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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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Hoofdredacteur: Eldert Kuiken 
telefoon: 06-24956142
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Oplage:
De krant rondom Voetbal wordt 
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Het regent op Zoudenbalch. Zonder bril, met een onbewogen lach, volgt 
hij het spel om de bal. Af en toe het hoofd ietwat schuin, als een timmer-
man, om beter te zien hoe de spelers ten opzichte van elkaar lopen. Korte 
complimenten wisselen bitse berispingen af. ,,Sneller! Waar wacht je op?” 
Geregeld wendt hij het gezicht af, in een halve pirouette met wegwerpge-
baar, linksom. Willem op zijn best. Welke trainer of speler rond de Dom je 
ook vraagt. Hebben ze met hem gewerkt, dan zeggen ze van geen trainer 
zoveel te hebben geleerd als van hem, Van Hanegem.

Door Eldert Kuiken

Het positiespel is nog 
in volle gang als Van 
Hanegem twee medi-

terrane jochies langs de lijn de 
hand schudt; handtekeningen 
en grappen uitdeelt. ,,Tuurlijk 
wordt PSV een makkie.” Zo, op 
dezelfde plek, stond hij bijna 
een halve eeuw geleden als tie-
ner te kijken hoe Daan van Beek 
Velox trainde. Elinkwijk vond 
hem te traag, bij DOS mislukte 
een test omdat hij geen voetbal-
schoenen had. Maar Van Beek 
zag het bedeesde jong de bal 
keer op keer terug het veld in 
trappen en wist het. Nu traint 
de legende, sinds 20 februari 
64, de fusieclub. En, wat voor 
zinspelingen ook mogen rondn-
zoemen in de media, hij blijft. 
De talenten druipen af, de 
selectie druppelt binnen. Vijf 
talenten van de A1 mogen 
blijven, maar ook Anouar Kali 
en Christian Gandu van de B1. 
Een uurtje of wat later, als de 
zon inmiddels hoog boven de 
Koningsweg hangt, praat Van 
Hanegem zonder spoortje van 
haast. Als het om het spel en 
de punten van zijn ploeg gaat, 
ligt dat anders: ,,Ik train sinds 

een paar weken ook een groep 
jeugd. Omdat het dan sneller 
goed gaat als ik ze nodig heb. 
En ik vind het gewoon leuk.” 
Op een kwartaalbijeenkomst 
van de Business Associates had 
hij gesteld dat met de kwaliteit 
van de huidige 
selectie de 
achtste plek 
in de eredivi-
sie mogelijk 
moest zijn. 
,,Maar die 
hebben we nu wel verspeeld.” 
Door de nederlagen tegen VVV, 
NEC en Sparta dreigt zelfs de 
broodnodige negende plek uit 
zicht te raken. ,,En dan sta ik 
wat vroeger dan vijf uur naast 
mijn bed. Prakkiseren. Soms 
vind je dan een oorzaak.”
Natuurlijk wil hij zich niet 
verschuilen achter de waslijst 
blessures. Maar het gevolg 
is wél dat Utrecht speelt met 
‘andere jochies’, die nog niet 
kennis hebben gemaakt met 
de omslag in het  denken. ,,Die 
denken nog achteruit, weet je 
niet. Terwijl ik wil dat ze die 
eerste bal naar voren spelen.”
Klinkt simpel, maar het is sim-
pel dingen moeilijk te maken. 
En moeilijk voetbal simpel te 

houden. De jeugdtrainers bij-
scholen in zijn denkwijze ‘kan 
gewoon niet’. Omdat het geen 
kwestie is van hen dat even ver-
tellen. Het gaat niet over spelen 
op ‘tien’, of ‘vier’ en al helemaal 
niet over ‘periodiseren’. Termen 
van de voetbalcursus zijn het, 
gruwelen in de oren van één 
van Nederlands grootste voet-
balstrategen ooit.
Met de spelers werken, zelf, is 
de enige manier om het geheim 
te delen. En het mooiste wat 
er is. Korte gesprekjes tijdens 
positiespelletjes. 
,,Je speelt een bal toch met een 
bedoeling? Dan moet je ruimte 

zien, voor de 
speler die je 
aanspeelt. Als ik 
nu af en toe Le-
roy George zie, 
geniet ik. Hem 
heb ik wel eens 

gezegd dat ‘ie naar niemand 
moet luisteren. Niet naar zijn 
vader en niet naar zijn moeder. 
Gewoon voetballen, weet je 
niet. Als je niet durft te voetbal-
len, moet je maar iets anders 
gaan doen. Nu zie ik hem soms 
twee, drie passes vooruit den-
ken. Dat zie je aan hem. Dat hij 
weet dat hij overal naartoe kan. 
Schitterend!” 
Hoe het dan in wedstrijden zó 
slecht kan zijn, is één van de 
mooie mysteries van het spel-
letje. ,,Donderdags voor Sparta 
keek ik tijdens de training 
John van Loen nog aan. ‘Krijg 
de kolere, wat goed’, zei ik. Ik 
ben soms echt verbaasd dat 
het zó goed is. En dan in de 
wedstrijd… geen klote. Robin 
Nelisse, maar ook George, is 
dan bezig met zijn kunstje. Ze 
moeten het doel zoeken, of een 
medespeler. Maar die loopt 
na het derde kunstje niet meer 
mee. Dus wissel ik Robin. Hij 
boos. Nou jammer, dat is aan 
hem. Hij is oud en wijs ge-
noeg.”
Juichen om de tweede helft te-
gen Heerenveen. Zelf vergeten 
te scoren bij NAC en door twee 
‘knullige eerste balaannames’ 
verliezen. De breed uitgemeten 
ergernissen na het drama’s 
tegen VVV en in Rotterdam. De 
kentering is een kwestie van 
vertrouwen, want weet Willem, 

‘Ik heb toch alle tijd?’ 
‘neee, je maakt er 
geen gebruik van!’

arbitrair

als je iemand een schop wilt geven, doe je dat als de bal hoog in de 
lucht is. als speler was Van Hanegem ook de mannen in het zwart vaak 
te slim af. De laatste weken krijgt hij alle aandacht van het kleurrijke 
scheidsrechterskorps. Vestigt hij opzettelijk de aandacht op zichzelf, om 
zijn spelers in bescherming te nemen of het slechte spel uit de media 
te houden?  
,,Nee, zo sluw is het niet. Het is oprechte ergernis. Heerenveen mag 
Sânmartean drie keer door midden schoppen. tegen VVV krijgen wij 
alles tegen. Zij maar inbeuken op mijn spelers, het kan allemaal. Ze 
hoeven van mij geen kaart te krijgen hoor, begrijp me goed. maar doen 
wij iets, is het geel. Dan kan ik zo’n man wel ‘vastpakken’. later denk ik 
dan hardop dat het misschien aan mij ligt. En dat het dan beter voor de 
club zou zijn als ik stop. meer heb ik niet gezegd.”

Willem van Hanegem: ‘Ik ben soms echt verbaasd dat het zó goed is’

‘Weet je niet’
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Hoe ga je als profclub op zoek naar versterking? Er zijn vele wegen die naar 
rome leiden. De minst riskante, maar duurste optie: trek een gearriveerde 
voetballer aan. andere manier: organiseer een testwedstrijd. Dat kan tot 
verrassende resultaten leiden. in 1969 speelde DoS zo’n ingelast duelletje 
om een Zweedse spits te beoordelen. Hij had wel iemand meegenomen, 
een vriend met wie hij in amerika had gespeeld, en of die misschien ook 
mee mocht doen. 
Dat mocht. Na afloop werd niet de Zweed, maar die vriend vastgelegd. En 
daar kreeg DoS, later FC Utrecht, geen spijt van: John Steen olsen, een 
Deense middenvelder, bleek een topper.

Je kunt er natuurlijk ook erg vroeg bij willen zijn. Zo palmde Feyenoord 
met spiegels en kralen leonardo in. Hij was elf. Documentairemaker Jos de 
Putter was bij het 
maken van ‘De Wet 
van de Favela’ in de 
sloppenwijken van 
rio gestuit op twee 
bijzondere straatvoetballertjes: anselmo en zijn vriendje leonardo. ook 
Feyenoord-scout Piet de Visser, na de film weggezet als kinderlokker en 
zandscout, was in de buurt en begon zich over de twee te ontfermen. ont-
roerende beelden. anselmo ging vissen met zijn vader en zag op de rivier 
een lijk drijven. leonardo mocht mee naar Holland en liet zijn kameraadje 
in totale ontreddering achter. Hoe zou het anselmo zijn vergaan?

in 1992 deed een voetballer zichzelf bij Feyenoord gratis in de aanbieding. 
Zijn naam was John de Bever, een virtuoos in de zaal maar wel een rare 
kwibus. Hij was ook volkszanger (ontdekt door Pierre Kartner) en zou 
zeer waarschijnlijk de eerste profvoetballer zijn geweest die er openlijk 
voor uitkwam meer van jongens te houden dan van meisjes. maar De Be-
ver ging niet naar Feyenoord. toen hij schaamteloos op trainer Willem van 
Hanegem afstapte en hem twintig doelpunten beloofde, vroeg de Kromme 
hem of hij ‘soms een broer van Ed en Willem Bever was’.

