiding van Jesper 
steppé (keeper zaterdag 2 en redacteur bij 
Voetbal international speel je in teams van 2 
personen. inschrijven kan op de avond zelf. De 
feestcommissie heeft de volgende activiteiten 
op de agenda gezet: 
Zaterdagavond 16 februari: Voetbalquiz 
Zaterdagavond 22 maart: Darts toernooi 
Zaterdagavond 19 april: pub quiz 
Het amelisweerdcuptoernooi wordt in 2008 
gehouden op 24 mei. 
Zaterdag 5 is op zoek naar nieuwe spelers. 
Neem contact op met frank van Mil op 06-
50504038. 
De locatie van de nieuwe kantine is bekend! 
in de kantine hangt een plankaart van de 
nieuwe situatie. als je meer wilt weten, vraag 

de dramaserie ‘sportik’. Het is een serie over 
de sporten voetbal, panna, skaten, straatbas-
ketbal, freerunning, turnen en snowboarden. 
Het gaat over een aantal jongeren van rond 
de vijftien jaar die een tv-station op internet 
beginnen. De serie is bedoeld om het sporten 
bij jongeren te stimuleren. in de serie zit een 
aantal scènes die zich op en rond het voet-
balveld afspelen. Het programma wordt in 11 
delen uitgezonden bij het schooltv weekjour-
naal, vanaf vrijdag 7 maart. De uitzendingen 
zullen diverse keren worden herhaald en er 
komt een internetsite waarop scholieren 
actief kunnen deelnemen.

SC EVERStEin   467
Het bestuur van sC everstein is op zoek naar 

het aan Casper stelling (zaterdag 2) of Joost 
brandsema (zaterdag 6) van de projectgroep. 

RUC   306
op 9 februari is het feest bij ruC. Van 20.00 
uur tot 01.00 uur zal er volop gedronken en 
gedanst kunnen worden. ook heeft de club 
die avond nog een leuke verrassing in petto. 
Kaarten en consumptiemunten zijn verkrijg-
baar aan de bar bij Klaas en Toetel. De entree 
is 10 euro, consumptiemunten kosten 1,50 
euro per stuk. Zonder entreebewijs geen 
toegang!

SaEStUM   730
woensdag 23 en donderdag 24 januari zijn op 
sportpark saestum opnamen gemaakt voor 
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030 63 41 042
www.gob-houten.nl

ook voor uw
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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

stukadoorsbedrijf       lid NOA

Achterberg Zeist BV

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

Binnen- en buitenzonwering

Markiezen

Raamdecoratie

Warmte- en lichtwering

Horren

Rolluiken

Alles voor u op maat gemaakt
Nieuwe Pyramide 65, Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594 327  Fax: 0343 - 593 879  E-mail: info@klarenbeekzonwering.nl

www.klarenbeekzonwering.nl
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Dorpsstraat 47 - 3981 EA Bunnik

 

T 030-6563057
info@vandekantbunnik.nl

  

www.vandekantbunnik.nl

Wanden en plafonds naar uw wens! 
Laat u inspireren in onze showroom! 

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!

Zo gaat dat soms, denk je net gescoord te hebben, gaat het net zo 
lekker... krijg je dat!
Condor Computers kent dat. Daarom hebben wij ook jaren ervaring met computers 

mac en PC, randapparatuur, netwerken en alle problemen en uitdagingen die daarbij

horen. Wij scoren als het gaan om in- en verkoop van computers, nieuw en gebruikt en 

alle service die daarbij hoort.

Bel: 030 - 69 215 74 of kijk

op www.condor-computers.nl in- en verkoop | nieuw en gebruikt | service | installatie | onderhoud

CONDOR  Computers

dat soms denk je net gescoord te hebben gaat het

Goaaaa.......l?
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vv Vianen barst van ambitie in jubileumjaar

‘bij ons gaan alleen de gordijnen dicht’
“Ouderwets gezellig”, zo beschrijft Martijn Heerkens het 
jubileumfeest dat vv Vianen afgelopen januari vierde. Het 
algemeen bestuurslid praat samen met secretaris Moham-
med Hachache en voorzitter Angelo Bogerd over het 25-
jarige bestaan en de ambitie van de club. 

Door Marieke van der Voort

Het feest werd ingeluid 
met een bijzondere 
wedstrijd. Een mix van 

de huidige zaterdag en zondag 
1 nam het voor rust op tegen 
voetballers die het allereerste 
seniorenteam uit de clubhis-
torie vormden. In de tweede 
helft werden de oudgedienden 
vervangen door de ploeg die 
in 1995 Nederlands Kampioen 
werd van de afdelingsklasse. 
,,Het treffen eindigde in 0-0, 
maar het was zeker geen 
bloedeloos duel”, verzekert 
Mohammed Hachache. ,,De 
‘oudjes’ deden het heel goed 
en het was een mooi voetbalge-
vecht.” 

Na afloop van de jubileumwed-
strijd was het party time. ,,Onze 
eigen huis-dj, Richard Kuijer, 
maakte er een waar spektakel 
van”, vertelt Martijn Heer-
kens. “Tot in de kleine uurtjes 

vloeide het bier in rap tempo. 
En of je nu wekelijks nog bij de 
club speelt of er al jaren niet 
meer was geweest, het maakte 
helemaal niets uit.”

Dit laatste illustreert het open 
karakter van de vereniging. 
Hachache: ,,Iedereen is hier van 
harte welkom, welke achter-
grond je ook hebt. En slechts 
na een paar trainingen ben je 
al volledig opgenomen in de 
groep.”

Ook buiten het voetbalveld 
trekken de spelers met elkaar 
op. ,,Met een aantal jongens 
van de zaterdag heren 3, hét 
vriendenteam bij uitstek, ben 
ik bijvoorbeeld regelmatig op 
vakantie geweest”, stelt Angelo  
Bogerd. “En niet alleen dan kun 
je op ze rekenen. Ook bij een 
verhuizing dragen de spelers 
massaal hun steentje bij.”

Veel jongens die ooit in de 

E’tjes hun eerste balletje op het 
sportcomplex trapten, spelen 
nog steeds voor de club die in 
1983 het levenslicht zag. ,,Je 
kunt ons misschien wel het 
beste vergelijken met All Stars, 
die tv-serie”, vertelt Hachache. 
“De sfeer en onderlinge band 
staan voorop. En kan je die 
speler nog herinneren die voor 
de gein vaak als buitenbeentje 
wordt neergezet omdat hij er 
een seizoen later bij is geko-
men? Gebeurt hier ook. Zelf 
speel ik nu 
23 jaar voor 
Vianen. De 
jongens die 
er al vanaf 
de allereerste 
dag lopen, zeggen soms ‘wat jij 
beweert telt niet, jij zit hier nog 
niet zo lang’. Maar het is altijd 
met een knipoog bedoeld.”

Hoewel gezelligheid de 
boventoon voert, hebben de 
heren ook volop ambitie. ,,We 
vormen samen met twee andere 
mensen nu ruim 2,5 maand 
het bestuur”, stelt Heerkens. 
“Waarom juist wij de nieuwe 
bestuursleden zijn? Dat heeft 
waarschijnlijk te maken met 
liefde voor de club. We kennen 

door de jaren heen bijna ieder-
een en zijn allen zeer betrokken 
bij de vereniging.”
En de nieuwe bestuursleden 
laten er geen gras over groeien. 
,,De eerste taak is om de 
organisatie zo goed mogelijk 
neer te zetten”, legt Bogerd 
uit. ,,De club had vrijwel geen 
commissies en dat is iets waar 
we nu hard mee aan de slag 
zijn gegaan. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een technische 
commissie, een sponsor- en 

feestcommis-
sie opgericht. 
Als alles straks 
goed is inge-
vuld, kunnen 
we kijken of 

het mogelijk is om bij Vianen 
uiteindelijk weer met jeugd-
teams te starten.”

Het 25-jarige bestaan van de 
club is afgelopen januari uitge-
breid gevierd. ,,Maar over een 
paar maanden komt er alweer 
een knalfeest aan”, vertellen de 
bestuursleden met een glinste-
ring in de ogen. ,,Op 17 mei gaat 
het gebeuren. Lekker in de zon, 
met een tent, tap en natuurlijk 
weer onze eigen dj Kuijer. We 
kijken er nu al naar uit.”

En het jubileumjaar zou hele-
maal af zijn als zaterdag heren 
1 behouden blijft voor de vierde 
klasse. ,,En dat moet zeker 
mogelijk zijn”, meent Hacha-
che, die nog altijd in dit team 
speelt. ,,De huidige stand is met 
onze laatste plek om te huilen. 
Maar kwalitatief gezien zijn we 
echt niets minder dan teams als 
De Posthoorn, Hees en VIOD. 
Met een paar goede resultaten 
en net dat kleine beetje geluk 
in de afronding, kan de wereld 
er over een paar maanden weer 
heel anders uitzien.”

Handhaving mag nog onze-
ker zijn, één ding staat vast. 
Bogerd, Heerkens en Hachache 
zullen Vianen eeuwig trouw 
zijn. ,,Mocht hier ooit de stek-
ker uit worden getrokken, dan 
kap ik met voetballen”, stelt 
Hachhache. Zijn woorden krij-
gen veel bijval van zijn mede-
bestuursleden, beiden actief 
voor zaterdag 3. ,,Wedstrijdda-
gen zijn voor ons heilig”, aldus 
Heerkens. Vriend Bogerd: ,,Bij 
de meeste clubs gaat om 18.00 
uur de kantine dicht, bij ons 
enkel de gordijnen. Wie wil dat 
nu niet wekelijks meemaken?”

dag lopen, zeggen soms ‘wat jij 

feestcommis
sie opgericht. 
Als alles straks 
goed is inge
vuld, kunnen 
we kijken of 

het mogelijk is om bij Vianen 

,Je kunt ons misschien 
het beste vergelijken 

met all stars’

een nieuwe trainer voor de b-selectie voor 
volgend seizoen. Het contract met huidige 
trainer wim Tersteeg wordt niet verlengd. 
Tersteeg heeft zeven jaar het tweede elftal 
getraind en in deze jaren heeft hij goede 
resultaten kunnen overleggen. De huidige 
eersteklasser won onder zijn leiding twee 
keer een periodetitel en in 2006 werd het 
kampioenschap in de tweede klasse behaald. 
Het succeselftal is nu een degelijke midden-
moter in de eerste klasse Zuid 1.

SCH´44    595

SCHaLKWiJK   358
wessel Meersman zal in het seizoen 2008-
2009 zijn vierde seizoen ingaan als hoofdtrai-

ner van de selectie van vv schalkwijk (zondag). 
schalkwijk en Meersman zijn overeengeko-
men nog één jaar verder met elkaar te gaan. 
De club en spelers zijn zeer tevreden over 
Meersman en stonden daarom unaniem 
achter dit besluit. Na het seizoen 2008-2009 
zal er verder gekeken wat de spelersgroep en 
het bestuur de samenwerking vinden. De zon-
dagclub bivakkeert vooralsnog in de onderste 
regionen van de 4de klasse. Meersman trainde 
behalve schalkwijk ook DVsa (zaterdag), 
eerder al zes jaar schalkwijk van 1994 tot en 
met 2000 en GVVV (zaterdag).

SpORting   755

StERREnWiJK   155

van sVL werden Chris everhardus en Johan 
Mocking door de KNVb met een  zilveren 
speld onderscheiden voor hun inzet bij sVL. 
Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie 
werd traditioneel het oliebollentoernooi 
gehouden. organisator Johan Mocking had  
dit jaar de acht teams de naam van een 
biermerk gegeven , zoals o.a. de brand-
blussers, Hertog-Janners. Dit naar aanleiding 
van de uitspraak van pieter barte in de krant, 
dat bij sVL het biertje belangrijker is dan de 
prestatie. Daarom had hij de sVL-trainer dan 
ook maar ingedeeld bij de Malt happers, die 
overigens nog tweede werden ook, achter 
de brandblussers. Grolsch-brothers en de 
Gulpen-snuivers werden respectievelijk derde 
en vierde. De oliebollen daarbij waren weer 

SVF   370

SVL   231
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie 



ZE ZIJN ER WEER!

VERKRIJGBAAR IN DE FC UTRECHT FANSHOP
(NAAST DE HOOFDINGANG VAN STADION GALGENWAARD)

OPENINGSTIJDEN:

DINSDAG: 13.00-17.00 UUR
WOENSDAG: 13.00-17.00 UUR
DONDERDAG: 13.00-19.00 UUR
VRIJDAG: 13.00-17.00 UUR
ZATERDAG: 13.00-17.00 UUR

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

FCutrecht_RondomVoetbal_265x375.1   1 31-01-2008   09:42:56
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,,George Michael. Van jongs af 
aan was hij mijn favoriet. De cd 
‘Five Live’, met onder andere 
het nummer ‘Killer’, was de 
eerste plaat die ik heb gekregen. 
Die is echt super vaak gedraaid. 
Met zijn privéleven en uitspat-
tingen heb ik echt helemaal 
niets. Maar nog altijd blijft 
George Michael voor mij een 
fantastische artiest. Vorig jaar 
heb ik hem nog samen met mijn 
vader en oom in Ahoy gezien. 
Helemaal top. 

Hazes
De afgelopen tijd heb ik ont-

zettend vaak geluisterd naar 
Michael Bublé, en naar het 
nummer ‘Everything’ in het 
bijzonder. Heerlijke muziek. 
Ook Nederlandstalige rap kan 
ik waarderen. De Jeugd van 
Tegenwoordig bijvoorbeeld en 
Uniq. Verder ben ik altijd een 
groot fan geweest van André 
Hazes. Zijn muziek ontbreekt 
dan ook zeker niet in de auto. 
Vooral het nummer ‘Waarom’ is 
geweldig. 

Bublé
Voorafgaand aan wedstrijden 
luister ik meestal naar opzwe-

pende muziek. In de kleedka-
mer kan elke speler een aantal 
nummers uitkiezen. Bij mij is 
de keus onder andere op Brace 
gevallen. En na afloop van duels 
luister ik vaak naar rustige mu-
ziek, à la Michael Bublé.  

Watskeburt
Sportief gezien heb ik vooral 
goede herinneringen aan ‘Wats-
keburt’ van De Jeugd van Tegen-
woordig en Ali B’s ‘Leipe Mocro 
Flavour’. Deze nummers hoorde 
je continu tijdens het WK tot 20 
jaar, dat in 2005 in Nederland 
werd gehouden.

Zingen
Alje Schut en 
Tim Cornelisse 
vragen trouwens 
vaak of ik wat 
voor ze kan zin-
gen. Wat ik dan 
doe? Michael 
Bublé en Brace 
bijvoorbeeld. 
Of ik echt goed 
ben? Dat moet 
je toch echt 
aan Alje of 
Tim vragen.”  

griJsGEDRAAID…

... DOOR RICKy KRUyS

Dennis van der Steen plaatste op woensdag 5 september 
een berichtje op www.rondomvoetbal.nl. Gericht aan 
Frank Zilver, of hij misschien een fotootje had uit zijn FC 
Utrecht-periode. Een paar dagen later zat clubfotograaf 
Zilver bij Peter Klabbers, de Business Associate met waar-
schijnlijk de meest uitgebreide collectie wedstrijdkarakte-
ristieken en memorabilia van de FC.

Alle karakteristieken van alle 37 seizoenen 

Fc-museum gaat van vader op zoon

Door Eldert Kuiken

In Nieuw-Vennep, waar Klab-
bers na omzwervingen langs 
vele voetbalclubs huist, pakt 
de gepassioneerd verzamelaar 
net als vroeger één van zijn 
talloze plakboeken. De kast 
puilt uit van de boeken, dvd’s 
en tapes met radio-opnames. 
De kamer van sjaaltjes, club-
kostuums, vaantjes, shirtjes, 
affiches, beeldjes, ballen, een 
thuistap, een wasmand en… 
een lederen stoel uit de dug-out 
voor achter het bureau. Klab-
bers kan zelf lachen om zijn 
onbetaalbare drang ‘compleet 
te zijn’: ,,Ik ben de enige die 
zo’n stoel heeft. ‘Wat moet je 
daar nou mee’, zeiden ze toen 
ik ’m bestelde”. Voor het enige 
jaarboek uit de clubhistorie, dat 
in 1971 eenmalig in een oplage 
van 1500 verscheen, geschreven 
door Hans van Echtelt en Ad 
van Liempt, betaalde Klabbers 
op marktplaats ‘de hoofdprijs’. 
,,85 euro. Maar dit unieke 
boekwerk is, na het gezien te 
hebben bij een buurjochie, nooit 
uit mijn gedachten geweest.”
 
Klabbers rolt met zijn vingers 
over de rijen ringbanden. Tot 

het gezochte jaartal. ,,Ik kan 
het zo snel niet terugvinden, 
maar de foto van Dennis zat in 
dit plakboek. Heeft niemand 
meer, want hij heeft nooit een 
competitiewedstrijd gespeeld. 
Wel viel hij een keer twintig 
minuten in tijdens een oefen-
wedstrijd. En die houd ik ook 
bij. Dat wist Frank.”