Je kunt voetballers tegenwoordig ook ontdekken via internet. Dat bewees 
trainer Hein Vanhaezebrouck van KV Kortrijk. Hij scoutte op de elektro-
nische snelweg istvan Bakx. KV Kortrijk zat omhoog en in een opwelling 
had Vanhaezebrouck bij Google het woordje ´linksbuiten’ ingetikt. Warem-
pel: als eerste bij de zoekmachine doken lovende verhalen op over een 

zekere Bakx, linksbuiten van SV Hoek en het Nederlands amateurelftal. 
intussen voetbalt de 22-jarige speler met een semiprofcontract in de Belgi-
sche tweede klasse en scoort er lustig op los. NEC, NaC en roda JC zijn 
geïnteresseerd.

Zelf ook maar eens de proef op de som genomen. Via de hoogste klasserin-
gen bij Google kwam ik tot de volgende formatie: doelman Stefan Postma 
(dat thuisfilmpje blijft hem tot in lengte van dagen achtervolgen), rechts-
back mario melchiot (kopte onlangs schitterend in eigen doel), voorstop-
per Benoît Croissant (Fransman op proef bij telstar), vrije verdediger robin 
van Nijnatten (talentje bij rBC), linksback ard van Peppen (door Excelsior 
gehuurd van De Graafschap), rechtshalf leonne Stentler (aDo Den Haag, 
maar dan het vrouwenteam), centrale middenvelder Pepijn linnenbank 

(van Delta Sports uit Houten, het 
vijfde welteverstaan), rechtsbuiten 
ait Boubker (Wartburgia 2), spits 
Christian Gandu (de 15-jarige die, 
wat Willem van Hanegem betrof, 

voor FC Utrecht had gedebuteerd tegen NaC uit) en linksbuiten istvan 
Bakx (staat dus nog steeds hoog genoteerd bij Google).

Dit is voorwaar geen elftal waarmee je de oorlog wint. maar Cees loffeld, 
in 1989 en 1990 hoofdtrainer van FC Utrecht, had gewild dat hij destijds 
kon googlen. toen FC Utrecht de komst van John moore meldde, spits uit 
Engeland, had loffeld geen idee van moores antecedenten. Hij vertrouwde 
blind op zijn scouts.
De sportredactie van het Utrechts Nieuwsblad beschikte al wel over in-
ternet en achterhaalde een onwaarschijnlijk aantal clubs achter de naam 
van moore. Nergens had hij het langer uitgehouden dan een half seizoen. 
Hij was veruit de meest uitgeleende voetballer van het Verenigd Konink-
rijk. op de leespaal ter redactie hing al snel een fake-artikel. John moore, 
vanochtend aangetrokken door FC Utrecht, vanmiddag op eigen verzoek 
uitgeleend aan FC Wageningen. ,,ik ben nu eenmaal een avonturier ik houd 
van afwisseling.’’
ook bij de FC hield de Engelsman het niet lang uit. Zijn belangrijkste wa-
penfeit: een kaakslag op het gezicht van mVV’er reginald thal. rode kaart. 
Nadien nooit meer iets van John moore gehoord. Zelfs Google heeft geen 
idee.

                       vechtvoetbal

,,als je twijfelt, ga je verdedi-
gend staan. En dan kun je te 
laat draaien richting het doel 
van de tegenstander.” Dus mo-
gen spelers fouten maken. Want 
ze krijgen vertrouwen door 
ze dat te geven. Individueel, 
maar ook onderling. ,,Ja, als alle 
spelers genoeg zelfvertrouwen 
hebben, gaat het prima. Maar 
één die twijfelt, zaait twijfel.”
Het simpel houden. Iemand 
staat vrij op vijf meter. ,,De 
moeilijkste pass die er is. Om-

dat ze het te makkelijk vinden. 
Maar gebruik die jongen nou 
als station. Het lijkt zo zinloos, 
maar alles wordt anders. Pro-
beer nou niet iets dat Einstein 
ook niet heeft kunnen vinden. 
‘Ik heb toch alle tijd’, hoor ik ze 
vaak zeggen als ze onbedreigd 
aan de bal zijn. Neee, je maakt 
er geen gebruik van!”
En dan vermaak je de mensen 
niet. Dat, aantrekkelijk spelen, 
is de enige echte doelstelling. 
,,Dan ook nog altijd vol op de 
aanval spelen, of die en die 
plaats op de ranglijst bereiken. 
Kunnen we er nog even niet 
bij hebben.” De posities goed 
bezetten, waardoor beweging 
ontstaat. Dus verschillende 
opties om de bal te spelen. Een 
kwestie van je aan de afspraken 
houden. ,,Niet zoals Cedric van 
der Gun in zijn enthousiasme 
naar de andere kant van het 
veld uitwijken. Dan ligt er op 
jouw positie zoveel ruimte. Ook 

voor de tegenstander.” Vervol-
gens komt het erop aan vanuit 
de bewegingen de juiste keuzes 

te maken. ,,Nu zie ik ze, zeker 
die jonge jochies, nog te vaak 
denken ‘als ik nu de bal krijg, 
ga ik ‘m direct spelen’. Op zich 
mooi. Maar welke opties heb 
je? En welke opties ontstaan er 
dan? Ze moeten sneller denken. 
Dan ga je daar vanzelf ook naar 
handelen, weet je niet?”
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als Van Hanegem in een typerend ‘gesprekje’  met rick Kruys. tom Caluwé luistert aandachtig en op de achtergrond onder-
houdt John van loen zich met Francis Dickoh.

amateurvoetbal

Volgt Van Hanegem het Utrecht-
se amateurvoetbal? ,,lastig. Nu 
ik hier trainer ben, kan ik het 
in de krant lezen. Dat kon daar-
voor niet. maar keek ik toch al-
tijd wel even naar de uitslagen 
op teletekst.”

John van loen
 
Wat als Van Hanegem wél zou 
stoppen? Kan John van loen de 
kar trekken? ,,als de kar niet te 
zwaar is wel.” 
maar leert Van loen veel van 
Van Hanegem veel? ,,als hij op-
let wel.”

We hadden ons er zo op verheugd. ‘in Het Kasteel’ de 
wedstrijd Sparta–FC Utrecht kijken, op uitnodiging van 
rotterdamse vrienden, echte Sparta-supporters. al in 
de namiddag was ik met mijn vrouw Gonnie naar rot-
terdam vertrokken om voorafgaand aan de wedstrijd 
met zijn allen een hapje te eten. Het Utrecht-gehalte 
aan tafel was groot, want ook mijn broer en neef wa-
ren aanwezig. Zoals gebruikelijk maakten we een potje. 
De meesten, zelfs enkele rotterdammers, schatten de 
kansen voor Utrecht hoger in dan voor Sparta. Na het 
uitstekend diner, en de heerlijke wijnen, namen we vol 
goede moed plaats op de tribune. om te gaan genieten 
van een mooi voetbalgevecht.

Wat een verschrikkelijke klote wedstrijd werd het. De enige opwinding ont-
stond bij een opstootje in de tweede helft. Daarbij liet rossini zien meer ta-
lent te hebben voor boksen dan voor voetballen. Wat was Utrecht slecht. Van 
het mooie combinatievoetbal van de eerste helft van de competitie was niets 
meer over. De spelers drentelden over het veld; ongeïnteresseerd, plichtma-
tig. En blijkbaar konden ze het niet opbrengen over te schakelen op het oude 
recept waar wij Utrechters zo trots op zijn: vechtvoetbal. 

ik durf te stellen dat Utrecht dan in de hoek komt waar de klappen vallen. 
Willem van Hanegem moet zich louter bezig kunnen houden met zijn elftal 
en alle rompslomp uit zijn hoofd verbannen. Het is echt niet zo dat scheids-
rechters ‘de pik’ op hem hebben. De ene keer heb je ze mee en de andere 
keer tegen, als je het over het gehele seizoen beschouwd. En dan - weer - dat 
gedoe over technisch directeur Piet Buter en zijn makelaarskantoor. alleen 
op papier of niet, het lijkt mij een ongezonde situatie die alleen maar ellende 
kan veroorzaken. maar een ‘conflict of interest’, dus een ‘case’ voor het be-
stuur en niet voor de trainer. Dat hij baalt van het aantal geblesseerde en 
geschorste spelers, begrijp ik. maar daar heb je een selectie voor. 
Daar zit tegelijkertijd ook het manco. ik heb tegen Sparta spelers zien voet-
ballen waarvoor de eredivisie te hoog gegrepen is. En dragende voetballers 
als Gregoor van Dijk en robin Nelisse zijn blijkbaar niet in staat dit gemis aan 
kwaliteit te compenseren. Vergeleken met de Kasteelclub heeft de Domclub 
alles in huis om een topclub te worden. Sparta, met zijn hondstrouwe maar 
kleinere supportersschare, zal altijd een club in de marge blijven. mede door 
de concurrentie van Feyenoord en Excelsior lijkt mij meer dan een uitschie-
ter naar boven, of beneden, onhaalbaar. 

onze FC is nog steeds de enige betaalde voetbalvereniging in de provincie 
en heeft een geweldig grote, gevarieerde en fanatieke aanhang. Het wordt 
tijd dat wij mee gaan doen om een vaste plek in de top van de competitie 
en ons niet voorbij laten streven door clubs als Groningen en Heerenveen. 
Eerst moeten we dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten. lukt dat niet met 
oogstrelend voetbal, dan maar met vechtvoetbal. Zoals het echte Utrechters 
betaamt. Want Willem, we willen wel trots blijven op ons cluppie.