37 seizoenen al, sinds de eerste 
wedstrijd van de fusieclub 
tegen Go Ahead Eagles aan de 
hand van vader Kees, ar-
chiveert Klabbers alles. Dat was 
geen bewuste keuze. ,,Maar ik 
was die dag zo geïmponeerd 

door het grote stadion, zó trots, 
dat ik het entreekaartje en het 
programmaboekje bewaarde. 
Of ergens neerlegde. Maar in 
elk geval niet weggooide.” 
Nog slechts één wedstrijd was 
de tienjarige supporter daarna 
gegund met zijn vader. ,,Hij liet 
het leven bij een auto-ongeluk. 

Mogelijk heeft dat mijn ver-
zamelwoede aangewakkerd. 
Uit hang naar historie en de 
band met mijn vader. Zou kun-
nen.”
Van moeder mocht Peter in 
het vervolg met vriendjes naar 
het stadion en de verzameling 
dijde snel uit. ,,Eerst alleen met 
plaatjes in plakboeken met van 
die ringbanden. Maar al snel 
wilde ik alles bijhouden.” Toen 
het gebroken gezin naar Frie-
sland verhuisde, werd daarom 
een postabonnement genomen 
op het Utrechts Nieuwsblad. In 
die periode kan een hiaat zijn 
ontstaan in de collectie. ,,Soms 
had ik het te druk of stond mijn 
hoofd er even niet naar. Maar 
bewaren deed ik alles wat ik in 
m’n vingers kreeg.” Zijn vrouw 
geniet wel van haar mans hart-
stocht en kan er nog om lachen: 
,,Voor de verhuizing terug naar 
Utrecht sliepen we met vijf, 
zes vuilniszakken vol onbe-

werkte kranten naast het bed.” 
Klabbers: ,,Die zijn inmiddels 
allemaal gerubriceerd. Ik denk 
niet dat ik veel gegevens mis 
over die 37 seizoenen.”

Het meest trots is Klabbers op 
dat eerste boek, het jaar met zijn 
vader. Maar ook een blik op een 

affiche aan de muur brengt hem 
terug in de tijd. ,,Liverpool – FC 
Utrecht; de eerste keer dat we 
werden geconfronteerd met 
rellen. De hele Rubenslaan vol 
met politiepaarden. Vond ik 
wel stoer. Het affiche kwam ik 
vijf jaar later tegen op internet. 
Via zo’n supportersforum heb 
ik het gekocht van een Engels-
man.”

Inmiddels heeft de geboren 
Kanaleneilander - ooit met 
voetballen begonnen in het 
park aan de Marshallaan met 
zo’n oranje bal met zwarte 
geultjes - twee succesvolle 
ondernemingen. Voetballen 
mag niet meer. De enkel is aan 
gort en verder voetballen bij de 
veteranen van Nieuw-Vennep 
zou mank lopen betekenen.

De verzameling loopt wel door; 
het museum blijkt een fami-
liebedrijf. ,,Zoals mijn vader 
mij, beloofde ik mijn zoon 
Niels mee te nemen naar een 
Europese uitwedstrijd. Hij had 
al hand in hand met Michael 
Mols het gras van Galgenwaard 
betreden. Kijk, die schoentjes 
heb ik nog. De eerste kans was 
Grazer AK in 2001. Op een 
donderdag, dus dat betekende 
een dag spijbelen. Met permis-
sie, maar daar stond dan wel 
een spreekbeurt tegenover. Zo 
hield ik woord, net als mijn 
vader. En met Niels – verdien-
stelijk voetballer en nu op zijn 
zestiende ook al scheidsrechter 
– heb ik de afspraak dat hij het 
museum ooit zal overnemen. 
Misschien dat het dan gedigita-
liseerd wordt.” 

voortreffelijk en werden ook daarna, tijdens 
de aansluitende nieuwjaarsreceptie, gretig 
naar binnen gewerkt met de drankjes die 
men aangeboden kreeg om een toost op het 
nieuwe jaar uit te brengen. Het viel dan ook 
niet mee voor de afgevaardigde van de KNVb, 
Van de Velde, om de overvolle kantine stil te 
krijgen. Maar toen hij vroeg of Johan Mocking 
en Chris everhardus even naar voren wilden 
komen, was het op slag stil. Nadat hij de 
verdiensten van deze twee sVL-coryfeeën had 
opgesomd, verraste hij hen met de zilveren 
KNVb-speld. onder een ovationeel applaus 
werden deze opgespeld en daarna kregen ze 
de daarbij behorende oorkonde aangeboden. 
ook hun partners werden niet vergeten: die 
kregen een mooie bos bloemen. De voorzit-

ter van het voetbal, Gert van Leeuwen, bleef 
niet achter en overhandigde hen, namens 
sVL, ook nog een mooie ruiker. Hierna sprak 
algemeen voorzitter Gerard Minnaar zijn 
Nieuwjaarsspeech(je) uit, waarin hij ook 
nog even refereerde aan het feit dat elco 
Hardeman één van de drie kandidaten was 
die in aanmerking kwamen voor de rabo 
stimulerings award voor de jeugd. elco is het 
helaas niet geworden maar dat hij gekozen 
is uit 93 kandidaten, was al een prestatie van 
formaat. ook dit werd beloond met een 
groot applaus. Hierna werd de stille kantine 
weer gevuld met een gezellige drukte, waarbij 
nog even werd nagebabbeld over het verleden 
en de toekomst van het clubje sVL.

op de foto: KNVb-bestuurder Van de  Velde 
zet Johan Mocking, Hetty Mocking en Chris 
everhardus in het zonnetje.

SVM   387

UtS   148

UVV   389

DE VECHt  

VianEn   184

ViOD   215

VOORWaaRtS   259
Vanaf heden is er een DVD te koop aan de 
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KEMO vochtwering
Advies over en het oplossen van lekkages en vochtproblemen

Vochtwering  Kelderlekkage  Optrekkend vocht  Injecties
Damwandinjecties  Constructieve injectie  Groutinjectie

Doorvoering  Injecteren  Betonreparatie  Grondstabilisatie
Kruipruimtesanering  Voegreparatie  Impregneren  Reinigen

Mobiel: 06 - 228 180 54
Fax: 0347 - 34 25 27

Bel voor vragen of offerte

0347 - 34 34 57
www.kemo-vochtwering.nl

MINIMAAL 
10 JAAR 

GARANTIE

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

KOM NAAR DE UTRECHTSE BAZAAR
AL 25 JAAR IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG DE 
GEZELLIGSTE MARKT VAN NEDERLAND IN DE 

BLOEMENVEILING VAN VLEUTEN 

GEOPEND VAN 8.30 TOT 16.30
BEL VOOR INFO & RESERVERINGEN: 030-6779899

MEER DAN 500 KRAMEN GEVULD MET NIEUW EN TWEEDEHANDS 
HANDEL - ROUTE: A2 - AFRIT 7 EN VOLG VLEUTEN

WWW.UTRECHTSEBAZAAR.NL

Postbus 1020
3600 BA  MAARSSEN
Mob: 06 - 22779695  Email: cvmildert@zonnet.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

Grieks Restaurant

Oudegracht 205, 3511 NH Utrecht

Tel.: 030 - 232 27 35

Net even anders!* Mezedes/Griekse tapa’s
* Stoofschotels
* Visspecialiteiten
* Vegetarische gerechten

Montage Installatie Techniek bv
VOOR HET BETERE MONTEREN EN INSTALLEREN VAN ALLE

NIEUWBOUW-, VERBOUW- EN RENOVATIEWERKZAAMHEDEN O.A.
GAS, WATER, LICHT, RIOOL, DATA, AIRCO, DAK EN ONTSTOPPING.

Peppelkade 28A  3992 AK Houten   Tel. 030 637 14 12   Fax: 030 635 10 02
Mob.: 06 20 36 94 25 / 06 12 22 26 60

Email: info@mitnederland.nl   Website: www.mitnederland.nl

21610788.qxd  17/01/2008  9:33  Pagina 1

Het juiste adres voor:
Aan- en verbouw � Dakkapellen � Vervanging houten kozijnen � Installatie van keukens en badkamers � CV

Kortom alle werkzaamheden voor binnen en buiten
Voor meer informatie 06 - 13 70 02 91 email rapahouten@hotmail.com

21465706.qxd  08/11/2007  13:10  Pagina 1

Al 20 jaar ervaring op het gebied 
van alle installatiewerken voor 
bedrijf en particulier.

030 2880978
www.warmtewerk.nl

Al 20 jaar ervaring op het gebied 
van alle installatiewerken voor 
bedrijf en particulier.

030 2880978
www.warmtewerk.nl

De groene drukker

Proostwetering 103-g Utrecht • (030) 276 24 69 • info@ecoplus.nl

Met milieusparend drukwerk
van Ecoplus draagt u bij aan
een duurzamere leefomgeving
zonder in te leveren op
mogelijkheden en kwaliteit!

Groen drukwerk?
www.ecoplus.nl
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WWW.SPORTSCHOOL-JELLEMA.NL

Twijnstraat 18  Utrecht  tel. 030-2313686

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

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
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Richard en Renato Dijksterhuis

de één onstuimig, de ander rustig
De broers Dijksterhuis zijn inmiddels vier jaar actief als 
hoofdtrainer in de Rondom Voetbal-regio. Richard, 43 jaar, 
verlengde onlangs zijn contract bij SVF in Cothen. Renato, 
drie jaar jonger, traint zaterdag vierdeklasser VIOD in 
Tienhoven en wil hogerop. Richard was drie jaar trainer 
bij PVCV, waar hij afscheid nam met een kampioen-
schap in de vierde klasse. Renato had zijn vuurdoop bij 
vv Maarssen: een mondige groep ‘jongens van de straat’ 
zorgde voor een lastig begin van zijn trainerscarrière. 

Door Rob Zomer

Wat ZiJn JULLiE 
DOELStELLingEn? 
Richard: ,,Op dit moment ben 
ik werkzaam bij SVF, de dorps-
club uit Cothen. De betrokken-
heid is er nog net iets groter 
dan bij  PVCV, mijn eerste club 
als hoofdtrainer. Het dorp her-
bergt veel vrijwilligers die met 
hart en ziel meeleven met de 
club. Toch is er geen echte druk 
om te presteren. De spelers spe-
len voor een gevulde koek en 
laten hun club niet gauw in de 
steek. Bij de eerste zes eindigen 
is de doelstelling en dat wordt 
nog een hele klus. We staan 
zevende met 17 uit 15.” 
Renato: ,,Bij VIOD, een dorps-
club verscholen achter de 
Loosdrechtse Plassen, is de 
sfeer fantastisch. Het ontbreken 
van een kunstgrasveld en een 
assistent-trainer neem ik er 
voor lief. Met het ontbreken van 
die echte Utrechtse mentaliteit, 
de absolute wil om te winnen, 
heb ik wel eens problemen. We 
staan zevende met 17 punten 
uit 13 wedstrijden. Bestuur en 
spelers wilden met mij door-
gaan, maar ik heb aangegeven 
de club te gaan verlaten. Ik volg 
de Trainer Coach 1-opleiding 
en heb de ambitie en de wil om 
in of rondom Utrecht bij een 
mooie prestatiegerichte club 
aan de gang te gaan.” 

Wat ZiJn JULLiE VOOR 
tYpE tRainERS? 
Richard: ,,Onstuimig langs de 
lijn en als het moet nadrukkelijk 
aanwezig. Toch is Van Hane-
gem mijn favoriete trainer, een 
tegenpool van mijn eigen karak-
ter. Mijn motto is ‘doe maar ge-
woon, dan doe je gek genoeg’. 
Ik vind dat ik wat weg heb van 
een type als Gert Kruijs.” 
Renato ,,Ik vind dat ik een stuk 
rustiger ben dan mijn broer. 
Mijn voorbeeld is toch wel 
Ronald Koeman, mede vanwege 
de rust die hij uitstraalt en zijn 
reële kijk op het voetbal. Ik 
denk dat ik een gedreven en 
enthousiaste trainer ben die veel 
waarde hecht aan het nakomen 
van afspraken. Een minpuntje is 
dat ik vaak harder moet zijn. Ik 
besef dat ik dit, als ik verder wil 
groeien, beter moet invullen. De 
combinatie werk, VIOD en TC I 
vergt veel energie en tijd en dat 
heb ik er graag voor over om 
me te ontwikkelen als trainer.” 
Richard: ,,Dan ben ik toch min-
der ambitieus. Twee keer in de 
week trainen en een wedstrijd 
in het weekeinde is wat mij be-
treft genoeg in combinatie met 
mijn werk en privé. Het moet 
wel leuk blijven.”

HEbbEn JULLiE EEn 
FaVORiEtE SpEELWiJZE ? 
Renato: ,,Ik speel het liefst 
4-3-3. Dat kan ook bij VIOD 

Wie waren de voetballers 
Renato en Richard?
Voetbal zit in de genen bij de familie Dijksterhuis. Vijf broers groeiden 
allen op bij Desto. richard - een echte spits, type erik willaarts - bleef 
Desto altijd trouw. renato, zonder twijfel de beste voetballer van de vijf, 
zocht zijn heil bij diverse andere clubs (ajax zaterdag, Huizen, omni-
world, De Meern) om terug te keren op het oude nest. Misschien kwam 
het door zijn italiaans klinkende voornaam, maar renato was de enige 
van de vijf die als sierlijke linksbenige spelverdeler - een soort philip 
Cocu - door het leven ging. Zijn vier broers moesten het van hard wer-
ken en schoffelen hebben.

brute inslag
 
renato zocht als speler nooit de grenzen op, daar was hij de speler niet 
naar. Toch kwam zijn sterke linkspoot hem één keer zeer goed van pas. 
fZo uit Zeist speelde jaren geleden een wedstrijd tegen Desto, dat vier 
broers Dijksterhuis in de basis telde. eén van hen, rob, kreeg een bewuste 
doodschop in zijn ribben. Nadat bleek dat de scheidsrechter hier niet 
tegen optrad, speelde renato voor eigen rechter. Met een welgemikte 
kanonskogel trof hij de rug van de scheidsrechter. De brute inslag had 
zoveel impact dat de scheidsrechter naar het ziekenhuis moest en de 
wedstrijd gestaakt werd.

omdat ze daar nog echte speci-
fieke buitenspelers hebben. Ik 
wil graag, afhankelijk van de 
ranglijst en de tegenstander, 
aanvallend voetbal spelen met 
mijn jonge spelersgroep. We 
spelen met een echte laatste 
man voor de rugdekking omdat 
ik achterin te kwetsbaar ben 
om in de zone 1-op-1 te spelen.  
Richard: ,,Wij voetballen het 
liefst 4-4-2. Met PVCV is me 
dat uitstekend bevallen en ook 
bij SVF is dat de meest voor de 
hand liggende speelwijze. Ook 
omdat ik bij beide clubs geen 
echte vleugelspelers had. SVF 
is een typische counterploeg. 
We hebben een keeper met een 
fantastische trap en twee zeer 
snelle spitsen. Daarmee maken 
we het veel ploegen erg lastig, 
ook al zijn zij dan voetbal-
lend beter. Wij spelen met een 
echte laatste man. Twee centrale 
verdedigers naast elkaar in de 
zone vind ik te ingewikkeld 
voor dit niveau. Het elftal mist 
nog een echte spelverdeler, een 

leider op het veld. We zijn op 
dit moment nog niet zeker van 
lijfsbehoud. De aankomende 
weken zijn erg belangrijk.

SpELEn JULLiE 
Op bUitEnSpEL? 
Richard: ,,Ben ik geen voor-
stander van. Het gaat te vaak 
mis. Door een verdediger of een 
grensrechter die niet oplet of 
een scheidsrechter die gewoon 
door laat spelen.”  
Renato: ,,Precies. Ik heb dan 
ook geen duidelijke spelafspra-

ken om op buitenspel te spelen.
Biertje na afloop? 
Renato:  ,,Een beetje trainer 
pakt na afloop een biertje, zeker 
na een gewonnen wedstrijd. 
Richard:  ,,Maar ik niet. Sterker 
nog: op een Duits biertje na, na-
melijk na de winst van Oranje 
tijdens het EK van 1988, heb 
ik nooit meer een druppel bier 
naar binnen gewerkt. Ik heb 
mijn vrienden wel beloofd dat 
als Oranje dit jaar opnieuw Eu-
ropees kampioen wordt, ik mijn 
tweede biertje zal drinken.” 

bar van het Jan Koenhein paviljoen. Hierop 
staan alle foto’s van zowel de receptie als 
van de feestavond ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van Voorwaarts. Koop 
hem nu voor maar € 10,- en wees er snel bij. 
De oplage is beperkt en op is op. 