Frans van Seumeren

Google als scout
Door Martin Donker

‘Zijn belangrijkste wapenfeit: een kaakslag’martin Donker (1955) is 
oud-sportjournalist van het 
Utrechts Nieuwsblad. Hij 
schrijft nu voor VoEtSPoor 
– boek op maat -, de uitgeve-
rij die vorig jaar de Utrechtse 
Voetbalbibliotheek introdu-
ceerde met een carrièreboek 
over Jean-Paul de Jong en een 
boek plus unieke dvd over ton 
van der linden. 



Rondom Voetbal Pasen-Editie
12cm x 8cm  175,- euro

Ter attentie van Gertjan.scholman@tiscali.nl

“Azië”
Tel. 030 - 6917346

Slotlaan 2 (naast Figi) - Zeist

Vanaf 17:00 uur  t/m  22:00 uur.
Heerlijk onbeperkt genieten in een gezellige sfeer van diverse

Chinese gerechten. Van voorgerecht tot en met nagerecht.

Volwassenen    •   15,50 p.p. - Senioren (65+)    •   14,00  p.p.
Kinderen vanaf 4 jaar t/m 11 jaar halve prijs.

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

Chinees Buffet is er iedere
zaterdag- en zondagavond

Op 1e en 2e Paasdag

Paas BuffetPaas Buffet

Op andere dagen is het Chinees Buffet
ook mogelijk vanaf 10 personen

(Reservering gewenst)

Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant

ÿ Verfijnde Chinese keuken

ÿ Teppan Yaki

ÿ Sushibar

Openingstijden: Oriëntaals restaurant dagelijks geopend van 12.00 tot 22.30 uur

Japans (Teppan Yaki) 1e shift ontvangst 17.00 uur, 2e shift 20.00 uur

Reserveren is gewenst. Asian Tower heeft een ruime parkeergelegenheid.

Asian Tower    Ravenswade 1a   3439 LD NIEUWEGEIN

T  030 - 287 40 90    E info@asiantower.nl

F  030 - 287 40 92   I  www.asiantower.nl

Japans en Oriëntaals specialiteitenrestaurant

Asian Tower  

Grieks Restaurant

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

Oudegracht 205, 3511 NH Utrecht

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

Afhaal en cateringservice
Aparte zaal voor feesten

Indonesisch restaurant

Djakarta
Lucas Bolwerk 19  -  3512 EH Utrecht
(030) 231 91 01          www.djakarta.nl
Tegenover Stadsschouwburg
Openingstijden:
Di. t/m zo. van 16.00 tot 22.00 uur
Maandag gesloten 
uitgezonderd van de feestdagen

Met Pasen naar

3-gangen
menu
voor 

€18,- p.p.

Voor al uw Catering
Kwaliteit is onze reclame!

staat voor kwaliteit

ADE
         CATERING

Schrijf voor informatie:  
Galapagos 12 U kunt ook bellen: Of stuur een E- mail:
3524 JX  Utrecht 030 2889262 adecatering@hotmail.com

Samen uit samen thais
Thais Restaurant Mahanakorn
Oudegracht 140 a/d werf
3511 AZ Utrecht 
tel:030 - 2333 545
fax:030 - 6877 089

GONZALES ZEIST, Krugerlaan 67
  0900 - GEZELLIG (43 93 55 44) 
of kijk op www.gonzales.nl 

gezellig met de club, vrienden of familie lekker 
onbeperkt BBQ-en met vlees & vis... en 10% van je 

besteding bij Gonzales in zeist terug in de clubkas!
Alleen geldig in Zeist op vertoon van deze ad. Niet geldig i.c.m. andere acties.

spek de clubkas aan de barbecue...
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Door Rogier Fonteijne

Trainer Ton van Burik 
stapte onbevangen in 
het Zeister avontuur. 

De ex-scout van onder andere 
Omniworld en Elinkwijk had 
enkele jaren geen team onder 
zijn hoede gehad. ,,Ik had 
blijkbaar het stempel van een 
bouwer. Met eigen middelen 
iets neerzetten en de jeugd veel 
kans geven, dat is mijn werk-
wijze. Zo kwam Saestum bij mij 
terecht. Ik had ze vorig seizoen 
enkele keren zien spelen, maar 
het was toch weer afwach-
ten hoe het dit seizoen zou 
gaan. We hadden vooraf dan 
ook geen enkele doelstelling 
vastgelegd.” Halverwege het 
seizoen is dat compleet anders. 
,,Ik moest eerst iets neerzetten, 
de organisatie was gebaseerd 
op drijfzand. Er moest duide-
lijkheid komen. We hadden een 
hele jonge groep aangevuld 
met wat oudere jongens. Deze 
mix is belangrijk. Dan merk je 
gaandeweg het seizoen dat het 
gaat lopen. Helemaal toen we 
enkele ploegen tegenkwamen 
die zichzelf vooraf wel in staat 
achtten voor de titel te strijden. 
Ik zag dat we zeker niet voor 

hen onder deden. We wonnen 
de eerste periode en nu willen 
we voor het kampioenschap 
gaan.” 

Eén van de oudere spelers van 
Saestum is Dennis van de Rid-
der. De 30-jarige middenvelder 
vertrok na de degradatie van 
Saestum naar derdeklasser 
Dalto, maar keerde wegens 
werkzaamheden op zaterdag 
weer terug naar de Zeistenaren. 
Een blessure hield de linkspoot 
enkele wedstrijden aan de 

kant, maar inmiddels is Van de 
Ridder weer volledig hersteld 
en kan hij met zijn kwaliteiten 
doorslaggevend zijn voor het 
kampioenschap. ,,Twee jaar ge-
leden is een groot deel gestopt 
en vanaf toen is het alleen maar 
beter gegaan. Vorig seizoen 
deed de ploeg al mee voor de 
prijzen en dit seizoen moet het 
gebeuren. We hebben een goed 
team en enkele spelers kunnen 
zeker hogerop, zoals onze spits 
Roy Sinaï.”

Eind maart staat de derby tegen 
sv Zeist op het programma. De 
spelers kennen de derbyver-
halen, maar al te druk maken 
ze zich er niet om. Het is meer 
iets tussen Patria en sv Zeist. 
Van de Ridder: ,,Natuurlijk leeft 
het wel, maar vooral de jonge 
jongens zijn er steeds minder 
mee bezig. De supporters en 
bestuursleden kennen de verha-
len van vroeger nog. Ik moet 
wel zeggen dat ik meer heb met 
Patria dan met sv Zeist. Dat 
heeft er waarschijnlijk toch mee 
te maken dat sv Zeist vroeger 
heel hoog heeft gevoetbald. Nu 
gaat het minder met die club. 
De zaterdagtak is reeds opgehe-
ven.” Toch zijn de wedstrij-
den tussen de clubs uit Zeist 
altijd speciaal. ,,Je kent toch de 
meeste jongens. Je komt elkaar 
tegen en je drinkt een biertje 
samen. Maar in het veld ben 
je elkaars vijand, dat is alleen 
maar logisch. Vanaf het eerste 
fluitsignaal telt alleen de zege.”

In Zeist gaat al langer het ge-
rucht dat de locaties van Saes-
tum en sv Zeist gebruikt gaan 
worden voor huizenbouw. 
Verschillende projectontwik-
kelaars zijn geïnteresseerd in 
de grond. Sv Zeist trainer Bert 
Nijdam houdt zich erbuiten. 
,,Dat is iets van het bestuur. Ik 
houd me er niet mee bezig. Ik 
vind het belangrijker dat we 
dit seizoen goed afsluiten. We 
hebben ons in de winterstop 
kunnen versterken met wat jon-
gens van de zaterdagafdeling. 
We staan nu dan ook te laag. 

Volgend seizoen sta ik ook nog 
voor de groep, dan willen we 
hoger eindigen.” Merkt Nijdam 
iets van extra spanning bij zijn 
spelers wanneer er een derby 
op het programma staat? ,,Het 
blijft toch speciaal. Ik kom zelf 
uit Utrecht en het is eigenlijk 
net als Utrecht - Ajax, dat zijn 
wel de mooiste wedstrijden. 
Tegen Saestum is het nog extra 
speciaal omdat het de koploper 
is. Maar we moeten het ook niet 
overdrijven. Bij Patria leeft het 
toch het meest, zij voelen zich 
de underdog en zeker tegen 
sv Zeist willen zij per sé niet 
verliezen. Saestum is toch weer 
een hoger niveau.”

Voorlopig dus vrolijke gezich-
ten bij Saestum. Trainer Ton 
van Burik blijft zeker volgend 
seizoen nog voor de groep 
staan. ,,Die intentie hebben we 
uitgesproken. Tot nu toe gaat 
het prima. Laten we dit seizoen 
kampioen proberen te worden 
en dan is het zaak om volgend 
seizoen een stabiele vierdeklas-

ser te zijn. Pas als dat gelukt 
is, kunnen we langzamerhand 
weer denken aan de derde 
klasse, maar zover is het nog 
lang niet. Het is natuurlijk al 
bijzonder dat er in Zeist zoveel 
gevoetbald wordt. We hebben 
ook nog zaterdag derdeklasser 
Jonathan, maar voorlopig is er 
voor alle clubs bestaansrecht.” 
Volgens Van de Ridder heeft 
Saestum er goed aan gedaan 
een kunstgrasveld aan te leg-
gen. ,,Hiervoor heeft onze club 
subsidie gekregen. De ge-
meente kan het niet maken om 
daar huizen te gaan bouwen. 
Volgens de laatste berichten is 
men nu geïnteresseerd in de 
velden van sv Zeist.” 

Sv Zeist, Saestum en Patria. 
Drie mooie verenigingen in een 
mooi dorp, alle drie spelend in 
dezelfde vijfde klasse. Als het 
aan Saestum ligt eenmalig, vol-
gend seizoen wacht een nieuwe 
uitdaging. Dan maar een derby 
minder. 

Zeister derby’s in overvloed

saestum op weg naar vierde klasse 
Het verhaal van Patria en sv Zeist is bekend. De 
Zwartsmoelen en de Nogablokken kunnen elkaar niet 
luchten of zien. In het kielzog van die twee opereert Saes-
tum. De, naar eigen zeggen, netste club van Zeist vindt het 
wel prima zo. De ploeg staat soeverein aan kop, de vierde 
klasse lonkt. 

Zeist-Saestum

Dennis van de ridder keerde op 
30-jarige leeftijd terug op het mid-
denveld van Saestum.

Voor Bert Nijdam, trainer van Zeist (r) is de derby tegen koploper Saestum ‘toch speciaal’.

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

aRgOn   922
 in samenwerking met de KNVB organiseert 
de technische Commissie van SV argon drie 
thema-avonden Kijken naar voetbal. aan de 
hand van een wedstrijd zullen de deelnemers 
aan deze avond het nodige leren over ‘hoe je 
spelers beoordeelt vanuit de visie op voetbal’. 
Wanneer is een speler talentvol, welke han-
delingen maken dat een speler als talentvol 
wordt beschouwd, bepaalt de uitvoering of 
je talentvol bent of is de ‘intentie hebben’ 
talentvol. Kortom, interessante gegevens om 
met elkaar het vertrekpunt te formuleren. De 
avonden zijn bedoeld voor scouts, trainers en 
coaches die betrokken zijn bij het jeugdvoet-

22.00:  einde avond
De sessie zal onder leiding staan van 
John Kaersenhout, KNVB regio Coach. 
De overige twee avonden starten ook om 
18.30 uur, maar er zullen andere wedstrijden 
te zien zijn om o.a. ook de leeftijdspecifieke 
kenmerken duidelijk te maken.

aURORa    231

aUSTERLiTZ  205
Bij austerlitz is men op zoek naar een nieuwe 
leider voor het eerste elftal, voor het seizoen 
2008-2009. lijkt het u fantastisch om met de 
heren mee te gaan en ze elke wedstrijd te 
begeleiden in voor en tegenspoed? Neem dan 
contact op met Henny Dekker van austerlitz.

bal bij argon, van F pupillen tot en met C 
junioren. Het inschrijvingformulier voor deze 
avonden kunt u vinden op de website van SV 
argon. 
Programma vrijdag 14 maart: 
18.30:  ontvangst 
18.40:  opening door Gert van Hasselt en 
andré van Doorn 
18.50:  inleiding door regiocoach John Kaer-
senhout 
19.00:  wedstrijd argon D6 – D7 
20.00:  pauze 
20.15:  visie hoofd Jeugd opleiding DEF, leo 
Clement 
20.30:  vertrekpunt bepalen John Kaersenhout 
20.50:  nabespreking wedstrijd, wat hebben 
we gezien 
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1966: Saestum tegen SV Zeist in de 3e klasse KNVB. Supporters stonden toen 
drie rijen dik langs de lijn.
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Zomaar een wedstrijd, op weg naar lijfsbehoud of de titel

Wel buren, geen derby

UVV-
DE MEERn

vv De Meern is na de zege bij DHSC de torenhoge favoriet 
om kampioen te worden in de derde klasse van het zon-
dagvoetbal. UVV, de buurman op het complex in Leidsche 
Rijn, probeert zich dit seizoen te handhaven. Zondag 16 
maart spelen de clubs tegen elkaar. 

Door Rogier Fonteijne

Trainer Ron Verkuijl van 
UVV is eerlijk: ,,Van 
een traditionele derby 

is geen sprake. Beide clubs 
spelen naast elkaar, maar qua 
historie hebben ze niet zoveel 
met elkaar. Vv De Meern tegen 
PVCV is wel een speciale wed-
strijd, maar voor ons is vv De 
Meern gewoon één van de vele 
tegenstanders.” Wel een goede 
tegenstander trouwens, de 
ploeg van scheidend hoofdtrai-
ner Hans de Wit gaat fier aan 
de leiding. Verkuijl: ,,Ik zie vv 
De Meern zeker als de titelkan-
didaat. Zeker na hun winst op 
DHSC. De selectie van DHSC 

is toch smaller, die ploeg zal 
ook meer met schorsingen te 
maken krijgen. Als team is vv 
De Meern gewoon erg lastig te 
bestrijden.”

Voor Ron Verkuijl is het een 
probleem dat hij het moet doen 
met een niet al te grote selectie: 
,,Vorig seizoen promoveerden 
we nog bijna via de nacompe-
titie naar de tweede klasse. Dit 
seizoen doen we onderin mee 
en proberen we de laatste tijd 
weer aan te haken bij de mid-
denmoot. We kregen bijna een 
hele nieuwe spelersgroep: veel 
spelers vertrokken of stopten 
ermee. Vorig seizoen haalden 
we ook nog jongens van het 

derde erbij. Zij brachten wat er-
varing, maar uiteindelijk kozen 
ze er toch voor om weer in het 
derde te ballen. Concurrentie 
van onze zaterdagtak hebben 
we niet. Dat zijn eigenlijk twee 
verschillende werelden. Zij 

spelen in de tweede klasse met 
veelal oudere jongens en stu-
denten uit Groningen, eigenlijk 
hebben we als zondagtak niet 
veel met hen te maken. Ons 
grootste probleem is dat we 
geen oudere jeugd hebben. Er is 
nu een C-elftal, maar we moe-
ten vier jaar overbruggen totdat 
er weer aansluiting is. Pas dan 
kunnen we groeien, tot die tijd 
moeten we overleven.”

Eén van de routiniers van het 
elftal van Verkuijl is Den-
nis Tijssen. De bijna 33-jarige 
speler stopt aan het eind van 
dit seizoen, na een mooie 
loopbaan. Hij is niet tevreden 
met de huidige stand op de 
ranglijst. ,,Op papier hebben 
we voldoende kwaliteit. Toch 
krijgen we veel te gemakkelijk 
doelpunten tegen. We hadden 
genoeg spelers, maar na een 
paar blessures zijn we in de 
moeilijkheden gekomen. Het is 
dat we van Brederodes won-
nen, anders hadden we er nu 
slechter voor gestaan. Dat is een 
belangrijke zege voor ons ge-
weest.” Op Youssef Talha na, is 
Tijssen de oudste speler van de 
selectie. De meeste jongens zijn 
in de twintig. Tijssen kijkt er 
naar uit om in het derde te gaan 
voetballen. ,,Dan is het mooi 

geweest. Als club zie ik het ze-
ker goed komen met UVV. We 
hebben een schitterende accom-
modatie. We moeten alleen de 
komende jaren goed door zien 
te komen. Op termijn kunnen 
we best wel weer tweede klasse 
gaan spelen.” Ook voor Tijssen 
is de wedstrijd tegen buurman 

vv De Meern niets speciaals. 
,,Zoiets moet ontstaan. Nu is 
het zomaar een wedstrijd. Vv 
De Meern is een zeer goed 
elftal, maar ik acht DHSC nog 
niet kansloos voor de titel. Ik 
vind toch dat die ploeg iets 
meer individuele klasse in huis 

Canadezen

UVV-trainer ron Verkuijl kreeg onlangs steun uit onverwachte hoek. 
,,De vader van voetballer raymond Graanoogst is elftalleider bij de 
zaterdagtak van UVV. Hij had wat contacten met jongens uit Canada. 
Zij kwamen naar Nederland om hier een jaar te voetballen en twee 
spelers zitten nu bij mij in de selectie. Vooral de keeper maakt een 
goede indruk. aangezien ze maar een tijdje blijven, ga ik ze overigens 
niet opstellen ten faveure van jongens die hier volgend seizoen nog 
spelen. Dat lijkt me niet netjes.”
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UVV-routinier Dennis tijssen.