VREESWiJK   632
De vereniging houdt van 1 tot en met 3 mei 
het negentiende internationale ford – swart 
Jeugdtoernooi. Met de hulp van een groot 
aantal vrijwilligers hoopt Vreeswijk er ook dit 
jaar weer een succes van te maken. Vrijwil-
ligers in de vorm van toernooi-organisatoren, 
scheidsrechters, clubhuismedewerkers en 
gastouders zorgen ervoor dat zo’n 2000 
personen een aantal sportieve en gezellige 

park. De stoelen worden voor verschillende 
prijzen verkocht. op de tribune zal, door een 
overzicht, duidelijk worden gemaakt welke 
plaatsen aan welke personen zijn verkocht.

VSC   453
Het is carnaval en dat betekent feest bij VsC. 
in het paviljoen van VsC organiseren de Gein-
makers verschillende activiteiten. op vrijdag 
1 februari is het feest begonnen met een bal 
voor gehandicapten. op zondag 3 februari 
staan de Middeleeuwen centraal op het bal 
dat om 20.30 uur begint. Drie dagen later is 
het opnieuw feest. om 14.00 uur is er een 
carnaval speciaal voor kinderen, vanaf 20.30 
uur kunt u haringhappen. 

dagen in Nieuwegein hebben. Het toernooi is 
bestemd voor D-pupillen (11-13 jaar) en C-
junioren (13–l5 jaar). uiteraard zijn de teams 
uit de regio vertegenwoordigd. 

VRiEnDEnSCHaaR   664
Ter financiering van onze prachtige nieuwe 
tribune geeft Vriendenschaar leden en sup-
porters de mogelijkheid een eigen ‘vaste 
plaats’ te verwerven. u hebt de kans om voor 
één jaar, vijf jaar of uw hele leven lang een 
vaste stoel op de tribune te kopen. Tijdens 
wedstrijden van het eerste elftal hebt u 
het recht om deze plaats op de tribune te 
claimen. u ontvangt hiervoor een eigendoms-
bewijs. Dit eigendomsbewijs is voor niet-leden 
gelijk een bewijs van toegang tot ons sport-
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Klusbedrijf J. van Garderen
Voor al uw werken in en om het huis. Renovatie - Verbouw - Onderhoud

Overeind 88 - 3998 JD Schalkwijk T. 030 2679132 M. 06 41294251

U bent bij ons op het juiste 
adres voor:
Bruiloften - Partijen - Partyservice 
Recepties - Vergaderingen - Catering  
Gourmetten  - Steengrillen - Barbeque 
Fonduen Kaasfondue - A la Carte diners

Restaurant de Beerenkuil

www.restaurantdebeerenkuil.nl

Biltsestraatweg 102  3573 PS  Utrecht 
Telefoon: 030-2719437  Fax: 030-2719437

Passage 113  Cityplaza (over het spoor)
Nieuwegein (030) 603 93 99 van 39,95 voor 29,95

Lunch & Diner
Voor groepen tot 70 personen 
Buffetten vanaf 12,50 p.p.
Informeer naar onze vele mogelijkheden
7 dagen per week geopend

Cookers IJsselstein  
Voorstraat 8 -10 
3401 DC IJsselstein
Telefoon: 030-6876437

Autoservice De Kemp BV
Linnaeusweg 25
3401 MS IJsselstein

030-6880373
www.autoservicedekemp.nl

Massagestudio CENTRUM
Voor ontspanning en spierklachten Hotstonemassage ¤ 40 p/u

Voetrefexologie voor inw. klachten ¤ 24
Aangesloten bij SGZ - Info: 06-40723336

TUINONTWERP & REALISATIE De tuinen van ABACUS zijn altijd bijzonder 
en nooit dertien in een dozijn!
www.abacus-tuinen.nl
tel.: 0346 - 28 16 69

ARTILIJST         WISSELIJST.NL
LIJSTENMAKERIJ, KUNSTHANDEL EN LIJSTENGROOTHANDEL

www.artilijst.nl  en  www.wissellijst.nl

ALBERT AALTEN
SCHILDERS B.V.

Schooldwarsweg 17, 
3711 BM Austerlitz
Tel: 0343 - 291490 / 06 - 53198144Met een erkend schilder bent u beter af

Schildersbedrijf
Gebrs. van Vugt

Drususlaan 9
3453 KB De Meern
Tel. 030 - 604 40 42
www.gebrsvanvugt.nl

Al 3 generaties leveren wij vakwerk

FOTOVAKPRINT
Iedere maand een nieuwe aanbieding.

BEDRIJFSFOTOGRAFIE
Voor een professionele bedrijfsreportage.

FOTOSTUDIO
Zoekt u een origineel cadeau? Laat dan een studioportret maken!

WORKSHOPS
• ‘Basiscursus Fotografie’ start 13 februari 
• ‘Studioportretten’ op 1 maart en 12 april

Kijk voor meer informatie op www.eyecatcher-fotografie.nl

Bedrijventerrein ‘De Meerpaal’ 
Pakketboot 37 
3991 CH  Houten
T 030 636 22 77

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

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

Postbus 1458

3430 BL Nieuwegein

Telefoon 030 - 60 44 282

Fax 030 - 60 39 263

E-mail info@josscholman.nl

Internet www.josscholman.nl

 

Erkend door de 
Raad voor de
Certificatie

www.josscholman.nl
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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

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

Vlerk Groep B.V. Lopik vraagt
Chauffeurs Voor het vervoer van losgestorte producten met container auto, trailer 

en/of auto met laadkraan. In het bezit van rijbewijs BCE en chauffeursdiploma - bereid zijn 
tot fl exibele werktijden - salarisovereenkomst volgens CAO.

Tevens gevraagd: een Monteur. Heb je interesse?

Bel voor inlichtingen 0348-50 02 25 na 18.00 uur 06 - 54 91 09 10
Bedrijfsweg 8, 3411 NV  Lopik

Duivenkamp 786
3607 WB - Maarssen
Tel. 0346-553448



RUbRiEK naaM  februari 2008 • JaarGaNG 1 • NuMMer 5 29

miJn club

LanDELiJK ZOnDag HOOFDKLaSSE a
10-2  argon - VuC 
10-2  Haaglandia - elinkwijk 
17-2  elinkwijk - argon 

WESt 1 ZOnDag 1E KLaSSE a 
3-2  breukelen fC - Hercules 
10-2  breukelen fC - Chabab 
10-2  blauw wit amsterdam fC - Hercules 

WESt 1 ZOnDag 2E KLaSSE b 
10-2  pancratius - VViJ 
10-2  Kampong - Hoofddorp 

WESt 1 ZOnDag 3E KLaSSE D
3-2  sDo - bilt fC De 
3-2  Houten - pVCV 
3-2  uVV - DHsC 
3-2  brederodes - Victoria 
10-2  DHsC - bilt fC De 
10-2  CDw - pVCV 
10-2  Hoogland - brederodes 
10-2  Meern De - Vecht De 
10-2  uVV - Houten 
17-2  DHsC - Meern De 

WESt 1 ZOnDag 4E KLaSSE g 
3-2  Maarssen - rivierwijkers 
3-2  uTs - Laren ‘99 
3-2  Hertha - MsV ‘19 
3-2  osM ‘75 - JsV Nieuwegein 
10-2  Maarssen - MsV ‘19 
10-2  Vriendenschaar - osM ‘75 
10-2  uTs - Hertha 
10-2  DwsV - JsV Nieuwegein 
10-2  Vreeswijk - Laren ‘99 
10-2  rivierwijkers - sVf 

WESt 1 ZOnDag 4E KLaSSE H 
3-2  sMVC fair play - apwC 
3-2  Dso/ultrajectum - wasmeer 
10-2  Zwaluwen utrecht 1911 - Dso/ultrajectum 
10-2  VVZa - sMVC fair play 
10-2  schalkwijk - KVVa 

WESt ZOnDag 5E KLaSSE g 
3-2  Zebra’s De - Voorwaarts u 
3-2  batavia ‘90 - sporting ‘70 
3-2  VsC - Goy ‘t 
3-2  Nederhorst - Kismet 
10-2  bfC - Kismet 
10-2  pVC - VsC 
10-2  batavia ‘90 - Goy ‘t 
10-2  Magreb ‘90 - sporting ‘70 

WESt 1 ZOnDag 5E KLaSSE H 
3-2  sCH ‘44 - achterveld 
3-2  patria - HDs 
3-2  Veenendaal - odijk 
3-2  Hooglanderveen - Zeist 
3-2  faja Lobi - aurora 
10-2  sCH ‘44 - Zeist 
10-2  patria - faja Lobi 
10-2  Veenendaal - aurora 
10-2  HDs - saestum 
10-2  achterveld - odijk 

WESt 1 ZOnDag 6E KLaSSE D
3-2  VVua ardahanspor - forza almere 
10-2  overamstel - ruC 
10-2  VVua ardahanspor - oranje wit elst 
10-2  austerlitz - Hoograven 
10-2  Taba afc - Vianen 
10-2  HsV ‘69 - rap 

LanDELiJK HOOFDKLaSSE  ZatERDag b
9-2  Geinoord Nieuwegein - Kloetinge 
16-2  Nivo sparta - Geinoord Nieuwegein 

WESt 1 ZatERDag 1E KLaaSE a
9-2  oDiN ‘59 - Montfoort 
16-2  swift - Montfoort 

WESt 1 ZatERDag 2E KLaSSE a
9-2  argon - Zob 
16-2  almere sV - argon 

WESt 1 ZatERDag 2E KLaSSE b 
9-2  benschop - Loosdrecht sV 
9-2  DesTo - uVV 
16-2  benschop - Merino’s De 
16-2  DesTo - eemdijk 
16-2  uVV - Loosdrecht sV 

ZUiD 1 ZatERDag 2E KLaSSE F 
23-2  strijen - everstein sC 

WESt 1 ZatERDag 3E KLaSSE C
9-2  siZo vv - breukelen fC 
9-2  sCw - Meern De 
16-2  eemboys - breukelen fC 
16-2  afC - sVL 

WESt 1 ZatERDag 3E KLaSSE D
9-2  CDN - YfC 
9-2  asC Nieuwland - Dalto 
9-2  Jonathan - Delta sports ‘95 fC 
9-2  ToV - sVM Maartensdijk 
9-2  DosC - VVa ‘71 
16-2  CDN - DosC 
16-2  Jonathan - sVM Maartensdijk 
16-2  Delta sports ‘95 fC - YfC 
16-2  Dalto - Candia ‘66 

ZUiD 1 ZatERDag 4E KLaSSE C 
23-2  Lekvogels - HssC ‘61 

WESt 1 ZatERDag 4E KLaSSE F
9-2  VioD Tienhoven - VVJ 
9-2  Lopik sV - Vianen 
9-2  Kockengen - Vop 
9-2  posthoorn De - Nita 
16-2  VioD Tienhoven - Kockengen 
16-2  Lopik sV - Nita 
16-2  VVJ - Vianen 

WESt 1 ZatERDag 4E KLaSSE H 
9-2  fZo - DHsC 
9-2  eminent boys - HMs 
9-2  Zeist - VsC 
9-2  bilt fC De - DVsa 
9-2  eDo (u) - odysseus ‘91 
16-2  fZo - eDo (u) 
16-2  eminent boys - bilt fC De 
16-2  odin - DVsa 
16-2  Zeist - odysseus ‘91 
16-2  HMs - VsC 

WESt 1 ZatERDag 4E KLaSSE g 
9-2  Hercules - brederodes 
9-2  DeV Doorn - woudenberg 
9-2  bunnik ‘73 - sVp 
9-2  JsV Nieuwegein - Vliegdorp 
9-2  focus ‘07 - scherpenzeel 
16-2  sVMM - focus ‘07 
16-2  Hercules - JsV Nieuwegein 
16-2  bunnik ‘73 - scherpenzeel 
16-2  brederodes - sVp 

WESt 1 ZatERDag 5E KLaSSE b
9-2  HsV ‘69 - Meer De 
9-2  elinkwijk - forza almere 
16-2  elinkwijk - bijlmer sV 
16-2  forza almere - HsV ‘69 

WESt 1 ZatERDag 5E KLaSSE C 
9-2  DVsu - baarn sV 
9-2  Voorwaarts u - sterrenwijk 
9-2  Musketiers - Maarssen 
9-2  ruC - oso 
9-2  DwsM - osM ‘75 
9-2  VVoo - seC 
16-2  DVsu - VVoo 
16-2  Voorwaarts u - DwsM 
16-2  Musketiers - osM ‘75 
16-2  ruC - seC 
16-2  Maarssen - baarn sV 
16-2  sterrenwijk - oso 

LanLanLanDELDELDELiJK JK ZZZOOOOnnnDDag Hag Hag Hag Hag HDag HDDag HD OOFDKLOOFDKLOOFDKLOOFDKLOOFDKL
10-2  argorgonn
10-2  Haaglandia

pr grAmmA FEbruAri
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Uitzendbureau voor dak en thuislozen 
en Productiewerkplaats voor sierhekwerken etc.

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

creatieve fotografie • Pieter Weijers • Utrecht
www.picsunlimited.nl

modellen - voetballers - opa’s - oma’s - kidz - personeel

Bel: 06 21896550
mail: info@picsunlimited.nl

Kadotip: 
portretshoot 
v.a. € 90,-

in de studio 
of op locatie

Boek  een compleet verzorgd trainingskamp.
Op maat gesneden voor prof- en amateurteams.
 
Diverse arrangementen voor elk budget!

Vele clubs* ontvangen ‘onze bal’ reeds op maat. 

De Langkamp 3-19
3961 MR Wijk bij Duurstede
T  0343-57 57 38
M  06-30 708 315

Bij aankoop van Pergo of Quick-step laminaat
gratis ondervloer, kleur grijs GRATIS.

Neem zeker een kijkje op onze website voor 
nog meer informatie.

Maak kennis met de Jardongroep woonadvies/schil-
derwerken en kom naar Industrieterrein Broekweg.

Vermolen Assurantiën BV -  Biltstraat 144 - 3572 BM Utrecht
t: 030-2711904 -  info@vermolen.nl -  www.vermolen.nl

Ga ook voor winst 
en regel uw 
hypotheek bij ons!

HYPOTHEKEN



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

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

ZET U OP EEN
     VOORSPRONG

MET UW FINANCIËELE
     ADMINSTRATIE

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

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

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

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

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

Neem nu een abonnement �  maak gratis kennis

- Wilt u voordeling en � 
 ibel  boekhouden? 

- M�  drie (�  meer) mensen tegelijk de boek-

houding kunnen doen? 

-  Gebruik maken van een comple�  en

pr� �  ioneel boekhoudpakk� ?

-  Hee�  u � nancieel en/�  administ ratieve 

vragen?

- Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen?

-  Ki�  dan voor de dienstverlening van  

i-ASE in combinatie m�  de online boek-

houds�  ware van Asperion. 

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

abonnement te regist reren � 

neem contact op m�  i-ASE,

telefoon: 0252 - 430.291. 

OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN

iASE folder.indd   1-2 27-07-2007   15:33:19
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Betaalbestand in Clieop-3 formaat (per verloningsperiode) €     8,00
Communicatie platform loonmutaties (per verloningsperiode) €   10,00
Verwerken ziek en herstelmeldingen, incl. verzuimmanagement
     voor de 1e zes weken van de verzuimperiode €   24,00
Bijzondere interventies m.b.t. ziek- en hersteld zie toelichting

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

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

Neem nu een abonnement �  maak gratis kennis

- Wilt u voordeling en � 
 ibel  boekhouden? 

- M�  drie (�  meer) mensen tegelijk de boek-

houding kunnen doen? 

-  Gebruik maken van een comple�  en

pr� �  ioneel boekhoudpakk� ?

-  Hee�  u � nancieel en/�  administ ratieve 

vragen?

- Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen?

-  Ki�  dan voor de dienstverlening van  

i-ASE in combinatie m�  de online boek-

houds�  ware van Asperion. 

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

abonnement te regist reren � 

neem contact op m�  i-ASE,

telefoon: 0252 - 430.291. 

OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN
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www.i-ase.nl
tel: 0252-430291

LaNDeLiJK   ZoNDaG  HoofDKLasse a
r   Club wd w G V pnt V T  
1  Hollandia 12 10 0 2 30 23 9  
2  Haaglandia 15 9 3 3 30 31 21  
3  argon 13 7 3 3 24 17 11  
4  omniworld fC 15 7 3 5 24 26 20  
5  elinkwijk 15 7 3 5 24 18 16  
6  afC 12 7 1 4 22 22 15  
7  VVsb 14 6 4 4 22 20 16  
8  Türkiyemspor  14 6 3 5 21 30 25  
9  aDo ‘20 13 4 6 3 18 16 18  
10  VuC 13 4 3 6 15 22 25  
11  DwV 13 3 2 8 11 10 17  
12  westlandia 14 2 5 7 11 17 25  
13  DCV 14 1 3 10 6 11 33  
14  Dws afc 13 0 5 8 5 8 20  

wesT 1          ZoNDaG   1e KLasse a  
1  Hilversum fC 15 8 7 0 31 28 14  
2  Chabab 15 7 4 4 25 33 21   
3  blauw wit amsterdam fC 15 6 5 4 23 26 23  
4  Zouaven De 15 6 4 5 22 20 17  
5  afC ‘34 13 6 3 4 21 21 17  
6  Jos/watergraafsmeer 14 6 3 5 21 22 18  
7  KfC 15 5 5 5 20 24 30  
8  eDo hfc 15 4 5 6 17 20 26  
9  Quick 1890 afC 13 4 3 6 15 18 23  
10  breukelen fC 13 4 3 6 15 17 22  
11  Hercules 13 2 5 6 11 18 25  
12  stormvogels Telstar 14 1 5 8 8 18 29  

wesT 1 ZoNDaG 2e KLasse b  
1  Kampong 14 9 2 3 29 32 23  
2  DCG rksv 14 7 4 3 25 28 20  
3  roDa ‘23 rksv 14 7 3 4 24 23 22  
4  NVC 13 7 2 4 23 24 13  
5  roda ‘46 14 5 6 3 21 30 23  
6  VViJ 14 5 5 4 20 24 21  
7  so soest 13 4 5 4 17 23 25  
8  almere sV 15 4 3 8 15 24 34  
9  sporting Martinus 13 3 4 6 13 21 25  
10  onze Gezellen 13 3 4 6 13 12 23  
11  Hoofddorp 14 3 4 7 13 25 27  
12  pancratius 15 2 6 7 12 25 35  

wesT 1 ZoNDaG 3e KLasse D  
1  Meern De 14 11 1 2 34 37 13  
2  DHsC 12 10 2 0 31 29 12  
3  CDw 15 9 2 4 29 34 30  
4  Houten 14 8 2 4 26 32 22  
5  Hoogland 14 8 1 5 25 30 18  
6  bilt fC De 14 5 4 5 16 23 21  
7  brederodes 13 3 4 6 13 16 27  
8  uVV 13 3 3 7 12 27 28  
9  Vecht De 15 2 6 7 12 33 42  
10  Victoria 14 4 2 8 11 20 33  
11  sDo 12 3 1 8 10 15 29  
12  pVCV 14 2 0 12 6 19 40  

wesT 1                  ZoNDaG 4e KLasse  G     
1  Vriendenschaar 13 9 3 1 30 42 17  
2  Maarssen 13 7 4 2 25 23 14  
3  rivierwijkers 12 9 1 2 23 29 11  
4  JsV Nieuwegein 14 4 6 4 18 23 18  
5  MsV ‘19 12 4 5 3 17 21 23  
6  sVf 15 4 5 6 17 24 33  
7  uTs 12 4 4 4 16 16 17  
8  Vreeswijk 14 4 3 7 15 22 28  
9  osM ‘75 11 4 2 5 14 18 16  
10  Hertha 13 4 1 8 13 18 28  
11  Laren ‘99 12 2 2 8 8 18 37  
12  DwsV 13 3 2 8 8 31 43  

wesT 1 ZoNDaG 4e KLasse H  
1  wasmeer 14 12 1 1 37 42 13  
2  Zwaluwen utrecht 1911 13 9 3 1 30 39 12  
3  sMVC fair play 13 8 2 3 26 43 17  
4  apwC 12 8 1 3 25 35 14  
5  baarn sV 13 6 3 4 21 27 23  
6  amsvorde 12 4 5 3 17 23 23  
7  KVVa 12 4 2 6 14 14 21  
8  Dso/ultrajectum 12 4 2 6 14 22 35  
9  VVZa 12 4 1 7 13 34 28  
10  schalkwijk 13 2 5 6 11 16 25  
11  HVC 13 2 1 10 7 14 40  
12  scherpenzeel 13 0 0 13 0 10 68  

wesT 1 ZoNDaG 5e KLasse G  
1  Voorwaarts u 12 10 2 0 32 35 8  
2  Nederhorst 12 10 2 0 32 34 9  
3  Goy ‘t 11 7 2 2 23 42 12  
4  bfC 12 7 2 3 23 39 17  
5  sporting ‘70 12 5 4 3 19 28 22  
6  VsC 12 5 0 7 15 17 19  
7  batavia ‘90 11 3 2 6 11 16 28  
8  pVC 13 3 2 8 11 19 33  
9  Magreb ‘90 13 3 1 9 10 16 47  
10  Kismet 11 1 2 8 5 13 46  
11  Zebra’s De 11 0 3 8 3 9 27  

wesT 1 ZoNDaG 5e KLasse H  
1  saestum 13 9 1 3 28 35 17  
2  Hooglanderveen 12 7 3 2 24 23 16  
3  HDs 11 7 1 3 22 32 21  
4  achterveld 12 4 7 1 19 29 24  
5  odijk 10 5 3 2 18 23 16  
6  aurora 11 5 2 4 17 21 21  
7  sCH ‘44 13 4 4 5 16 27 22  
8  Zeist 11 4 2 5 14 20 24  
9  patria 13 1 6 6 9 17 31  
10  faja Lobi 10 2 1 7 7 10 22  
11  Veenendaal 12 0 2 10 2 13 36  

west 1 Zondag 6e klasse D  
1  ruC 15 12 2 1 38 59 21  
2  Hoograven 14 9 2 3 29 50 24  
3  rap 13 8 4 1 28 37 21  
4  Vianen 13 8 2 3 26 36 26  
5  oranje wit elst 14 6 2 6 20 37 35  
6  VVua ardahanspor 12 5 3 4 18 21 30  
7  austerlitz 14 4 4 6 16 39 50  
8  asV ‘65 13 4 3 6 15 42 40  
9  forza almere 13 3 2 8 10 24 37  
10  overamstel 14 2 3 9 9 25 49  
11  Taba afc 14 2 2 10 8 17 40  
12  HsV ‘69 11 2 1 8 7 19 33  

zaterdag

Landelijk Hoofdklasse  Zaterdag b  
1  sparta Nijkerk 15 11 3 1 36 27 8  
2  spakenburg 15 9 5 1 31 34 11  
3  iJsselmeervogels 15 8 4 3 28 31 23  
4  Kozakken boys 14 7 3 4 24 26 18  
5  Hoek HsV 15 7 2 6 23 19 14  
6  DoVo 15 6 4 5 22 22 22  
7  GVVV 15 5 5 5 20 25 19  
8  bennekom 15 5 3 7 18 19 30  
9  ajax afc 15 4 5 6 17 15 20  
10  Geinoord Nieuwegein 15 5 2 8 17 17 27  
11  LrC 15 4 4 7 16 22 24  
12  Nunspeet 14 3 5 6 14 19 23  
13  Nivo sparta 15 3 2 10 11 12 31  
14  Kloetinge 15 2 3 10 8 10 28  

west 1 Zaterdag 1e klaase a  
1  Voorland s.C. 14 10 3 1 33 29 12  
2  Volendam rkav 14 10 2 2 32 36 16  
3  Huizen 14 7 4 3 25 20 15  
4  sportlust ‘46 15 7 4 4 25 25 18  
5  oDiN ‘59 15 6 6 3 24 20 16  
6  Montfoort 14 7 2 5 23 25 15  
7  arC 15 6 5 4 23 30 20  
8  beursbengels De 14 5 3 6 18 20 28  

9  Zuidvogels 14 4 2 8 14 12 15  
10  swift 15 3 3 9 12 25 36  
11  HCsC 14 2 2 10 8 17 32  
12  wV-HeDw 14 1 0 13 3 5 41  

west 1 Zaterdag 2e klasse a  
1  DVVa 15 11 3 1 36 38 9  
2  Young boys 15 9 3 3 30 34 14  
3  Monnickendam 15 8 2 5 26 27 21  
4  Zandvoort sV 14 7 2 5 23 18 16  
5  Marken 15 6 5 4 23 26 23  
6  almere sV 15 6 4 5 22 19 17  
7  Kennemerland 15 6 3 6 21 20 22 
8  argon 14 5 3 6 18 30 31  
9  ZCfC 14 4 3 7 15 21 36  
10  Zob 14 3 4 7 13 24 26  
11  reiger boys 14 3 1 10 10 13 30  
12  eDo hfc 14 2 1 11 7 8 33  

west 1 Zaterdag 2e Klasse b  
1  Merino’s De 14 8 4 2 28 30 19  
2  VrC 14 8 3 3 27 33 24  
3  roda ‘46 13 7 3 3 24 19 17  
4  Loosdrecht sV 15 6 3 6 21 29 23  
5  uVV 15 6 3 6 21 26 27  
6  VVZ ‘49 13 6 2 5 20 31 18  
7  CJVV 14 4 7 3 19 18 20  
8  eemnes sV 15 5 4 6 19 24 28  
9  benschop 13 4 3 6 15 14 18  
10  Valleivogels De 14 3 5 6 14 18 26  
11  DesTo 14 3 3 8 12 22 29  
12  eemdijk 14 3 2 9 11 19 34  

Zuid 1 Zaterdag 2e Klasse f  
1  strijen 13 9 3 1 30 23 8  
2  almkerk 13 8 2 3 26 21 13  
3  everstein sC 13 7 3 3 24 23 17  
4  sliedrecht 13 6 2 5 20 25 20  
5  oranje wit 13 6 2 5 20 22 20  
6  Meerkerk 13 5 4 4 19 19 17  
7  woudrichem 13 4 5 4 17 15 16  
8  Capelle sV 13 4 4 5 16 25 20  
9  wieldrecht 13 4 3 6 15 17 19  
10  ameide 13 4 2 7 14 21 33  
11  alblas De 13 2 2 9 8 12 24  
12  Groote Lindt 13 2 2 9 8 11 27  

west 1 Zaterdag 3e klasse C  
1  breukelen fC 12 10 1 1 31 36 13  
2  eemboys 13 9 1 3 28 46 20  
3  Csw 12 6 3 3 21 31 20  
4  sVL 13 6 3 4 21 31 19  
5  sCw 14 4 6 4 18 25 27  
6  Cobu boys 12 4 5 3 17 24 23  
7  afC 13 4 4 5 16 24 29  
8  altius 13 4 4 5 16 17 28  
9  Meern De 13 4 2 7 14 22 32  
10  siZo vv 14 2 2 10 8 22 42  
11  abcoude fC 13 1 3 9 6 14 39  

west 1 Zaterdag 3e klasse D  
1  ToV 14 8 4 2 28 38 21  
2  YfC 14 8 1 5 25 27 22  
3  asC Nieuwland 13 8 0 5 24 22 19  
4  VVa ‘71 12 7 2 3 23 23 15  
5  Dalto 14 7 1 6 22 23 18  
6  renswoude 14 6 3 5 21 25 25  
7  sVM Maartensdijk 14 6 2 6 20 30 30  
8  Jonathan 13 5 4 4 18 20 13  
9  Candia ‘66 14 5 2 7 17 25 37  
10  CDN 12 4 3 5 15 18 17  
11  DosC 14 4 1 9 13 22 33  
12  Delta sports ‘95 fC 14 1 1 12 4 22 45  

Zuid 1 Zaterdag 4e Klasse C  
1  sVw 12 9 3 0 30 44 12  
2  Groot ammers 15 9 3 3 30 28 14  
3  arkel 16 10 0 6 30 32 33  
4  HssC ‘61 14 8 3 3 27 27 17  
5  Drechtstreek 13 8 2 3 26 22 15  
6  Lekvogels 15 7 3 5 24 29 25  
7  DfC 13 6 4 3 22 34 22  
8  streefkerk 13 6 3 4 21 26 23  
9  asperen 14 5 4 5 19 25 26  
10  sVs ‘65 13 4 1 8 13 20 29  
11  Leerdam sport 55 14 3 2 9 11 14 26  
12  unitas 13 2 3 8 9 11 28  
13  Noordeloos 14 2 1 11 7 17 39  
14  eMMa sC 15 2 0 13 6 19 39  

west 1 Zaterdag 4e Klasse f  
1  aH ‘78 sc 12 8 3 1 27 30 12  
2  VVJ 12 8 3 1 27 26 14  
3  Kockengen 13 7 3 3 24 32 21  
4  Nita 12 6 1 5 19 24 19  
5  bloemenkwartier 13 5 4 4 19 32 20  
6  Lopik sV 12 4 5 3 17 20 18  
7  VioD Tienhoven 13 4 5 4 17 30 22  
8  posthoorn De 13 3 4 6 13 26 32  
9  Hees 13 3 3 7 12 19 29  
10  Vop 13 2 3 8 9 15 41  
11  Vianen 12 1 2 9 5 13 39  

west 1 Zaterdag 4e Klasse H  
1  odysseus ‘91 11 10 0 1 30 30 6  
2  DHsC 10 9 1 0 28 28 5  
3  bilt fC De 12 7 2 3 23 16 12  
4  fZo 12 6 2 4 20 24 22  
5  DVsa 11 4 4 3 16 23 20  
6  odin 12 3 4 5 13 17 22  
7  HMs 10 2 4 4 10 12 15  
8  VsC 12 1 4 7 7 17 26  
9  eDo (u) 12 1 4 7 7 12 26  
10  eminent boys 12 0 3 9 3 15 40 

west 1 Zaterdag 4e Klasse G  
1  scherpenzeel 14 10 4 0 34 41 10  
2  woudenberg 12 9 2 1 29 39 11  
3  Vliegdorp 13 8 0 5 24 26 18  
4  JsV Nieuwegein 13 6 1 6 19 22 30  
5  bunnik ‘73 12 5 3 4 18 26 20  
6  sVMM 13 4 2 7 14 25 32  
7  brederodes 11 2 6 3 12 19 20  
8  DeV Doorn 13 3 3 7 12 17 33  
9  Hercules 12 3 2 7 11 23 29  
10  focus ‘07 12 3 2 7 11 17 28  
11  sVp 13 3 1 9 10 17 41  

west 1 Zaterdag 5e klasse b                
1  Meer De 11 9 1 1 28 38 9  
2  bijlmer sV 10 7 2 1 23 44 14  
3  sDw 12 7 2 3 23 62 33  
4  Zeeburgia 10 5 1 4 16 33 14  
5  VVa/spartaan 11 3 3 5 12 29 41  
6  elinkwijk 11 3 1 7 10 27 40  
7  HsV ‘69 13 0 0 13 0 15 97  

west 1 Zaterdag 5e Klasse C  
1  osM ‘75 12 9 2 1 29 35 10  
2  sterrenwijk 12 9 1 2 28 41 17  
3  Maarssen 12 9 1 2 28 35 11  
4  Musketiers 13 8 2 3 26 39 19  
5  DVsu 13 7 1 5 22 28 15  
6  oso 11 6 1 4 19 37 15  
7  DwsM 12 3 0 9 9 16 47  
8  seC 12 2 2 8 8 18 32  
9  Voorwaarts u 11 2 1 8 7 19 52  
10  baarn sV 12 0 1 11 1 5 42 

Voorwaarts kan binnen 1 jaar terugkeren 
naar de vierde klasse. De utrechters zul-
len dan wel moeten afrekenen met Ne-
derhorst, dat ook 32 punten uit 12 wed-
strijden heeft.

in de vierde klasse H zaterdag gaat de 
strijd tussen DHsC en odysseus, DHsC 
heeft nog een inhaalwedstrijd tegoed en 
kan dan met 1 punt boven odysseus ko-
men.

in de 5e klasse H zondag gaat saestum 
onbedreigd aan de leiding, nummer 2 
Hooglanderveen heeft 14 punten minder 
met 1 wedstrijd minder gespeeld.

spits Daniel Kops verwacht komende zo-
mer Geinoord te verruilen voor DoVo.
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ELFtaL Van DE MaanDEn DEC-Jan
1 ronald van der Horst  De Meern 8.0  

3 Leon Hofman Kampong 8.2  
5 Mark van der Lee DesTo 8.2  
2 Nicky segura peralta sterrenwijk 8.0  
4 Tonie boelijn DesTo 7.8  

10 wendl Droefs sterrenwijk 8.1  
6 Koen ter Mors Kampong 8.0  
7 rik van Leeuwen sVL 8.0  
 
9 Jan Hendriksen ruC 8.1  
11 Diederik Hageraats Kampong 8.1  
8 Klaas Hoving sVL 8.1  

12 Geert willem Merkens sVL 7.9  
13 Mark poorthuis De Meern 7.8  
14 frank Donkervoort DesTo 7.8  
15 Dick romyn VioD 7.9  

SpELER Van DE MaanD

Mark van der Lee
&

Leon Hofman
Voor hun wedstrijden in de maan-
den december en januari werden 
twee spelers exact gelijk beoordeeld 
(8.1667). Voor de verdedigers van 
respectievelijk DesTo en Kampong 
ligt bij paul pessel een trainingspack 
van patrick t.w.v 59,95 euro klaar.