UVV-trainer ron Verkuijl.

raul oostdam en Geoffrey van der Pijl duelleren op 23 september om de bal. De oranje thuisploeg trok met 2-0 aan het 
langste eind.

BEnSCHOp   413 
Frans Vermeulen zal ook volgend jaar de 
hoofdtrainer van Benschop zijn. Hij gaat dan 
z’n vijfde seizoen in bij Benschop, nadat hij 
tussendoor een jaartje Vreeswijk onder z’n 
hoede heeft gehad. ook Kees van de Berg 
heeft z’n contract verlengd en zal het komend 
seizoen weer de B-selectie onder handen 
nemen. oud-trainer Kees Boender is bereid 
gevonden om de technische coördinatie op 
een hoger niveau te brengen. De rode lijn 
vanaf de jeugd richting de selectie teams zal 
door hem worden bewaakt met het doel de 
opleiding van de jeugdspelers verder te ver-
beteren en daarmee de noodzakelijke aanvoer 
van jeugdspelers richting de selectieteams in 
stand te houden. Hetzelfde zal ook moeten 

gebeuren bij de bloeiende damesafdeling. De 
drie teams doen het uitstekend en ook de 
twee jeugdteams vertonen de stijgende lijn. 
Het eerste team, dat het uitstekend doet in 
de tweede klasse, neemt aan het eind van het 
seizoen afscheid van ton Vergeer, die helaas 
wegens tijd gebrek moet stoppen. John de 
Zeeuw, momenteel trainer van het tweede 
team, zal volgend seizoen de hoofdtrainer 
zijn. Volgend jaar in april bestaat Benschop 
veertig jaar. De jubileumcommissie zal er alles 
aan doen om er een onvergetelijk feest van 
te maken voor heel Benschop. ook de oud-
leden zullen niet worden vergeten om het 
jubileum extra feestelijk te maken.  

DE BiLT   1205

jes bij lopen. Hiervoor wil het derde 
de sponsors ontzettend hartelijk 
bedanken. ondanks de nieuwe outfit kon 

het derde de positieve stemming niet direct 
omzetten in punten. maar die komen er onge-
twijfeld. Kan niet anders met zulke spullen.  

Wegens te kort aan kleedkamers komen er 
bij de club vier extra kleedkamers bij. ook 
worden de bestaande kleedkamers gere-
noveerd. Dit gaat voorlopig nog even voor 
overlast zorgen, zowel voor de club zelf als 
voor de tegenstanders. Hopelijk zal het uitein-
delijke resultaat dit allemaal doen vergeten.

FC BREUKELEn  787
Het is zover, het derde zaterdagelftal van 
de FC Breukelen is volledig in het nieuw 
gestoken door zijn sponsors. the Sourcing 
Company heeft de trainingspakken verzorgd, 
CreditForce zorgde voor de tenues en Bram 
iding zorgde voor jassen voor de wissels en 
voor de ondershirts. Het derde zaterdagelftal 
kan er zodoende de komende jaren weer net-
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Zomaar een wedstrijd, op weg naar lijfsbehoud of de titel

Wel buren, geen derby

UVV-
DE MEERn

heeft. Voor ons is de wedstrijd 
tegen vv De Meern niet het be-
langrijkste. Wij moeten punten 
pakken tegen De Bilt en SDO.” 

Vv De Meern kan zich geen 
puntverlies meer veroorloven. 
Na de zege op concurrent 
DHSC ligt de titel binnen hand-
bereik, maar de voorsprong 
bedraagt nog steeds maar twee 
punten. Routinier van het elftal 
is de 37-jarige sluitpost Ronald 
van der Horst. Hij denkt dat 
zijn ploeg wel om kan gaan 
met de favorietenrol. ,,We 
hebben wel veel jonge jongens, 
maar sommigen hebben toch 
al aardig wat meegemaakt. Ik 
denk niet dat we het nu nog uit 
handen geven.” Met zijn 37 jaar 
is Van der Horst natuurlijk niet 
meer de jongste. 

,,Als keeper kan je nu eenmaal 
wat langer mee. Zo lang het 
lijf het nog blijft doen, wil ik 
doorgaan. Niet alles heeft met 
leeftijd te maken. Stoppen kan 

altijd nog.” De club steekt haar 
ambities niet onder stoelen of 
banken. Trainer Hans de Wit 
moet de club aan het eind van 
het seizoen verlaten, nieuwe 
trainer is huidig Elinkwijk- 
oefenmeester Frans Schuitema-
ker. Niet de eerste de beste dus. 
Van der Horst: ,,Na drie à vier 
jaar wordt het eigenlijk altijd 
wel tijd voor een nieuwe trai-
ner. We hadden van het bestuur 
al begrepen dat er een naam 
aan zat te komen. Het kwam 
niet echt als een verrassing. Het 
is wel duidelijk een teken dat 
de club omhoog wil.” 

Vv De Meern speelt nog vier 
uitwedstrijden, waaronder die 
tegen UVV. Ronald van der 
Horst: ,,Bijzonder is dat we 
daar de tweede periode kun-
nen halen. Vorig jaar gebeurde 
dat ook al. Verder is het niets 
bijzonders. Ik ken twee jongens, 
de oudgedienden Youssef Talha 
en Dennis Tijssen. Verder is 

er absoluut geen derbysfeer. 
De wedstrijd tegen PVCV is 
voor ons veel specialer.” Toch 
merkt Van der Horst wel dat de 
aandacht van de mensen in De 
Meern toeneemt. ,,Je ziet dat de 
supporters enthousiaster zijn 
nu het goed gaat. De wed-
strijd tegen DHSC is het beste 
voorbeeld. Er waren misschien 
wel negenhonderd mensen, 
waaronder erg veel fans van 
vv De Meern. We lieten ons als 
team niet uit de tent lokken en 
hebben zeer verdiend gewon-
nen.” 

UVV - vv De Meern is geen 
traditionele derby, dat staat 
vast. De prachtige accommoda-
ties liggen dan wel naast elkaar, 
voor een derby zijn andere 
sentimenten nodig. UVV speelt 
16 maart zomaar een wedstrijd, 
op weg naar lijfsbehoud, vv De 
Meern zomaar een wedstrijd, 
op weg naar de titel.
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Hans de Wit toont zich bij titelfavo-
riet De meern een getapte trainer.

mathijs Klepper kopt in de thuiswedstrijd tegen UVV raak.

Datum: zondag 2 maart 
niveau: vierde klasse g 
Locatie: Sportpark Fazantenkamp, Maarssen 

Wedstrijd: oSm ’75 - vv maarssen
oSm ’75-trainer ron van arnhem: ,,ik denk dat oSm’75 en vv maarssen 
gelijkwaardig zijn. Dat we aardig tegen elkaar opgewassen zijn, blijkt ook wel 
uit de duels van de laatste jaren, die al vijf keer op rij in een gelijkspel eindig-
den. Bij de laatste wedstrijd stonden we met 2-1 voor, maar kwam maarssen 
langszij door een eigen doelpunt. Het gelijkspel was toen ook wel terecht. 
Vv maarssen had beter veldspel, maar wij hadden meer power. De derby 
leeft wel, maar in een gemoedelijke sfeer. tijdens de wedstrijd is er zeker 
wel strijd, na afloop drinken we lekker een biertje. Het heeft ook wel iets 
extra’s om tegen een plaatsgenoot te spelen. Het geeft een andere dimensie 
aan een wedstrijd en je wilt toch winnen. ik denk dat ze daar bij vv maarssen 
ook zo over denken. ik verwacht wel dat het 2-1 wordt voor ons.”

Datum: zondag 9 maart 
niveau: vijfde klasse g 
Locatie: Sportpark De Berekuil, Utrecht 

Wedstrijd: Voorwaarts - Sporting ‘70
Voorwaarts-trainer arie de Koning: ,,op dit moment denk ik dat wij be-
ter zijn dan Sporting ’70 omdat wij nog ongeslagen zijn. De wedstrijd 
die we eerder dit seizoen speelden eindigde in 1-1, maar ook toen vond 
ik ons al beter. Na de rust hebben wij de hele tweede helft goed lopen 
voetballen en druk gezet op het doel van Sporting. Een voorspelling durf 
ik nu echter niet te doen. als je nog ongeslagen bent, wil iedereen van 
je winnen en dus wij spelen nog zes finales. ik wil dan ook de koppies 
helder houden en ga dus geen uitspraken over de uitslag doen. Een echte 
derbysfeer vind ik niet heersen tussen Voorwaarts en Sporting. We zijn 
eigenlijk meer goede buren, even een tunneltje door en we staan op el-
kaars veld. De jeugd van Sporting traint bij ons en we lenen elkaars spul-
len. Het zijn gewoon leuke wedstrijden, zeker geen ajax - Feyenoord.”

Datum: zaterdag 8 maart 
niveau: tweede klasse B 
Locatie: Sportpark Benschop, Benschop 

Wedstrijd: vv Benschop - UVV
UVV-trainer William van Schaik: ,,Kun je vv Benschop - UVV een derby 
noemen? Ja, eigenlijk wel, al hebben we meer met DESto. Een streek-
derby dan, maar eigenlijk is dit een wedstrijd zoals alle andere. Dat heeft 
ook te maken met het feit dat wij nieuw zijn in deze afdeling en er dus 
nog niet echt een historie is tussen beide clubs. Er heerst dan ook niet 
echt een derbysfeertje, al staat er wel wat op het spel. Beide ploegen zijn 
nog niet zeker van lijfsbehoud. als je kijkt naar de stand in de competitie 
ontlopen we elkaar niet veel. Wij hebben wat puntjes meer, zij moeten 
nog een wedstrijd inhalen. De eerste wedstrijd hadden wij voetballend 
meer in onze mars, vv Benschop stroopte de mouwen op om sportief 
strijd te leveren. ik hoop dat wij winnen. De eerste wedstrijd eindigde in 
3-1 voor ons, maar dat was wel wat geflatteerd. onze derde goal viel pas 
in de drieënnegentigste minuut. ik gok dus op een kleine overwinning.”

andere derby’s in maart:

 Vv Hoograven - ardahanspor op zondag 2 maart, 
VViJ - Kampong op zondag 30 maart en
sv Zeist - Saestum (zie ook pagina 5). 

BREDERODES   946
trainer rik van oudenrijn heeft zondag 24 
februari per direct ontslag genomen. Hij zou 
die wedstrijdloze dag trainen met zijn selectie, 
maar was zeer teleurgesteld over de lage 
opkomst. Volgens voorzitter Van Breukelen 
meende Van oudenrijn dat hij zijn spelers 
niet meer kon motiveren. Van oudenrijn was 
bezig met zijn laatste van drie seizoenen bij 
Brederodes. Zijn opvolger Herman Verrips 
was al gecontracteerd met ingang van het 
nieuwe seizoen. Het bestuur van de club 
beraadt zich op wat er de komende periode 
moet gebeuren.

BUnniK    543
Bunnik’73 is voor het seizoen 2008/2009 op 

zoek naar een trainer voor de a-junioren 
(eerste klasse). Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden bij de secretaris via email op 
Bunnik73.secretaris@hetnet.nl en per post 
op Eikelaar 37, 3984 aG in odijk. Donder-
dag 21 februari zijn door Jeroen van de 
Kant van Stucadoorsbedrijf Van de Kant en 
Jan Doornenbal namens auto totaal Bunnik 
sponsorcontracten getekend. Beide bedrijven 
zijn al langer sponsor van Bunnik’73 en zullen 
de komende drie seizoenen de shirts van 
het eerste zaterdagteam sieren. Verder is 
Bunnik’73 op zoek naar dames senioren ter 
versterking van het huidige damesteam dat 
op zondag speelt. ook het derde en vierde 
zondagteam zijn op zoek naar voetballers die 
de gelederen willen komen versterken. op 

van vv Dalto over te dragen aan Van 
tuil. Het bestuur heeft bewust gekozen 
voor dit duo, omdat daarmee het estafet-
testokje kan worden doorgegeven aan een 
nieuwe hoofdtrainer, die hart heeft voor de 
club en het vertrouwen geniet van de spelers. 
Van tuil, die sinds de start van Dalto voetbalt 
in de selectie en een duidelijk stempel drukt 
op de spelersgroep, heeft zich al ruimschoots 
bewezen als een Dalto-man in hart en nieren. 
Het bestuur ziet in hem ook het talent om 
zich te ontwikkelen tot een volwaardige 
trainer met een eigen visie.
vv Dalto, CDN, Dalto Korfbal en de Pik Pan-
thers (rugby) zijn samen bezig met het maken 
van een gezamenlijk plan voor de herinrich-
ting van sportpark De Woers in Driebergen. 

de site www.bunnik73.nl vind je alle info. Een 
mailtje naar Bunnik73.secretaris@hetnet.nl 
mag natuurlijk ook dan zorg ik ervoor dat het 
op de juiste plaats terecht komt.

CDn    568

CDW    768

DaLTO    223
Dalto krijgt volgend seizoen een nieuw 
trainersduo: Coco Fares en Chiel van tuil. 
Het bestuur van Dalto heeft daarover een 
akkoord met hen bereikt. op deze manier 
wordt het mogelijk om de rijke kennis en 
veelzijdige ervaring die Fares de afgelopen 
tien jaar heeft opgebouwd als hoofdtrainer 
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Het op één na grootste postbedrijf 
van Nederland

Sandd zoekt

 

HERSTOFFERING
BANKSTELLEN / STOELEN / BOOT-, CARAVANKUSSENS EN HORECA PROJECTEN

Het is nu mogelijk uw geliefde zitmeubel 
opnieuw en betaalbaar te laten stofferen.

M&N
Design Meubelen
A. v. Diemenstraat 6a
4104 AE  Culemborg
T. 0345-473 808
F. 034 473 645
www.mn-designmeubelen.nl

Neem contact op met uw spe-
cialist in herstofferen om een 
afspraak te maken en uw zit-
meubel te beoordelen.

Een CV-ketel bestel je 
op warmteservice.nl

Warmteservice  
Maarssen
Industrieweg 30-06
✆ (0346) 57 13 31

Warmteservice  
Nieuwegein
Ravenswade 1J
✆ (030) 280 61 51

De CV-ketel vervangen, radiatoren plaatsen of de badkamer verbouwen? Dat doet u niet 

elke dag. Daarom wilt u goed advies en kiest u voor kwaliteit. Bij Warmteservice krijgt u  

deskundig advies over aankoop en installatie. 

Warmteservice verkoopt alle bekende merken CV-ketels, radiatoren, vloerverwarming,  

convectorputten, sanitair, dakbedekking en installatiemateriaal tegen vaste lage prijzen! 

Bestel online op warmteservice.nl of bezoek één van de 37 vestigingen in Nederland.

van Wijk nieuwegein
wenst elinkwijk 

veel succes met de 
volgende wedstrijden:

 

 
Aannemersbedrijf van civiel- en cultuurtechnische werken 
 

 riolering 
 sloopwerk 
 grondwerk 
 betonbouw 
 wegenbouw 
 waterbouwkundig werk 

 

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

groenvoorzieningen 

Bezoekadres : Vuilcop 3 – Nieuwegein 
Postadres : Postbus 1393 – 3430 BJ Nieuwegein 
Telefoon : 030 – 606 15 55 
E-mail : vwn@vanwijknieuwegein 
Website : www.vanwijknieuwegein.nl 

 

 
Aannemersbedrijf van civiel- en cultuurtechnische werken 
 

 riolering 
 sloopwerk 
 grondwerk 
 betonbouw 
 wegenbouw 
 waterbouwkundig werk 

 

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

groenvoorzieningen 

Bezoekadres : Vuilcop 3 – Nieuwegein 
Postadres : Postbus 1393 – 3430 BJ Nieuwegein 
Telefoon : 030 – 606 15 55 
E-mail : vwn@vanwijknieuwegein 
Website : www.vanwijknieuwegein.nl 

Usv elinkWiJk

o

pgericht 20 juni 1
919

ZonDag 9 Maart 
elinkwijk – Westlandia 

aanvang 14.00 uur
en 

ZonDag 30 Maart 
elinkwijk - vvsb

aanvang 14.00 uur
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Edwin de Kruijff na zeven jaar VVCS hoofdscout voor oude liefde FC Utrecht

speuren naar een tweede alves

Door Hans Vos

JE VERHEUgT JE Op HET 
WEERZiEn MET gaLgEn-
WaaRD?
,,Ja, absoluut. Dat ik juist déze 
boeiende functie bij FC Utrecht 
kan bekleden, heeft voor mij de 
doorslag gegeven.’’