Door Eldert Kuiken

,,Dat vond ook Hendriksen 
zelf”, verdedigt Hidraoui zijn 
claim op de koppositie van de 
topschutter-ranglijst in Rondom 
Voetbal. ,,Hij zei letterlijk tegen 
mij ‘dat kan nooit kloppen, jij 
hebt er meer gemaakt’. Toen 
heb ik Paul eens gevraagd uit te 
zoeken hoe dat toch kon.” Paul 
is Paul Verweel, de hoogleraar 
en voetbalfanaat die samen met 
Driss Hidraoui aan de wieg 
stond van het multiculturele 
pareltje VV Hoograven. 
Verweel informeerde bij 
Rondom Voetbal en wist ge-
noeg. Om in de RV-ranglijsten 
te worden opgenomen en mee 
te dingen naar de Gouden Dom 
- tijdens het grootse Rondom 
Voetbalfeest op 24 mei - moet 
de trainer zijn spelers beoorde-
len en de doelpunten en assist 
invoeren op www.trainerssite.
nl. 

Inmiddels is het seizoen zo ver 
gevorderd dat het voor Hidra-
oui’s trainer, Wietse Gjaltema, 
geen doen is met terugwer-
kende kracht de juiste cijfers 
in te voeren. Vette pech voor 
de trotse spits van Hoograven. 
Mogelijk kan hij nog één van 
de komende drie maandprijzen 
grijpen. Het zit de goaltjesdief 
niet zo dwars als menigeen 
denkt. ,,Driss is een harde 
werker en razendsnel – zonder 
en mét bal - maar hij mag wel 
wat meer oog hebben voor zijn 
medespelers”, oordeelt Gjal-
tema. ,,Hij kan in het veld heel 
vervelend zijn voor medespe-
lers”, had Verweel – die geen 
wedstrijd mist – al voorspeld.
Tegen TABA valt het alleszins 
mee. Halverwege de eerste helft 

heeft Hidraoui zijn doelpuntje 
al te pakken. En als hij vlak 
voor het eindsignaal op de 
Amsterdamse doelman afstuift, 
schuift hij zonder bedenkin-
gen een zeker doelpunt in de 
schoenen van een medespeler. 
Het was dan ook spannend te-
gen TABA en Hoograven staat 
al zes punten achter op RUC. 
,,Kijk, als je met 10-1 voorstaat, 
hoef je niet af te spelen”, legt 
Hidraoui uit. ,,Ik win heus lie-
ver dan dat ik scoor terwijl we 
verliezen.” 10-1 stond het dit 
seizoen tegen Overamstel. Al-
leen in die wedstrijd schoot het 
tengere mannetje met de grote 
neus voor het doel vijf keer 
raak. ,,In de 85e minuut stopte 
de scheidsrechter de wedstrijd. 
Was ook niet leuk meer, we 
waren veel te goed.” 

In de winter moest Hoogra-
ven juist wél voetballen. De 
derby tegen concurrent RUC 
(1-1) en uit bij Oranje Wit. Zéér 
tegen de zin van alle spelers. 
,,Niet normaal meer. Als je bal 
wegschoot, woei die zo terug. 
Het hagelde, sneeuwde en je 
zag in de verte bliksemschich-
ten. Met zulk weer trainen wij 
niet eens.” De scheidsrechter 
was niet te vermurwen en 
Hoograven verloor met 3-2 drie 
belangrijke punten. 
Het is de verklaring voor ‘de 
gebruikelijke winterstop van 
onze eigen Ove Kindvall’, zoals 
Verweel dat vergoelijkend 
noemt. Zelfs in de zesde klasse 
stokte even de scoringsdrift. 

Maar het is niet om ‘de beste’ te 
zijn dat Hidraoui zijn carrière 
begin vorig seizoen vervolgde 
bij de zesdeklasser, na een jong 
leven lang Rivierwijkers. ,,Daar 

kende ik iedereen, als broers en 
zussen. Ik was er elke dag en 
we bleven vaak hangen. Darten, 
kaarten - 31’en - en vooral veel 
lachen. Soms tot vier uur ’s 
nachts. Ineens sloeg het om. De 
trainer, Jaffar Rkiak, ging weg 
en nam de helft van de jongens 
mee. Ik was gelukkig net op tijd 
weg.”

Hidraoui, één van de vier 
broers bij Hoograven, startte 
zelf een gezin. Een jaar geleden 
was er de trouwerij, binnen 
een maand volgt de eerste 
spruit. De Marokkaan, 28 jaar 
geleden geboren in kustplaats 
Nador, zag zich genoodzaakt 
te verhuizen. Weg uit zijn wijk. 
,,Toen ik twee maanden was, 
verlieten we Marokko en sinds-
dien woonde ik in Hoograven. 
We voetbalden elke pauze in 
het kooitje bij de Ariënsschool, 
en ook wedstrijden tegen de 
Da Costa. Ik wilde er altijd 
blijven, maar we kregen geen 
huis toegewezen. Zodra ik de 
kans krijg, kom ik terug. Ik ben 
er nog elke dag.” En anders zit 
hij waarschijnlijk voor de buis, 
voetbal te kijken. ,,Ik kijk alles. 
Wedstrijden bedoel ik, niet al 
die praatprogramma’s. Voor 
mijn vrouw niet leuk als ze een 
film wil zien. Die kijkt ze dan 
later maar.”

Zelf was Rachid, inmiddels 
fulltime elektricien, naar eigen 
zeggen altijd ‘rustig’, maar 
het belang van voetbal voor 
opgroeiende jongetjes kent 
hij zeker. ,,Huiswerk doen op 
school, naschoolse opvang, 
en dan voetballen. Dan zijn 
ze bezig. Het kooitje is hele-
maal naar de klote. Er is wel 
verlichting, maar ’s avonds 

Elk club op elk niveau kent zijn eigen toppers. Zo ook vv 
Hoograven, dat in de kelder van het amateurvoetbal twee-
de staat achter RUC. Gek genoeg voert RUC’s Jan Hendrik-
sen maandelijks de RV-ranglijsten aan als topschutter. En 
niet Rachid Hidraoui, die voor Hoograven ‘op zeker al een 
stuk of 25 treffers’ op zijn naam schreef’.

rachid Hidraoui: topper in de kelder



topverdedigers

1 Danny de Leeuw DHsC 7.8 
2 Lars Verlinden VViJ 7.7 
3 Leon Hofman Kampong 7.6 
4 ron bos ruC 7.6 
5 Nicky segura peralta sterrenwijk 7.5 
6 bas bruining Dalto 7.5 
7 erno Jonggerius oDiN 7.4 
8 anouar Chaibout ruC 7.3 
9 francis van rooy Zwaluwen utrecht 7.3 
10 Levent acar DHsC 7.3

topmiddenvelder 

1 bertus Hendriksen ruC 7.5 
2 pascal Middelkoop DHsC 7.5 
3 rik van Leeuwen sVL 7.5 
4 richard slot Kampong 7.4 
5 robin Capiteijns De Meern 7.4 
6 Tonie boelijn DesTo 7.3 
7 Christiaan Hageraats Kampong 7.3 
8 Henk Koekoek Nita 7.3 
9 stef Vermeulen De Meern 7.2 
10 osman isik DHsC 7.2 
 

topdoelmannen

1 reyer ran VViJ 8.2 
2 Kees van de broek DHsC 8.0 
3 ronald van der Horst De Meern,  7.8 
4 Geert willem Merkens sVL 7.6 
5 Mark Hillen De bilt 7.4 
6 Danny Nagtegaal oDiN 7.3 
7 edwin Cremers Dalto 7.2 
8 Marco van de Heiligenberg schalkwijk 7.2 
9 brend Koekoek Nita 7.0 
10 Marvin Hoogerwerf  sVf 6.9

topaanvallers 

1 Jan Hendriksen ruC 7.7
2 Diederik Hageraats Kampong, sv 7.4
3 roy van Cooten sVL 7.3
4 Gert Verhoef sporting ‘70 7.2
5 Jan willem van Dijk schalkwijk 7.1
6 Martijn Merkens sVL 7.0
7 Daan Groot Zwaaftink Kampong 7.0
8 Kevin van de bogaard sVf 7.0
9 Tim van Ginkel VioD, 6.9
10 Herman bikker Lekvogels 6.9

topschutters

1 Jan Hendriksen ruC 24  
2 Harry buur Vriendenschaar 20  
3 Joel sanaky Vriendenschaar 14  
4 raoul oostdam De Meern 13  
 Niek amelink Vriendenschaar 13  
6 Martijn Merkens sVL 12  
7 sander engberts elinkwijk 11  
 Diederik Hageraats Kampong 11  
 Martijn Verkerk aurora 11  
10 Daan Groot Zwaaftink Kampong 10  
 roy steenhuizen austerlitz 10  
 roland Doekes austerlitz 10  
13 Herman bikker Lekvogels 9  
 Daniël willekes DesTo 9  
 Jacques schagen van Leeuwen Houten 9  
 Danny Verhoef VViJ 9  
17 Kevin reinhard ‘t Goy 8  
 serdal Demicri sterrenwijk 8  
 Kevin van de bogaard sVf 8  
 Youri Douwes austerlitz 8  
 Tijssen Dennis uVV 8  
 Jeroen Veldhuizen fZo 8  
 semih Canik Zwaluwen utrecht 1911 8  
 pascal Hoogland Houten 8  
 Gert Verhoef sporting ‘70 8  

topaangevers 

1 Dick van burgsteden ruC 13  
2 Qoulid Hamouiti ruC 10  
 Marvin de Kruijff sterrenwijk 10  
4 bertus Hendriksen ruC 9  
5 Melvin peterse sterrenwijk 8  
 raoul oostdam De Meern 8  
 apie Mazid oDiN 8  
 roy steenhuizen austerlitz 8  
 stef Vermeulen De Meern 8  
10 wendl Droefs sterrenwijk 7

toptalenten

1 Lars Verlinden VViJ 7.7 
2 Geert willem Merkens sVL 7.6 
3 wendl Droefs sterrenwijk 7.5 
4 Nicky segura peralta sterrenwijk 7.5 
5 rik van Leeuwen sVL 7.4 
6 roy van Cooten sVL 7.3 
7 Danny Nagtegaal oDiN 7.3 
8 Marsh Konigs Kampong 7.3 
9 rick van Lent VViJ 7.2 
10 francis van rooy Zwaluwen utrecht 7.2

ALL INN FItNess & HeALtH, Het sPortIeFste 
FItNess ceNtrUm vAN UtrecHt eN omstrekeN

www.allinnfitness.nl

niet”. Wel is er dankzij broer 
Driss en adviseur Verweel de 
vv Hoograven. Maar ook de 
liefelijke club - met als ‘exclu-
sieve’ bordsponsor Eethuis & 
Bakkerij Caïro - kent een leden-
stop. Rachid Hidraoui: ,,Ik geef 
training bij Hoograven. Vorig 
jaar de D2; hele lieve jongetjes. 
Daar word ik zo vrolijk van. En 
nu de C’tjes. Met de training 
mag iedereen meedoen, dan 
maak ik twee groepen. Maar 
om wedstrijden te spelen, moet 
je lid zijn.”

1 Jan Hendriksen 9
  Niek amelink 9
3 Diederik Hageraats 4
 Dick romyn 4
 bastin Hofman 4
6 Danny Verhoef 3
 Martijn Merkens 3
 raoul oostdam 3
 Harry buur 3
  pascal Hoogland 3
 renato Droefs 3
 roy van Cooten 3
 erwin van asperen 3
 Tijssen Dennis 3
 Melvin peterse 3
16 ron Klaver 2
 ron van Kippersluis 2
 irak asad 2
 Marc van de Horst 2
 serdal Demicri 2
  Koen Zonneveld 2
 Nicky Lanfermeijer 2
 Jacques schagen van L. 2
 Derk schut 2
 Dyaley Kers 2
 stefan Vonk 2
 Joost le Maitre 2
 Nander de Groot 2
 barry van Leeuwen 2

De winnaar van de maand is, na 
loting, Jan Hendriksen. Voor 
hem ligt bij sporthuis Henk 
Temming een prachtig paar vo-
etbalschoenen van het merk 
Calcio klaar (t.w.v. 100 euro).

Schutter v/d maand
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Nr Naam Club District Klasse Cijfer
1 ronald van der Horst Meern, vv De west 1 3e Klasse D 82.450
2 Leon Hofman Kampong, sv west 1 2e Klasse b 81.667
3 Mark van der Lee DesTo, cov west 1 2e Klasse b 81.667
4 wendl Droefs sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 80.750
5 Koen ter Mors Kampong, sv west 1 2e Klasse b 80.033
6 rik van Leeuwen sVL west 1 3e Klasse C 80.025
7 jan hendriksen ruC, vv west 1 6e Klasse D 79.900
8 Dick romyn VioD, csv west 1 4e Klasse f 79.200
9 Nicky segura peralta sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 79.167
10 Geert willem Merkens sVL west 1 3e Klasse C 78.812
11 Daan bunnik Kampong, sv west 1 2e Klasse b 78.400
12 Diederik Hageraats Kampong, sv west 1 2e Klasse b 78.400
13 Mark poorthuis Meern, vv De west 1 3e Klasse D 77.600
14 roy van Cooten sVL west 1 3e Klasse C 77.600
15 Jan willem van Dijk schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 76.800
16 Marco v/d Heiligenberg schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 76.800
17 brend Koekoek NiTa, osv west 1 4e Klasse f 76.800
18 Christiaan Hageraats Kampong, sv west 1 2e Klasse b 76.767
19 frank Donkervoort DesTo, cov west 1 2e Klasse b 76.767
20 Tonie boelijn DesTo, cov west 1 2e Klasse b 76.767
21 bertus hendriksen ruC, vv west 1 6e Klasse D 76.375
22 Gert Verhoef sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 76.000
23 Thijs den Heijer sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 76.000
24 ferdi Vrede Meern, vv De west 1 3e Klasse D 75.983
25 Klaas Hoving sVL west 1 3e Klasse C 75.175
26 Martijn Kroneman DesTo, cov west 1 2e Klasse b 75.133
27 Marsh Konigs Kampong, sv west 1 2e Klasse b 75.133
28 Marvin de Kruijff sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 74.417
29 Mohammed aynao Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 74.400
30 reinald Vossestein NiTa, osv west 1 4e Klasse f 74.400
31 erwin van asperen VioD, csv west 1 4e Klasse f 74.400
32 Tarik Demir Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 74.400
33 foad khalota Dalto, vv west 1 3e Klasse D 74.367
34 Jorden van Luxemburg Houten, sv west 1 3e Klasse D 74.367
35 bas bruining Dalto, vv west 1 3e Klasse D 74.367
36 Joost le Maitre elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 73.625
37 Niels van Leeuwen VioD, csv west 1 4e Klasse f 73.600
38 Melvin van eck VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 73.500
39 Lars Verlinden VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 73.500
40 arnaud Lowik Kampong, sv west 1 2e Klasse b 73.500
41 Daan Groot Zwaaftink Kampong, sv west 1 2e Klasse b 73.500
42 frank van Kippersluis VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 73.500
43 reyer ran VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 73.500
44 adil Mahdadi elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 73.333
45 ralf de Haan elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 73.333
46 David de Groot sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 72.833
47 Kashif Matsari sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 72.833
48 Melvin peterse sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 72.833
49 David bouwmeester sVL west 1 3e Klasse C 72.750
50 Martijn Merkens sVL west 1 3e Klasse C 72.750
51 arno van Diete bilt, fc De west 1 3e Klasse D 72.750
52 sharlo galmo Dalto, vv west 1 3e Klasse D 72.750
53 Thijs attevelt Meern, vv De west 1 3e Klasse D 72.750
54 Taner ozbek elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 72.500
55 ron bos ruC, vv west 1 6e Klasse D 72.380
56 ron klaver ruC, vv west 1 6e Klasse D 72.380
57 stephan van veluwen ruC, vv west 1 6e Klasse D 72.067
58 Melvin Vermeulen oDiN, vv west 1 4e Klasse H 72.000
59 robin bikker Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 72.000
60 Dyaley Kers Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 72.000
61 Klaas stienstra VioD, csv west 1 4e Klasse f 72.000
62 Michiel Klaassen Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 72.000
63 Marcio Jansen VioD, csv west 1 4e Klasse f 72.000
64 Jeffrey boef Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 72.000
65 richard van rijnsoever NiTa, osv west 1 4e Klasse f 72.000
66 Houcini el Hatrouf Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 72.000
67 Marco Miltenburg Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 72.000
68 Dennis Kooi Dalto, vv west 1 3e Klasse D 71.780
69 anouar chaibout ruC, vv west 1 6e Klasse D 71.675
70 raymond Dirven elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 71.667
71 bastin Verweij elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 71.667
72 barry van Leeuwen sVL west 1 3e Klasse C 71.538
73 Koen de Goey elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 71.250
74 rick van Leijenhorst sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 71.250

75 Milton Vaarnold Dalto, vv west 1 3e Klasse D 71.133
76 edwin Cremers Dalto, vv west 1 3e Klasse D 70.810
77 michiel v an Tuil Dalto, vv west 1 3e Klasse D 70.810
78 dick van burgsteden ruC, vv west 1 6e Klasse D 70.500
79 Koen Zonneveld Kampong, sv west 1 2e Klasse b 70.233
80 Mustafa Marghadi Kampong, sv west 1 2e Klasse b 70.233
81 Mike Korssen elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 70.000
82 Jerraynell van der pol elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 70.000
83 rob Koppen elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 70.000
84 Jeffrey van schaik schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 69.600
85 Johannes fesehasion Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 69.600
86 billy van Nieuwkerk NiTa, osv west 1 4e Klasse f 69.600
87 Marco Kok Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 69.600
88 Herman bikker Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 69.600
89 Cerkan demirci Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 69.600
90 Marco elders bilt, fc De west 1 3e Klasse D 69.517
91 alex Kaya Meern, vv De west 1 3e Klasse D 69.517
92 raoul oostdam Meern, vv De west 1 3e Klasse D 69.517
93 stef Vermeulen Meern, vv De west 1 3e Klasse D 69.517
94 rachid lary Dalto, vv west 1 3e Klasse D 69.517
95 arjen Kolk Houten, sv west 1 3e Klasse D 69.112
96 Timo Hilhorst sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 68.875
97 Joey Huisman sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 68.875
98 bjørn Lens sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 68.875
99 ferdy uithoven elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 68.875
100 imed el khatib Dalto, vv west 1 3e Klasse D 68.870
101 moustafa el haddachi Dalto, vv west 1 3e Klasse D 68.870
102 bart van Zessen Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 68.800
103 Danny Verhoef VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 68.600
104 pascal florie DesTo, cov west 1 2e Klasse b 68.600
105 alexander Hetharia Kampong, sv west 1 2e Klasse b 68.600
106 rick van Lent VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 68.600
107 Kristen wokke Kampong, sv west 1 2e Klasse b 68.600
108 Jordi rossel oliveras VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 68.600
109 serdal Demicri sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 68.083
110 bastin Hofman sVL west 1 3e Klasse C 67.900
111 Kris Daalhuizen Houten, sv west 1 3e Klasse D 67.900
112 pascal Hoogland Houten, sv west 1 3e Klasse D 67.900
113 jeroen visser Dalto, vv west 1 3e Klasse D 67.900
114 stefan Klepper Meern, vv De west 1 3e Klasse D 67.900
115 Jeffrey van rhenen bilt, fc De west 1 3e Klasse D 67.900
116 moustafa loukili Dalto, vv west 1 3e Klasse D 67.900
117 Nickie Kentie uVV, asv west 1 3e Klasse D 67.900
118 Joey Koetsier bilt, fc De west 1 3e Klasse D 67.900
119 rogier Mantel Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 67.200
120 Cornelis \’t Lam Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
121 roland staats Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
122 rene verbeek Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 67.200
123 Mathijs van der Donk Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 67.200
124 Dennis onrust Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
125 sander Verbrugge NiTa, osv west 1 4e Klasse f 67.200
126 rolf van Dijk Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
127 Danny Nagtegaal oDiN, vv west 1 4e Klasse H 67.200
128 Moustafa Loikili Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 67.200
129 osman bilginger oDiN, vv west 1 4e Klasse H 67.200
130 ron van Kippersluis Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
131 Marc van de Horst Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
132 Klaas Jan van Zessen Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
133 Nicky Lanfermeijer Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 67.200
134 patrick Kersbergen Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 67.200
135 fabian roest DesTo, cov west 1 2e Klasse b 66.967
136 ilji van der Horst elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 66.667
137 Casper de Goey elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 66.500
138 Kevin wintraaken sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 66.500
139 Jan Zonneveld sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 66.500
140 ruben Harms elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 66.500
141 Tim Kanters sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 66.500
142 Vince van Leeuwen elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 66.500
143 Kris besselse sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 66.500
144 sander swinkels sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 66.500
145 Jelle van Dommelen elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 66.500
146 Kevin urich Houten, sv west 1 3e Klasse D 66.283
147 ron van brenk sVL west 1 3e Klasse C 66.283
148 Jesper Capiteijns Meern, vv De west 1 3e Klasse D 66.283
149 Niels Verlinden VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 66.150
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DUWBOOT 25

150 Tijs van Kippersluis VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 66.150
151 Mark Nieuwpoort austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 65.800
152 Tim van beek austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 65.800
153 jeffrey van de steen ruC, vv west 1 6e Klasse D 65.800
154 Kevin flight Meern, vv De west 1 3e Klasse D 65.475
155 Lars Nawijn Houten, sv west 1 3e Klasse D 65.475
156 bob van giesen Dalto, vv west 1 3e Klasse D 65.475
157 moulhim achahboune Dalto, vv west 1 3e Klasse D 65.475
158 Laurens Jaght bilt, fc De west 1 3e Klasse D 65.475
159 rik Hautvast Kampong, sv west 1 2e Klasse b 65.333
160 Daniel willekes DesTo, cov west 1 2e Klasse b 65.333
161 Derk schut elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 65.000
162 paul schröder sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 64.917
163 Kevin van beuningen Zwaluwen utrecht west 1 4e Klasse H 64.800
164 wessel van rijn NiTa, osv west 1 4e Klasse f 64.800
165 Yvar Veenje Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 64.800
166 barry van eyden schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 64.800
167 erno Jonggerius oDiN, vv west 1 4e Klasse H 64.800
168 appie larcoubi Dalto, vv west 1 3e Klasse D 64.667
169 worku ayana bilt, fc De west 1 3e Klasse D 64.667
170 mustapha van veldhuijzen Dalto, vv west 1 3e Klasse D 64.667
171 appei el Mamouni ruC, vv west 1 6e Klasse D 64.625
172 qoulid hamouiti ruC, vv west 1 6e Klasse D 64.625
173 Marc furster austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 64.233
174 Lars Verboom elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 64.125
175 floris algra elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 64.125
176 petro boufidis sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 64.125
177 Jeffrey Voskuilen DwsM, vv west 1 5e Klasse C 64.125
178 pim van barneveld DesTo, cov west 1 2e Klasse b 63.700
179 Jort van Jaarsveld VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 63.700
180 Menno ruijter austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 63.450
181 rick van der Graaf elinkwijk, usv Landelijk Hoofdklasse a 63.333
182 fred Kater uVV, asv west 1 3e Klasse D 63.050
183 anthony van der Laan Meern, vv De west 1 3e Klasse D 63.050
184 Ludo v an Veldhuizen Houten, sv west 1 3e Klasse D 63.050
185 Jorn van Dijk Houten, sv west 1 3e Klasse D 63.050
186 said aarab Dalto, vv west 1 3e Klasse D 63.050
187 willem Zuiderduyn sVL west 1 3e Klasse C 63.050
188 Kevin adamzek Houten, sv west 1 3e Klasse D 63.050
189 Kevin van Kessel uVV, asv west 1 3e Klasse D 63.050
190 ramon stofmeel uVV, asv west 1 3e Klasse D 63.050
191 richard berger NiTa, osv west 1 4e Klasse f 62.400
192 Henk koekoek NiTa, osv west 1 4e Klasse f 62.400
193 erik de ruiter oDiN, vv west 1 4e Klasse H 62.400
194 Vincent de Graaf Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 62.400
195 roy Langelaar NiTa, osv west 1 4e Klasse f 62.400
196 Mark den Hartogh schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 62.400
197 Hugo Vink VioD, csv west 1 4e Klasse f 62.400
198 barry van bezooyen Lekvogels, vv Zuid 1 4e Klasse C 62.400
199 jerrol suitela Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 62.400
200 niek amelink Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 62.400
201 Martijn van der Neut VioD, csv west 1 4e Klasse f 62.400
202 stefan van wijk schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 62.400
203 sander rijken DesTo, cov west 1 2e Klasse b 62.067
204 donny drost ruC, vv west 1 6e Klasse D 62.040
205 arno slokkers ruC, vv west 1 6e Klasse D 62.040
206 patrick schenkels Dalto, vv west 1 3e Klasse D 61.838
207 ralph van Luinen sporting ‘70, vv west 1 5e Klasse G 61.750
208 Nicolas pastor sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 61.750
209 Mark Verweijen bilt, fc De west 1 3e Klasse D 61.433
210 Martin Vlug Houten, sv west 1 3e Klasse D 61.433

211 Lucien brouwer fZo west 1 4e Klasse H 60.800
212 peter van de reijden Houten, sv west 1 3e Klasse D 60.625
213 Jhon van egdom sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 60.167
214 irak asad sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 60.167
215 renato Droefs sterrenwijk, vv west 1 5e Klasse C 60.167
216 Jeroy alberto oDiN, vv west 1 4e Klasse H 60.000
217 John feer VioD, csv west 1 4e Klasse f 60.000
218 freek vermeulen Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 60.000
219 Tim van Ginkel VioD, csv west 1 4e Klasse f 60.000
220 wilco de Kruif schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 60.000
221 rutger maree Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 60.000
222 raymond de Groen fZo west 1 4e Klasse H 60.000
223 ramond Gerritsen oDiN, vv west 1 4e Klasse H 60.000
224 Nicky engel bilt, fc De west 1 3e Klasse D 59.817
225 pascal Verheul bilt, fc De west 1 3e Klasse D 59.817
226 Hakim Tahri uVV, asv west 1 3e Klasse D 59.817
227 Mathijs Klepper Meern, vv De west 1 3e Klasse D 59.817
228 Niels Gerding austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 59.533
229 Jacques schagen van L. Houten, sv west 1 3e Klasse D 59.412
230 frank ebskamp DwsM, vv west 1 5e Klasse C 59.375
231 jacky van doorn ruC, vv west 1 6e Klasse D 59.220
232 pim Kalisvaart VioD, csv west 1 4e Klasse f 59.200
233 Joris remerink VioD, csv west 1 4e Klasse f 59.200
234 peter woest VViJ, rkvv west 1 2e Klasse b 58.800
235 Gertjan Vons austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 58.750
236 Joran Hofman sVL west 1 3e Klasse C 58.200
237 Joran Hofman sVL west 1 3e Klasse C 58.200
238 Nander de Groot uVV, asv west 1 3e Klasse D 58.200
239 freek boon Houten, sv west 1 3e Klasse D 58.200
240 Marc felkers Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 57.600
241 Leon Goené Maarssen, vv west 1 4e Klasse G 57.600
242 siebe v/d Gun schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 57.600
243 bastiaan schoondermark NiTa, osv west 1 4e Klasse f 57.600
244 Morris Vulto schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 57.600
245 Marcel Koppers schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 57.600
246 joel sanaky Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 57.600
247 Tom v/d Heiligenberg schalkwijk, vv west 1 4e Klasse H 57.600
248 pieter Koster fZo west 1 4e Klasse H 57.600
249 frank aboikoni fZo west 1 4e Klasse H 57.600
250 Vincent staal VioD, csv west 1 4e Klasse f 57.600
251 Melvin v.der schaft oDiN, vv west 1 4e Klasse H 57.600
252 Jan Lanser DesTo, cov west 1 2e Klasse b 57.167
253 Mohammed el allati DwsM, vv west 1 5e Klasse C 57.000
254 Marcel van den broek DwsM, vv west 1 5e Klasse C 57.000
255 sander engberts elinkwijk, usv west 1 5e Klasse b 57.000
256 Lenard van Dijk bilt, fc De west 1 3e Klasse D 56.583
257 Danny Lomans Meern, vv De west 1 3e Klasse D 56.583
258 Dennis Huussen bilt, fc De west 1 3e Klasse D 56.583
259 steven schoon bilt, fc De west 1 3e Klasse D 56.583
260 erik Nieuwpoort austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 56.400
261 Jorg Doorschot Houten, sv west 1 3e Klasse D 55.775
262 sedi avdi uVV, asv west 1 3e Klasse D 55.775
263 sander verbeek Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 55.200
264 harry buur Vriendenschaar, cvv west 1 4e Klasse G 55.200
265 Niels Gerestein fZo west 1 4e Klasse H 55.200
266 raimond burgemeester oDiN, vv west 1 4e Klasse H 55.200
267 said Haddian uVV, asv west 1 3e Klasse D 54.967
268 Tijssen Dennis uVV, asv west 1 3e Klasse D 54.967
269 Tanim Hermie bilt, fc De west 1 3e Klasse D 54.967
270 Chris wetemans uVV, asv west 1 3e Klasse D 54.967
271 roel Kolthof austerlitz, sv west 1 6e Klasse D 54.833

Deze rV-ranglijst is de top van speler-beoordelingen over de maand Januari.  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. 



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

Meer Koos
 
in Koos’ jubileumjaar (25 jaar!) verschijnt ‘Lucas in de 
sneeuw’. op Koos’ website staat een voorproefje.
De Vuurtoren komt ook uit met muziek van Thijs borsten, 
op DVD. Koos leest het verhaal zelf voor.
in mei volgt de trilogie Keizer: alle boeken van Keizer in een 
mooie band.
ook komt er een dichtbundel aan: Verdriet is drie sokken, 
inclusief CD met muziek van o.a. Thijs borsten en Harrie 
Jekkers.

Kijken dus op www.meiderts-fienieg.nl

Dat zijn Marokkanen. mijn
pa zegt dat we moeten
uitkijken voor die gasten. 

... zeker omdat ze
zo technisch zijn.

... Benen dicht !!

Hoi, ik ben Aziz en dit is Mabrouk, mijn broertje.
Wij een partijtje 'panna'
tegen jullie ?

Gewonnen !

naar het stadion
uren lig ik nu al wakker
ik wou dat ik eens slapen kon
Maar ik ben te opgewonden
Morgen ga ik naar het stadion 
ik ga naar een echte wedstrijd
Voor het eerst naar Galgenwaard 
fC utrecht tegen ajax
staat er op mijn toegangskaart

ik kreeg het kaartje van mijn vader
omdat ik was lief geweest
Voor mijn opa die zó ziek was
Dat er voor zijn leven werd gevreesd
opa is uiteindelijk gestorven
op een doordeweekse dag
Hij is rustig ingeslapen
Toen hij tv te kijken lag

Mijn vader hield een toespraak 
op het kerkhof bij de kist
Hij vertelde over vroeger 
Dat hij nu mijn opa mist
Ze gingen vroeger met zijn tweeën 
Heel vaak naar het stadion
en dan stonden ze te juichen
als hun cluppie weer eens won

Morgen zit ik naast mijn vader
en als utrecht morgen scoort
Draag ik het doelpunt op aan opa
Die dat daarboven vast wel hoort

pUpiL Van DE MaanD
naam: emre bal
geboren: 5 januari  1997, utrecht
positie: linksbuiten / rechtsbuiten
Clubs: uVV, elinkwijk en komend seizoen 
fC utrecht

Door adem Özkan

Hoe snel gaat het met jou?
Vorig jaar speelde ik bij uVV, nu bij elinkwijk en 
volgend seizoen al bij fC utrecht. Heel snel dus. 
ik heb daarom heel veel te danken aan mijn trai-
ner,  John Veldman. Die heeft me veel geholpen. en 
ook Hans van Holst. in mijn ogen ging het redelijk. 
ik heb echt genoten van de trainingen.

Wie heeft je ontdekt?
Hasan immoussatan, bij een toernooi in Klein-
Galgenwaard. Hij heeft contact gezocht met mijn 
ouders omdat hij mij graag bij elinkwijk wilde zien 
spelen. Toen mocht ik een proeftraining doen.

En wie van FC Utrecht?
De man die me scoutte was Co sluijk. Hij kwam 
kijken toen ik met de e1 van elinkwijk speelde. 
Toen scoorde ik ook nog, twee keer! 

Heb je veel geleerd in de korte periode bij 
Elinkwijk?
Ja, ik heb zeker veel meegekregen. Vooral hoe je 
samen moet spelen. Dat dat beter is dan zelf veel 

acties maken. sneller spelen dus, maar ook disci-
pline en veel techniek.

Heb je veel steun gehad?
Mijn vader heeft me altijd gesteund. elke wedstrijd 
en ook elke training. en mijn broer ook af en toe.

Met welke kwaliteiten heb je FC Utrecht 
overtuigd?
Mijn snelheid speelt een heel belangrijke rol. en 
verder mijn techniek, loopacties en spelinzicht.

Waarom heb je gekozen voor FC Utrecht?
omdat het natuurlijk dicht bij huis is, maar ook 
omdat de jeugdopleiding goed is. psV en fey-
enoord hadden ook interesse. Maar psV zou pas 
in mei antwoord geven en daar wilden wij niet 
op wachten. feyenoord wilde me een oefenwed-
strijd laten spelen, maar dat wilde elinkwijk niet. 
bij fC utrecht werden we bovendien heel warm 
ontvangen.

Wanneer beginnen de trainingen bij FC 
Utrecht?
in mei mag ik kennis maken met de jongens van 
mijn nieuwe elftal. Maar voor de eerste trainingen 
beginnen, heb ik eerst zomervakantie. Dat is ze-
ker, hahaha.

is Elinkwijk de beste club in Utrecht?
Ja, dat denk ik wel. Ze hebben heel ervaren trai-
ners en veel profvoetballers zijn hier begonnen. 
afellay bijvoorbeeld. ook de scouts spelen een 
hele belangrijke rol, want die komen toch altijd 
wel kijken bij elinkwijk.