FC UTRECHT gaaT DE 
KOMEnDE JaREn JOUW 
anDERE KanT LEREn 
KEnnEn…
,,Als selectiespeler was ik de 
hele week druk met de eerst-
volgende wedstrijd. Natuurlijk 
dacht ik wel na over het spel, 
maar ik was toch vooral in 
fysieke zin en in teamverband 
bezig met het voetbal. Bij de 
VVCS kwam het vanaf de eerste 
dag aan op denkwerk, in het 
bijzonder op alles wat met spe-
lerscontracten te maken heeft. 
Dat was voor mij de grootste 
omslag. Ik heb er in zeven jaar 
enorm veel geleerd.’’

HaD JE MET aL DEZE 
OpgEDanE KEnniS JE 
EigEn SpELERSaDViSEUR 
WiLLEn ZiJn?
,,Ja, zo heb ik mijn VVCS-taak 
ook geprobeerd in te vul-
len. Gebaseerd op mijn eigen 
ervaringen. Ik heb in mijn 
carrière behoorlijke ups en 
downs gehad. Ik debuteerde op 
zeventienjarige leeftijd bij FC 
Utrecht, speelde gelijk Europa-
Cup-voetbal. Na dat hoopvolle 
begin kwamen de terug- en te-
genslagen. Mijn eerste blessure 
kreeg ik toen ik negentien was. 
In de jaren daarna ben ik een 
keer of vier geopereerd. In hele 
fases van mijn loopbaan heb ik 
in mijn eentje moeten revalide-
ren; was ik op mezelf aangewe-
zen. Op sportief gebied kon ik 
na verloop van tijd niet meer 
tippen aan de verwachtingen 
die er waren toen ik als jonge 
speler in vertegenwoordigende 
elftallen uitkwam. Dankzij de 
klankborden in mijn naaste 
omgeving, mijn vader, mijn 
vrienden, mijn vrouw, heb ik 
geleerd hoe ik daar mee om 
moest gaan. Maar ik had in die 

situaties ook heel graag een 
goede begeleider gehad die 
het beste met me voor had en 
kritisch naar me keek.’’

Van EEn OOiT DOOR FC 
UTRECHT gESCOUTE 
JEUgDSpELER TOT DE 
pOST Van HOOFD SCOUT-
ing BiJ DEZE CLUB. DE 
CiRKEL iS ROnD.
,,Op mijn veertiende, vijftiende 
trainde ik, als speler van FAK in 
mijn geboorteplaats Bilthoven, 
bij FC Utrecht mee op woens-
dagmiddagen. Henk Vonk en 
Ed van Stijn waren destijds 
mijn trainers. Of zij mij ook 
hadden gescout, durf ik niet te 
zeggen. Aan de hand van een 
serie testwedstrijden werd ik 
geselecteerd. Uit de wekelijkse 
trainingen die daar op volgden, 
werd toen voor het eerst een 
landelijk spelend A-junioren-
team gevormd. In mijn nieuwe 
functie bij FC Utrecht ben ik 
verantwoordelijk voor de seni-
orenscouting, voor het eerste en 
tweede elftal. De jeugdscouting 
geschiedt onder leiding van Jan 
Straub.’’

JiJ WaS ZEVEnTiEn JaaR 
TOEn JE DEBUTEERDE in 
DE HOOFDMaCHT Van FC 
UTRECHT. RanDy WOLT-
ERS DEED JOU DaT On-
LangS na. JOUW DOEL-
gROEp?
,,Waarom niet? Ik vind zeven-
tien jaar niet te jong. Wolters 
speelde heel onbevangen 
tijdens zijn invalbeurt tegen 
FC VVV; was een lichtpuntje. 
Grote talenten kunnen de stap 
op die leeftijd zeker aan. Maar 
als club moet je wel uitkijken 
dat je geen roofbouw pleegt.’’

HET ZaL EEn VOORDEEL 
VOOR JE ZiJn DaT JE aLS 
VVCS-SpELERSBEgELEiDER 
in DE KEUKEn HEBT 
gEKEKEn Van DE nEDER-
LanDSE TOpCLUBS?
,,Zeker. Ik heb er een redelijke 
kijk op, al weet ik lang niet alles 
over het functioneren van hun 
scoutingapparaten. Alleen dat 
de scouts van Ajax vooral in 

Groningen rondlopen ha-
haha. Van mijn al opgebouwde 
netwerk kan ik zeker gebruik 
maken. Maar ik zal het moeten 
verruimen, richting België, 
Frankrijk en Scandinavië, om 
andere Nederlandse clubs een 
stap voor te zijn. Goed je oren 
en ogen openhouden en hopen 
dat je de tweede Alves binnen-
haalt.’’

BOVEnDiEn KUn JE pUT-
TEn UiT DE SCHaT aan 

ERVaRing DiE JOUW 
VOORgangER nOL DE 
RUiTER in gaLgEnWaaRD 
aCHTERLaaT?
,,Ik heb de trainer van de Euro-
pees kampioen van 1988 zeker 
nodig. Met zijn kennis van 
de voetbalwereld zal ik mijn 
voordeel doen. Ik zie er naar uit 
om met hem samen te werken. 
Want gelukkig blijft Nol de 
Ruiter, weliswaar niet meer als 
eindverantwoordelijke, actief 
als scout voor FC Utrecht.’’

Een scherp oog voor voetballers houdt oud-prof Edwin 
de Kruijff, zij het in een andere rol. Per 1 april verruilt de 
38-jarige Bilthovenaar de Vereniging Van Contract Spelers 
(VVCS) voor zijn oude liefde FC Utrecht. Spelersbege-
leider blijft hij, maar de taakinhoud is héél anders. De 
‘vakbondsman’ wordt hoofd scouting.
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pROFiEL
Edwin de Kruijff
leeftijd: 38 jaar
Geboorteplaats: Bilthoven
Woonplaats: Bilthoven
amateurclubs: FaK (Bilthoven), 
Sparta Nijkerk en FC De Bilt 
Profclubs: FC Utrecht, De Graaf-
schap , Emmen, FC Groningen 
en BV Veendam
Wedstrijden als prof: 350
Doelpunten als prof: 40
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De accommodaties zijn hard aan vernieuwing 
toe en er valt voordeel te halen uit een 
gezamenlijke opzet, zo redeneerde ook die 
gemeente, die de sportclubs vroeg zelf met 
een plan te komen. Dalto-voorzitter ron van 
Dopperen verwacht dat het plan in mei naar 
buiten komt. Voor de herinrichting is negen 
ton beschikbaar.

DELTa SpORTS   1380
Het bestuur is met senioren-selectietrainers 
michel de ridder en ton looman contract-
verlenging van een seizoen overeengeko-
men. Doelstelling is om de komende tijd 
de doorstroming vanuit de jeugd en lagere 
seniorenteams naar de selectie te bevorde-
ren. Een belangrijk signaal in die richting is 

het beloftenteam wat de komende maanden 
verschillende wedstrijden zal spelen.

DESTO    513
Steeds meer dames en meisjes weten de weg 
naar DESto te vinden. Volgens seizoen zullen 
ze uitkomen met een meisjes a 1 elftal en 
twee meisjes mD1 teams.

DHSC    506
Het laatste nieuws aan de thorbeckelaan is 
dat er in april met de bouw van de ac-
commodatie, de kantine en kleedruimten, 
begonnen gaat worden. Het geheel moet dan 
per 1 februari 2009 klaar zijn waarna de twee 
overige velden aangelegd kunnen worden. Wij 
hopen dan ook per september 2009 op ons 

DSO/ULTRaJECTUM        434
ron van arnhem wordt vanaf het seizoen 
2008/2009 de opvolger van Herman Verrips. 
ron van arnhem is 50 jaar oud en op dit 
moment trainer van oSm. ron is een ambiti-
euze trainer met visie en heeft een jarenlange 
ervaring. Wij hopen met hem de juiste man 
in huis gehaald te hebben als opvolger van 
Herman Verrips.

DVSU   420

DWSM   272 

DWSV    170
Het is rustig op de velden van DWSV er is 

nieuwe sportpark te mogen spelen. Verder 
wordt er keihard gewerkt aan de organisatie 
van de toernooien (thorbecke, Horeca en 
Veteranen). Nadere berichten en data volgen 
nog. tevens willen wij vermelden dat er op 
vrijdag 14 maart 2008 een wedstrijd wordt 
gespeeld ter nagedachtenis aan onze veel te 
vroeg overleden vriend rinie mulder.
Domstad majella 
Het tweede elftal, keurig in de middenmoot 
volgens voorzitter Zorn, is door café De 
Stadsgenoot in een nieuwe outfit gestoken. 