Wie is jouw voetbalidool?
ik heb er twee: één Turkse en één buitenlandse. 
Van Turkije is dat Nihat Kahveci van Villareal en de 
buitenlandse is anderson van Manchester united.

Welke tips zou jij geven aan je leeftijdsge-
noten?
blijf gezond eten en veel sporten. en kijk naar an-
dere spelers die op jouw positie spelen en leer 
daarvan. Dat is mijn motto.

tot slot: wat is je grootste droom?
ik wil natuurlijk profvoetballer worden. Maar als 
dat niet kan, zou ik graag zakenman willen wor-
den.

REagEREn? 
CHECK WWW.ROnDOMVOEtbaL.nL 
En gEEF JE MEning OVER EMRE baL.



Tonnie van bastveendeel 5
stadion op zijn kop
De jonge utrechter Tonnie van bastveen blijkt op voetbalgebied een supertalent 
te zijn. Nog maar net uit de luiers, zit hij al in de D1 van utrechtse boys. Door de 
enorme overwinningen die het team behaalt, krijgt het een uitnodiging voor de 
voorwedstrijd van fC utrecht tegen HsV. Tonnie is in de eerste helft helaas gebles-
seerd. Dat is te merken: zijn team staat met 0-5 achter. Maar Tonnie is behandeld 
met de spons...

Trainer eppo de Kip besluit in de rust het erop te wagen. ,,ok Tonnie, laat wat zien 
die tweede helft. als we winnen, krijg je van mij twee flesjes chocomel.” De spe-
lers lopen het veld op en Tonnie hoort zijn naam noemen door de stadionspeaker: 
‘bij utrechtse boys is gewisseld. Jean-paul van ouds is vervangen door Tonnie van 
bastveen’. er gaat een koude rilling over Tonnie’s rug. Dit is waar hij altijd van heeft 
gedroomd: voetballen in een uitverkocht stadion! 

De scheidsrechter fluit. John van Louw-Loenen speelt de bal naar Tonnie. Hij neemt 
de bal aan en begint direct aan een enorme solo. Tonnie passeert achter elkaar drie 
man en scheurt de verdediging open. Hij passeert nog een vierde Duitser en gaat 
het strafschopgebied binnen. Het volgende moment ligt Tonnie op de grond. Hij is 
keihard neergetrapt door Klaus Meinderz, de snoeiharde verdediger van HsV. De 
scheidsrechter fluit en wijst naar de stip. De Duitse verdediger roept nog ‘schwalbe!’, 
maar de scheidsrechter is onvermurwbaar. 

even later staat Tonnie achter de bal. op alle tribunes is het muisstil. Je hoort alleen 
Henk westbroek nog, maar Tonnie laat zich niet afleiden. De scheidsrechter fluit, 
Tonnie neemt een aanloop en ziet dat de keeper naar links duikt. Met een droge 
knal schiet hij de bal recht door het midden. 1-5! Juichend lopen de spelers terug 
naar de middenstip, maar Tonnie maant ze tot rust: ,,Kom op jongens, één schwalbe 
maakt nog geen lente’.
 
De Duitsers trappen af, en direct verovert Tonnie de bal. Hij passeert een man en 
ziet in z’n ooghoek dat de Duitse keeper nog op z’n verdedigers staat te schelden, 
ver voor zijn doel. Tonnie haalt uit, met alle kracht die in zijn kleine lijf zit. De keeper 
rent nog terug, maar de bal zeilt over hem heen het doel in. De utrechtse boys jui-
chen. Na nog geen twee minuten staat het 2-5! Kan het dan toch nog? Het publiek 
gaat er eens goed voor zitten en fC utrecht-voorzitter Van Kop stoot hoofdtrainer 
Van Hanekam aan: ,,Hadden we die maar in het eerste, he?” 

Niemand staat nog op om een rookworst of hamburger te halen. en gelijk hebben 
ze. een kwartier later staat het 4-5 door doelpunten van adriaan de Co en John van 
Louw-Loenen, beide op aangeven van Tonnie. De spelers van HsV Hamburg worden 
zenuwachtig en maken steeds meer fouten. steeds weer roepen ze ‘scheisse’ tegen 
elkaar. ,,wat betekent dat”, informeert Van Louw-Loenen bij Tonnie. ,,Dat ’t ze dun 
door de broek loopt”, lacht de uitblinker.

Door bart en ben

DE KWEStiE
Douchen of niet douchen? Dat is de vraag!

Tijdens de vroeger nog verplichte sportkeuring werd er altijd met een zeker 
ontzag gesproken over de douche na afloop van de wedstrijd. eigenlijk hoorde je 

in je burgerkloffie naar de club te komen je daar om te kleden en dan direct na de 
wedstrijd te douchen om weer met een fris lijf weer in je nette pakkie te duiken. Dat zou 

het beste voor de gezondheid zijn. overigens denken hockeyers hier anders over. Zij dou-
chen nooit direct na de wedstrijd en omkleden doen ze veelal ook niet. Veel coaches zagen het 

douchen vooral als het ultieme bindmiddel. onder de douche zouden vriendschappen, kameraad-
schap en teamgeest worden gekweekt. inmiddels is de sportkeuring verdwenen en de maatschappij en 

het voetbal zijn veranderd door de komst van het kunstgras en de toestroom van meisjes en spelers van 
andere etnische achtergrond. bij veel clubs worstelt men met de discussie of er verplicht en collectief dient 

te worden gedoucht na de wedstrijd en vanaf welke leeftijd dan?  
 

Het relaas van albert-Jan Luikinga, leider van de F6 van Hercules: 
bij de f6 van Hercules is een brede discussie ontstaan over het al dan niet douchen na een wedstrijd. Vanuit de vereniging 
wordt gepropageerd om na een gespeelde wedstrijd altijd te douchen. Veel ouders vinden dat minder noodzakelijk. sommi-

gen vinden het teveel tijd kosten. anderen hebben zo hun vragen of blote kleine kinderen geen vreemd volk aantrekken 
terwijl ze ook menen dat jonge kinderen te weinig zweten om grondig te douchen na de wedstrijd. bovendien ligt het 

tonen van piemels bij kinderen van deze leeftijd, zeker bij kinderen met een islamitische achtergrond, nogal lastig.  
anderen zien er wel het nut van in. Zij wijzen op teambuilding, hygiëne, ervaring of vinden dat je het be-

leid van de club moet volgen. uiteindelijk is er bij de f6 voor gekozen om ‘in principe te douchen’. als 
kinderen het echt niet willen, hoeft het niet maar de algemene opinie is dat de ‘wel’ douchers de 

anderen wel meetrekken. Met die prima afspraken maakten we een einde aan felle discussies. 
op naar de volgende uitwedstrijd, met een tas en een handdoek. aangekomen bij Kampong blijkt 

dat de f-jes daar geen kleedkamer krijgen toegewezen zodat onze ellenlange discussies voor 
niks waren en een groot aantal spelers teleurgesteld was en sommige ouders boos. wat 

opvalt, is dat niet iedere vereniging kleedkamers met douches aan de f’jes ter beschik-
king stelt, terwijl wij vinden dat dit wel zou moeten.

Hoe zit dat bij jouw club? Wel of niet douchen na de wedstrijd? Wel 
of niet verplichten? En zo ja, vanaf welke leeftijd. Stuur je reac-

ties naar t.vanrietbergen@geo.uu.nl. 

Of reageer op www.rondomvoetbal.nl.

Dan wíl je het zweet van een wedstrijd van je afdouchen, 
kán het niet. Het overkwam de F6 van Hercules bij 

Kampong. 
Staand van links naar rechts: Sam de boer, ilias 

talha, philip Schurings, Maximillian Meijkamp, 
pepe phillippa. Zittend van links naar 

rechts: Sander Quast, Roel Janssens, 
Floris Luikinga.

pUpiLLEntOERnOOi DHSC
Voor de D-, e- en f-pupillen houdt DHsC voor 

de eerste keer het rinie Mulder-toernooi, dat is 
opgedragen aan de clubman die vorig jaar tragisch 

omkwam in zijn wijk ondiep (zie pagina 5). Het evene-
ment vindt op 17 mei plaats en zal jaarlijks terugkeren. DHsC 

nodigt teams via rondom Voetbal van harte uit om zich in te 
schrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel 

de Graaf via marceldegraaf3@hotmail.com. 

Staand v.l.n.r: Johan Middelkoop (trainer),Moes, 
Dick, nabil, bilal, Hans, Medi, ilias, Marcel de 

graaf (leider).
Zittend v.l.n.r: Yessin, Jabir, Hichem, 

Rida, brian, tommy, Rini, Ricky.

Door ton van Rietbergen
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complex Test
iedere maand beoordeelt 
Rondom Voetbal het complex 
van een amateurvereniging in 
de regio aan een de hand van 
een aantal vaste criteria (1 tot 
5 balletjes). Deze maand be-
zocht Remco Faasen het ter-
rein van bunnik ‘73, op zater-
dag 26 januari.

Naam:  
De velden van bunnik ’73 liggen aan 
de Tolhuislaan en dan hoef je geen 
genie te zijn om te raden hoe de 
naam van het sportpark luidt. Jawel, 
de naamgevers van de gemeente 
hebben zich er gemakkelijk vanaf 
gemaakt: sportpark Tolhuislaan.

Ligging:  
bunnik ’73 ligt aan de rand van het 

dorp. Tussen de bomen die het veld 
omzomen door is de kerktoren 
van bunnik te zien, terwijl aan de 
andere kant de eerste bebouwing 
van Zeist zichtbaar is. Het parkeer-
terrein lijkt niet al te groot maar 
voldoet blijkbaar, want op deze 
zaterdagmiddag wordt nergens 
wild geparkeerd. Vanaf Ns-station 
utrecht Centraal stopt streekbus 
41 bij halte ‘stationsweg’. Met de 
trein is bunnik ’73 ook bereikbaar: 
vanaf station bunnik is het ruim 
tien minuten lopen.

Velden:  
sportpark Tolhuislaan bestaat uit 

vier grasvelden en… een gravel-
veld! Niets geen moderne frat-
sen met kunstgras in bunnik: een 
training levert gewoon met bak-
steenrood besmeurde schoenen 
op. Langs het hoofdveld staat een 
rij bankjes opgesteld. De velden 
verkeren overigens in een ver-
schrikkelijke staat. Niet alleen zijn 
ze verre van egaal en is er nauwe-
lijks belijning, ze zitten vol gaten en 
hebben op sommige delen meer 
weg van een moeras. werkgevers 
van bunnik: zit uw personeel thuis 
met een blessure? Dan hebben zij 
waarschijnlijk bij bunnik ’73 ge-
voetbald!

Kleedkamers:  
Het complex van bunnik ’73 is 
opgeleverd in 1979 en het is dui-
delijk dat er daarna niets meer 
met de kleedkamers is gebeurd. 
Ze zijn vies, klein en kapot. Dou-
chen met badslippers aan is een 
absolute noodzaak en dan is het 
nog zoeken naar een niet-kapotte 
douchekop ook.

Kantine:  
aan de kleedkamers is dus al 
bijna dertig jaar niks gedaan, aan 
de kantine ook niet. Maar voor 
de liefhebbers van nostalgie is 
dat wel zo prettig. De kantine van 

bunnik ’73 ademt vervlogen tijden, 
de geur is zelfs blijven hangen: muf, 
zoals een voetbalkantine hoort te 
ruiken. De tafels zijn lang en sim-
pel, de stoelen bijzonder eenvou-
dig. in een apart deel staan een 
tafeltennistafel, een voetbaltafel 
en een dartsbord. Leuk detail: de 
gordijnen in de geel-blauwe club-
kleuren. een biertje kost 1,30 euro, 
koffie 80 cent.

broodje bal:  
Voor deze rubriek wordt het 
broodje bal altijd als één snack 
getest. in het geval van bunnik ’73 
zou het beter zijn het broodje en 

de bal apart onder de loep te ne-
men. Met de bal is niets mis: die is 
uit de jus, lekker groot en prima 
op temperatuur. Maar het broodje 
lijkt nog het meest op kauwgom. 
De prijs van 1,75 euro maakt een 
hoop goed, maar het kleffe brood-
je kost toch punten.

Toiletten:  
Niet alles is oud bij bunnik ’73, de 
toiletten zijn duidelijk opnieuw in-
gericht. De ruimte is goed verlicht, 
schoon en telt twee urinoirs plus 
een derde voor de kleinere voet-
ballers en twee toiletten. bij de 
wastafel staat een zeepdispenser 

en handen afdrogen gebeurt met 
papieren doekjes.

algeheel:  
Een toeristische trekker is 
Sportpark tolhuislaan in bun-
nik niet. Daarvoor zijn de vel-
den te slecht, de kleedkamers 
te klein en te vies en het brood 
te plakkerig. Maar voetballief-
hebbers met hang naar nostal-
gie moeten zeker een bezoek-
je aan de kantine afleggen.

Broers
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.

Door Beatrijs van der Pas

Saskia: ,,Op de vrijgezel-
lendag had ik veel geluk, 
want ik had net longont-

steking; mij konden ze niet 
volgieten. Sabine wel, die heb-
ben ze meegenomen naar een 
bierbrouwerij.” Voor de avond 
hadden Sabine en ik toevallig 
al kaartjes gekocht voor het 
PAN-feest. Als verrassing heeft 
het hele team toen kaartjes 
geregeld. Dus ook alle hetero’s 
gingen mee naar Tivoli, dat was 
wel grappig”.

Op de huwelijksdag zelf zong 
het team een zelfgemaakt lied 
voor het paar. ,,Het ging over 
ons, binnen het elftal maar ook 
daarbuiten. Want we voetbal-
len niet alleen samen, het is ook 
een soort vriendengroep die 
elkaar buiten het voetbal ziet. 
Genoeg gênante momenten dus 
om aan te worden herinnerd in 
zo’n lied”.

,,Vijf jaar geleden hebben we 
met een stel speelsters een 
vriendenteam opgericht. We 
startten met acht speelsters van 
studentenvoetbalvereniging 

Odysseus, dus hadden we 
natuurlijk nog wat speelsters 
nodig. Een andere dame en ik 
hebben toen hun vriendin laten 
meedoen. Sabine had nog nooit 
gevoetbald, maar vond het wel 
al heel leuk”. Het team is een 
mix van dames met en zonder 
voetbalervaring. Het niveau is 
intussen ongeveer gelijk, want 
de niet-voetballers worden 
steeds beter en de voetballers 
minder. ,,Voorheen trainden 
we twee keer per week, nu nog 
maar één keer. Het is meer een 
gezelligheidsteam”.

Om het jaar gaan ze op week-
einde. Drie speelsters organi-
seren het en de anderen weten 
van tevoren niet waar zij heen 
gaan. ,,Sabine houdt wel van 
een geintje”, weet Saskia. ,,Ze 
verstopte het eerste weekeinde 
de tandenborstels van de or-
ganisatie. Heel lang is geheim 

gebleven wie dat had gedaan. 
Bij het vrijgezellenfeest is 
Sabine behoorlijk teruggepakt, 
want toen heeft zij van iedereen 
een tandenborstel gekregen. 
En op de bruiloft hadden ze 
van papier-maché een enorme 
tandenborstel gemaakt”.

,,Voor de gein hebben we ook 
de slogan in ons team: ‘De 
hetero-as behalve Sas’. Sas, dat 
ben ik dan, stond op de as van 
het veld en dan moest de rest 
hetero zijn. Ik sta altijd in de as. 
Mijn echte positie is voorstop-
per, maar ik heb ook veel 
mid-mid gestaan. Omdat ik in 
het verleden veel heb gekeept, 
ben ik ook wel reservekeeper. 
Laatste man, voorstopper, mid-
mid; eigenlijk sta ik daar waar 
ik nodig ben.”
 
,,In het begin stonden we 
onderaan, nu draaien we mee 
in de top 5. De eerste wedstrijd 
van het seizoen, een bekerwed-
strijd tegen Desto, was meteen 
heel spannend. Vorig seizoen 
waren we in de vierde klasse 
als één-na-laatste geëindigd en 
dit seizoen is ons doel in de top 
vijf mee te draaien. Van Desto, 
één van onze tegenstanders 
in de competitie, hadden we 
vorig jaar nog dik verloren. 
Op hun park kwamen we met 
2-0 achter, maar door gecon-
centreerd te blijven en hard te 
knokken brachten we het terug 
tot 2-2: Een geweldige prestatie. 
De volgende bekerwedstrijd 
wonnen we met 2-1 en de laat-
ste speelden we gelijk, zodat 
we naar de volgende ronde 
gingen”. Ook in de competitie 
staan de VSC-vrouwen op een 

mooie vijfde positie. Ondanks 
blessures verloren ze pas drie 
maal.

De leeftijd in het team varieert 
van vierentwintig tot zevenen-
dertig jaar. ,,Tegenwoordig zie 
je steeds meer jongerenteams, 
dus dan spelen we tegen van 
die achttien- tot twintigjarigen. 
Die vinden ons natuurlijk heel 
oud, terwijl er bij ons ook veel 
jongeren in het team zitten”. 
Als tegenstanders commentaar 
hebben, gaat het volgens Saskia 
meestal over de hoge leeftijd 
in het team. ,,Discriminatie is 
er niet, al wordt er wel eens 
een opmerking gemaakt. Die 
wordt dan vaak gericht tot de 
verkeerde mensen. Mensen die 
hetero zijn, worden dan aange-
zien voor homo. Ze denken dan 
dat iemand met kort haar wel 
een pot zal zijn. Alleen bij onze 
eerste club, Odysseus, heb-
ben mensen ons wel eens een 
pottenteam genoemd. Inder-
daad was een aantal lesbische 
meiden in het team gekomen. 
Gewoon omdat we vrienden 
waren. Niet omdat wij zo nodig 
een pottenteam wilden oprich-
ten. Waarschijnlijk denken de 
mensen die dat roepen: ‘we 
kunnen hen zo beledigen’. 
Maar dat is niet zo”. 
,,Of we sinds ons huwelijk bij 
het voetbal anders worden be-
naderd?  Nee, we zijn natuurlijk 
ook altijd een stel geweest in 
dit team, dus er is niet zo veel 
veranderd. De stelletjes waren 
in ons team al duidelijk toen we 
begonnen en die zijn gelukkig 
bij elkaar gebleven”. 

Saskia en Sabine voetballen allebei in het eerste dames-
team van VSC en gaan trouwen. Hoe doe je dat? Een 
vrijgezellendag doe je apart, dus moet je het team gaan 
opsplitsen en dat is natuurlijk lastig. Saskia: ,,Uiteindelijk 
hebben we overdag een deel apart en de rest samen ge-
daan. Op de huwelijksdag zelf waren veel dames van het 
team naar Slot Zuylen gekomen. 

‘De hetero-as, behalve Sas’

Eerste voetbalhuwelijk bij Vsc: saskia en sabine
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VViJ   1095
op maandagavond 3 maart start om 19.30 
uur een informatie-avond voor bondscheids-
rechters, clubscheidsrechters en belangstel-
lenden. De avond zal zo’n 2,5 uur duren. Het 
programma zal bestaan uit een videopre-
sentatie over spelregels (verzorgd door een 
scheidsrechter die bVo’s fluit), een overzicht 
van verschillende scheidsrechtersopleidingen 
en een presentatie waarin een scheidsrechter 
uit het betaalde voetbal over zijn ervaringen 
als arbiter vertelt.  uiteraard hebben de 
deelnemers ook volop de gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Deze avond is bedoeld 
voor huidige (jeugdige) verenigingsscheids-
rechters en andere geïnteresseerden.

VVJ   193
wat gaat het nieuwe jaar VVJ brengen? Mis-
schien wel een kampioenschap van het eerste 
elftal, want op moment van schrijven staan 
de VVJ jongens twee punten los van directe 
concurrent aH`78. in ieder geval zou het een 
mooi afscheidscadeau zijn voor trainer willem 
van arnhem, ik hoor u denken, afscheidsca-
deau? Gaat willem weg dan? Ja, inderdaad 
willem heeft het VVJ-bestuur te kennen 
gegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 
Na een dienstverband van liefst negen jaar is 
dat ook wel een beetje begrijpelijk. Maar toch, 
het zal straks vreemd zijn: VVJ zonder willem 
en willem z onder VVJ. willem heeft mede 
om praktische redenen gekozen voor een in 
dit geval zondagvereniging, hij kan dan ook 

en hij heeft VVJ op de kaart gezet met altijd 
aantrekkelijk en aanvallend voetbal. Het suc-
ces van VVJ de afgelopen 10 jaar is het succes 
van willem. en zeg nou zelf, zo`n man gun je 
toch een kampioenschap bij zijn afscheid. Voor 
velen bij VVJ zal de zaterdag leeg worden 
zonder willem aan het roer. wij van VVJ moe-
ten ons bevoorrecht voelen dat willem van 
arnhem zo`n lange tijd in ons midden wilde 
en kon zijn en het laatste woord over zijn 
afscheid zal dus nog lang niet gesproken zijn.

VVOO  141
bij VVoo zijn de eerste stappen gezet om 
weer een functionele rol te kunnen vervullen 
voor de bewoners van de utrechtse wijk 
waarin de club zijn complex heeft: overvecht. 

op zijn gemak de wedstrijden van zijn zoon 
Youri gaan volgen bij DVsu. en de schrijver 
kan u uit eigen ervaring vertellen dat dit zeer 
belangrijk is, want wat is er mooier dan naar 
de sportieve verrichtingen te kijken van je 
eigen kind? willem heeft VVJ verzekerd dat hij 
een VVJ-er blijft, donateur wordt, zaterdags 
een biertje komt drinken en een wedstrijd 
bekijken en natuurlijk ook de feestavonden 
zal blijven bezoeken. Dus echt op zijn willems, 
want willem is een vent die ook van gezellig-
heid houdt. VVJ heeft heel veel aan willem te 
danken, de uitstraling naar buiten toe van VVJ 
was bij willem in goede handen. Hij zorgde er 
voor dat zijn spelersgroepen er altijd fantas-
tisch bijliepen, hij was ook de grote animator 
achter het succes van de sponsorcommissie 
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complex Test
iedere maand beoordeelt 
Rondom Voetbal het complex 
van een amateurvereniging in 
de regio aan een de hand van 
een aantal vaste criteria (1 tot 
5 balletjes). Deze maand be-
zocht Remco Faasen het ter-
rein van bunnik ‘73, op zater-
dag 26 januari.

Naam:  
De velden van bunnik ’73 liggen aan 
de Tolhuislaan en dan hoef je geen 
genie te zijn om te raden hoe de 
naam van het sportpark luidt. Jawel, 
de naamgevers van de gemeente 
hebben zich er gemakkelijk vanaf 
gemaakt: sportpark Tolhuislaan.

Ligging:  
bunnik ’73 ligt aan de rand van het 

dorp. Tussen de bomen die het veld 
omzomen door is de kerktoren 
van bunnik te zien, terwijl aan de 
andere kant de eerste bebouwing 
van Zeist zichtbaar is. Het parkeer-
terrein lijkt niet al te groot maar 
voldoet blijkbaar, want op deze 
zaterdagmiddag wordt nergens 
wild geparkeerd. Vanaf Ns-station 
utrecht Centraal stopt streekbus 
41 bij halte ‘stationsweg’. Met de 
trein is bunnik ’73 ook bereikbaar: 
vanaf station bunnik is het ruim 
tien minuten lopen.

Velden:  
sportpark Tolhuislaan bestaat uit 

vier grasvelden en… een gravel-
veld! Niets geen moderne frat-
sen met kunstgras in bunnik: een 
training levert gewoon met bak-
steenrood besmeurde schoenen 
op. Langs het hoofdveld staat een 
rij bankjes opgesteld. De velden 
verkeren overigens in een ver-
schrikkelijke staat. Niet alleen zijn 
ze verre van egaal en is er nauwe-
lijks belijning, ze zitten vol gaten en 
hebben op sommige delen meer 
weg van een moeras. werkgevers 
van bunnik: zit uw personeel thuis 
met een blessure? Dan hebben zij 
waarschijnlijk bij bunnik ’73 ge-
voetbald!

Kleedkamers:  
Het complex van bunnik ’73 is 
opgeleverd in 1979 en het is dui-
delijk dat er daarna niets meer 
met de kleedkamers is gebeurd. 
Ze zijn vies, klein en kapot. Dou-
chen met badslippers aan is een 
absolute noodzaak en dan is het 
nog zoeken naar een niet-kapotte 
douchekop ook.

Kantine:  
aan de kleedkamers is dus al 
bijna dertig jaar niks gedaan, aan 
de kantine ook niet. Maar voor 
de liefhebbers van nostalgie is 
dat wel zo prettig. De kantine van 

bunnik ’73 ademt vervlogen tijden, 
de geur is zelfs blijven hangen: muf, 
zoals een voetbalkantine hoort te 
ruiken. De tafels zijn lang en sim-
pel, de stoelen bijzonder eenvou-
dig. in een apart deel staan een 
tafeltennistafel, een voetbaltafel 
en een dartsbord. Leuk detail: de 
gordijnen in de geel-blauwe club-
kleuren. een biertje kost 1,30 euro, 
koffie 80 cent.

broodje bal:  
Voor deze rubriek wordt het 
broodje bal altijd als één snack 
getest. in het geval van bunnik ’73 
zou het beter zijn het broodje en 

de bal apart onder de loep te ne-
men. Met de bal is niets mis: die is 
uit de jus, lekker groot en prima 
op temperatuur. Maar het broodje 
lijkt nog het meest op kauwgom. 
De prijs van 1,75 euro maakt een 
hoop goed, maar het kleffe brood-
je kost toch punten.

Toiletten:  
Niet alles is oud bij bunnik ’73, de 
toiletten zijn duidelijk opnieuw in-
gericht. De ruimte is goed verlicht, 
schoon en telt twee urinoirs plus 
een derde voor de kleinere voet-
ballers en twee toiletten. bij de 
wastafel staat een zeepdispenser 

en handen afdrogen gebeurt met 
papieren doekjes.

algeheel:  
Een toeristische trekker is 
Sportpark tolhuislaan in bun-
nik niet. Daarvoor zijn de vel-
den te slecht, de kleedkamers 
te klein en te vies en het brood 
te plakkerig. Maar voetballief-
hebbers met hang naar nostal-
gie moeten zeker een bezoek-
je aan de kantine afleggen.

Broers
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.

in de loop van de jaren heb ik me verbaasd over 
het transferbeleid van clubs. Vaak ging het om aan-
kopen die je onder het motto ‘de waan van de dag’ 
kon plaatsen. ook heb ik meegemaakt dat spelers 
onder druk van de openbare opinie of zelfs van de 
plaatselijke pers zijn aangekocht. wat een verschil 
met de jaren vijftig en zestig toen het merendeel 
van een selectie jarenlang vrijwel ongewijzigd bleef. 
Nu moet je eens naar elftalfoto’s van een paar jaar 
geleden kijken. onvoorstelbaar hoeveel wijzigingen 
er in die tussenliggende periode zijn aangebracht.

Het meest vermakelijke transferverhaal vind ik nog 
altijd Dos-aankoop piet van Kerkhof. Hij kwam mid-
den jaren zestig over van Vitesse. Zoals gebruikelijk 
was er na het zetten van de handtekeningen een 
persconferentie waarin de manager en de nieuwe 
aanwinst hun verhaal konden doen. Nadat eerstge-
noemde met trots had gemeld dat er een topschut-
ter in huis was gehaald, kwam piet aan het woord. 
schoorvoetend moest hij bekennen dat het maken 
van doelpunten niet helemaal zijn sterkste kant was.  
‘Jullie zullen mijn broer bram bedoelen, die is top-
scorer van de club.’’ een pijnlijke stilte volgde. Hier 
was duidelijk iets verkeerd gegaan: Dos had de ver-
keerde speler gehaald!

ook opmerkelijk is dat de Kanaries ooit interesse 

hadden in Nico Hardeman, destijds topscorer bij de 
wijkse club sVw, de voorloper van CDw. bij de 
contractbesprekingen met de in Langbroek woon-
achtige Hardeman kwam plotseling een opmerke-
lijke eis op tafel die niet van financiële aard was. ‘ik 
kom alleen wanneer jullie ook mijn broer Chris 
nemen’, sprak Nico tegen de verbouwereerde ma-
nager van Dos. Die kon niet anders doen dan deze 
eis inwilligen. Chris, een verdienstelijk verdediger, 
kwam in het tweede te voetballen en Nico in het 
eerste. Daarna haalde hij ook nog de fusieclub fC 
utrecht, met spelers als Jan Groenendijk, Leo van 
Veen en Joop Leliveld.

Transfers? ach, soms moet je ook een beetje geluk 
hebben of een trainer moet je het vertrouwen ge-
ven. Zie het voorbeeld robin Nelisse: bijna voor een 
habbekrats verkocht en nu ineens weer opgebloeid. 
ik vind het nog altijd een wonderlijke herrijzenis van 
robin, want eerlijk gezegd zag ik ook weinig heil in 
een verlengd verblijf van deze spits in Galgenwaard. 
en over gokken gesproken: ik zou blindelings ene 
barry powel, ook een soort willaarts, naar Galgen-
waard gehaald hebben. omdat je je voor dat trans-
ferbedrag geen buil had kunnen vallen. of zou hij 
een broer hebben gehad ergens in amersfoort die 
nog vaker scoorde dan hij...?

Eindredacteur Marieke van 
der Voort werkt sinds het 
begin van de krant voor 
Rondom Voetbal. In febru-
ari verlaat ze het team om 
te starten op de sportredac-
tie van het gratis dagblad 
Metro.

Door Martin Kamphuis

Waarom ga je werken bij 
Metro?
,,Ik ben altijd al sportgek 
geweest, en voetbalgek in 

het bijzonder. Toen ik nog 
amper kon lopen, trapte ik al 
tegen een bal. Bij Metro kan 
ik me veertig uur per week 
met verschillende sporten 
bezighouden en ga ik me 
samen met een collega ook 
vol op voetbal storten. Na 4,5 
jaar parttime verslaggeving 
over onder meer FC Utrecht 
is dit een hele mooie kans. 
Zeker nu mijn studie Engels 
is afgerond.” 

Wat ga je missen bij RV?
,,De leuke en jonge groep 

mensen, met een grote passie 
voor voetbal. Dat zie je terug 
in hun artikelen, maar ook in 
het onderlinge contact. Daar-
naast heb ik het altijd prettig 
gevonden dat je bij RV veel 
vrijheid krijgt om ideeën aan 
te leveren en dat de krant lek-
ker ‘down-to-earth’ is. Het is 
echt een krant voor àlle voet-
balliefhebbers met vooral veel 
mooi geschreven stukken. 
Wat mooie verhalen betreft, 
ben ik vooral trots op m’n 
monoloog over Sânmartean. 
Zeker ook omdat de Roemeen 

haast niet te bereiken is voor 
de pers.” 

Wat heeft RV voor jou 
betekend ?
,,De krant is een mooie opstap 
voor jonge journalisten, het 
staat goed op je cv. Ook voor 
mij was het afgelopen half 
jaar hier een goede ervaring. 
Via de eindredactie leer je 
meer verantwoordelijkheid te 
dragen, sneller te schakelen 
en vooral ook heel flexibel te 
zijn.” 

marieke van der Voort van rV naar metro
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Marieke van der Voort

‘t Trefpunt, de kantine van de voetbalclub, 
gaat weer een centrale rol spelen in de wijk. 
Vanuit de kantine zullen prestaties worden 
geleverd op zowel sportief als sociaal gebied. 
Het eerste gesprek met de gemeente utrecht, 
Vereniging sport utrecht én de KNVb heeft 
inmiddels plaats gevonden. VVoo wil samen 
met de drie partners op pad voor een positief 
resultaat. op sportpark De Dreef wordt 
momenteel volop gebouwd aan een multi-
functioneel gebouw met daarin een sporthal, 
multifunctionele ruimtes en commerciële 
ruimtes. als het gebouw klaar is zal er onder-
meer worden begonnen aan de aanleg van 
een kunstgrasveld voor VVoo.

ZEiSt   277

Nadat Zeist het eerste elftal van de zaterdag-
tak uit de competitie heeft moeten nemen, 
was er in de winterstop eindelijk goed nieuws. 
op zondag is er een nieuw tweede elftal ge-
formeerd. Dit team gaat een halve competitie 
spelen. Het eerste zondagteam is de tweede 
seizoenshelft goed gestart. De derby tegen 
patria, waarover een artikel stond in de vorige 
editie van ronDom Voetbal, werd met 4-3 ge-
wonnen. op 22 maart is er feest is de kantine 
van sV Zeist. een Mexicaanse party staat op 
het programma. 

ZWaLUWEn 1911  741
Vanaf 4 februari gaat Zwaluwen utrecht 1911 
haar paviljoen uitbesteden voor opvang van 
jeugd van 10 tot 15 jaar aan de bso (buiten-

schoolse opvang oog en al). er zijn twee 
ruimtes gecreëerd waarbij de bso vier dagen 
per week in eerste instantie opvang biedt aan 
deze leeftijdsgroep. De oude commissiekamer 
is omgetoverd tot een sport- en spelkamer 
waarin de tieners zich kunnen vermaken. 
uiteraard zijn de overige faciliteiten van de 
club bij mooi weer ook te gebruiken. op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er 
tussen de 10 en 20 jongelui aanwezig op het 
sportpark. Twee begeleiders van de bso zijn 
aanwezig voor de begeleiding. Doelstelling is 
om verbinding te leggen tussen buurt, sport 
en onderwijs. ook in de zomervakantie is er 
straks 11 weken opvang aanwezig. 

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

Stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

Om ook in de maartkrant te 
verschijnen, moeten wij uw 
clubnieuws uiterlijk 25 februari 
binnen hebben.
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