DOMSTaD MaJELLa  103

DOSC   577
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Boris (6e) 
Danny mag ook Boris bedan-
ken voor zijn derde plek in de 
straat. De 9-jarige helblonde 
verdediger roemt Danny omdat 
die goed overspeelt. Binnenkort 
neemt Boris tank, die toch een 
beetje een vreemde eend in de 
bijt is, afscheid van de Walkade. 
Hij verhuist naar meerkerk, waar 
hij ‘al nieuwe vriendjes heeft’. Nu 
voetbalt Boris ook niet met zijn 
straatvriendjes bij de roodzwarten 
van VViJ, maar bij de blauwwitte 
buurvereniging iJFC. ,,omdat mijn 
moeder rood zwart niet zo mooi 
vond.” in meerkerk is er alleen 
de plaatselijke FC. Die spelen niet 
in roodzwart, maar ook niet in 
blauwwit. Het wordt voor Boris 
zwartgeel of niets.

Brian en rijk (4e en 5e) 
in de breedte voetballen loopt 
in de Walkade steevast uit op 
lijf-lijf-duels, met de rug tegen 
de muur. Diepgaan betekent erg 
diep gaan, want sneller dan de 
bal zijn ook Brian en rijk niet. 
Beide zijn F-pupillen van VViJ en 
vierde en vijfde in de pikorde van 
de Walkade. Bij VViJ speelden ze 
Champions league, maar in de 
winterstop werden ze eruit gepikt 
en inmiddels hebben ze hun eerste 
‘echte KNVB-wedstrijd’ gespeeld.
De zevenjarige Brian Siegelaer is 
links en verdedigt; rijk Schalkwijk is 
een jaartje ouder en volgens broer 
Stan met ‘meer dan vijftig doelpun-
ten’ topscorer van zijn team. ,,ik 
scoor iedere wedstrijd wel ééntje, 
vooral van afstand. Een metertje of 
tien. Waarom weet ik niet. maar de 
keepers zijn ook wél slecht.” Zijn 
favorieten zijn raúl, ,,omdat die zo 
goed scoort en ik ook”, en leroy 
George, omdat die heel snel is en 
ik ook”. 
De bolblozende Brian geeft 
liever ‘allemaal assisten’, zoals zijn 
favorieten: wereldvoetballer van 
het jaar Kaka van aC milan en 
Utrechts loïc loval. En als hij bij 
de verkiezing van de beste drie 
voetballers van de Walkade niet 
Danny noemt, huilt die tranen met 
tuiten. Dus komt Brian terug op 
zijn besluit. ,,Stan één, Jurre drie en 
zet Danny maar op twee.”  

Danny (3e) 
Danny gaat door broertje Brians verzoenende stemgedrag als de op-twee-na-
beste voetballer van de Walkade door het leven. De ‘bijna-tien’ jaar oude Siegelaer 
is in de E14 topscorer, vaak vanaf linksvoor. Dan is het wel eens weifelen: zelf of 
afspelen. ,,in de spits loopt bij ons een meisje, die heeft er ook al acht gemaakt.” 
Danny voetbalt sinds hij met Jurre een keertje bij VViJ was en aan vier-tegen-vier 
meedeed. Sindsdien wil hij zo graag de beste zijn, dat soms – als iemand anders 
de beste is - de tranen gewoon niet te stoppen zijn. ,,ik wil eerste worden en een 
beker op mijn kamer, voor als er iemand langs komt.” Net als Brian, met wie hij en 
pa Siegelaer altijd in vak P zitten, noemt Danny loïc loval de beste speler van de 
FC. Dat hij in het Barcelona-shirt van ronaldinho door de straat holt, is omdat zijn 
favoriet in de was zit: manchester Uniteds Christiano ronaldo, al mag het wel eens 
een schaartje minder.  

sinds de winterstop slechts één wedstrijd 
gespeeld door het eerste elftal. rondom de 
velden van DWSV is er echter niet zo rustig, 
door de aanleg van nieuwe korfbalvelden, 
is DWSV het groene hartje van een grote 
bouwput. DWSV heeft plaats voor lagere 
teams heren, dames en jeugd is van harte wel-
kom om zich in te schrijven bij de vereniging. 

EDO   128
Bij EDo zal er op 17 mei een veteranentoer-
nooi gehouden worden en hiervoor zijn ze 
nog op zoek naar tegenstanders. Speelt u in 
een veteranenteam, en heeft u en uw team 
een plaatsje vrij in de agenda? Dan kunt u 
contact opnemen met onderstaande persoon. 
Het eerste elftal van EDo heeft nog maar 

twee competitiewedstrijden op het pro-
gramma staan, om deze reden zijn ze op zoek 
naar andere clubs voor oefenwedstrijden, om 
zo toch het seizoen een beetje langer te ma-
ken. Bent u de tegenstander van EDo heren? 
Neem contact op met: Frits: 06-51182367

ELinKWiJK    643

EMinEnT BOyS    66

FaiR pLay   24

FaJa LOBi   236
in april en mei zullen er verschillende acti-
viteiten zijn. Hierover meer in de volgende 
rondom Voetbal. ,,alles gaat zoals het moet 

en de leider zijn afgelopen dinsdag-
avond voor de training door het be-
stuur ingelicht. Die avond hebben marco 
van der Kraats en Simon van der Voort de 
training verzorgd. Welke trainer voor de rest 
van het seizoen voor de groep komt te staan 
wordt binnenkort duidelijk.

FZO    150
Hoewel het eerste elftal nog volop in de 
race is voor een nacompetitieplaats, wordt al 
vooruit gekeken en gedacht. FZo heeft Piet 
Schrijvers, oud-doelman van het Nederlands 
elftal, weten vast te leggen als trainer voor 
de selectie-elftallen komend seizoen. Beide 
partijen kijken uit naar de samenwerking. 
Verder krijgen de plannen om opnieuw een 

gaan”, aldus de voorzitter t. Bainathsah. Dit 
is ook de reden dat Faja lobi doorgaat met 
de huidige hoofdtrainer Danny Sinhagel voor 
het nieuwe seizoen. Het eerste elftal heeft 
nog kans om de tweede periode titel te gaan 
pakken en zullen er voor de volle 100 procent 
voor gaan. 

FOCUS   662
Het bestuur en John Helmond hebben in 
goed onderling overleg besloten om per 
direct de samenwerking te beëindigen. De 
belangrijkste reden hiervoor zijn de tegenval-
lende resultaten. overigens liep het contract 
van John Helmond al aan het einde van het 
huidige seizoen af en was al besloten om deze 
overeenkomst niet te verlengen. De selectie 
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nieuwe bus
trainen en nog eens trainen voor de eve-
nementen in maart. De jongens uit maars-
sen lopen zich de blaren op de voeten 
om mee te kunnen doen aan de Jaarbeurs 
Utrecht marathon. Samen met een groep 
zogenaamde hangjongeren ga ik de 5 ki-
lometer lopen op tweede Paasdag. maar 
eerst los ik nog het startschot voor de 
gehandicaptenloop, ofwel de G-loop. Dan 
kleed ik me om en start voor de Jaarbeurs met de jongens van het project ‘Van 
Hangjongeren tot Sportjongeren’ voor de 5 kilometer.  
Vorig jaar hebben we bij het internationale C1 voetbaltoernooi van oSm 
’75 allerlei acties gehouden om geld in te zamelen voor de ‘hangjongeren’ in 
maarssen. met het project zijn we zelfs genomineerd voor de ‘appeltje van 
oranje-prijs’ van het oranjefonds. ik ben er best trots op dat ze ons project 
hebben uitgekozen. En ook dit jaar zijn we weer het goede doel bij het C1-
toernooi van oSm’75.
De jongeren proberen we nu aan het sporten te krijgen in plaats van het zin-
loze rondhangen. ik ben zeer benieuwd of ze ’t gaan uitlopen. ,,ah, Jean Paul, 
dat is toch een eitje!”, roepen ze.  ik ga het zien. We gaan ook nog voetballen 
met de jongens. Daarover later meer.
Het team voor dak- en thuislozen dat aan de Nederlandse kampioenschappen 
meedoet, is ook al volop in training. Kees Grovenstein van Veld 42 beult ze flink 
af. Klagend en kreunend zie ik ze vaak in de kantine van Klein Galgenwaard 
zitten. maar Kees wil met zijn team naar de Homeless Worldcup in melbourne 
australië. De speellijnen worden al aardig zichtbaar. Dus ik heb er alle vertrou-
wen in dat het bij de eerste wedstrijd op 15 maart in het centrum van Den 
Bosch goed gaat komen. De teams spelen daar in het centrum op een soort 
rubberen ondergrond. als je tijd hebt, steun het Utrechtse team in Den Bosch. 
in mei is de derde speelronde op het Neude in Utrecht.
op de velden van Klein Galgenwaard gaat de komende tijd ook aardig wat 
gebeuren.  En dit is een primeurtje: we krijgen nieuwe velden, zoals een nieuw 
kunstgrasveld, een beachsoccer-veld en een nieuwe grasmat. aan het eind van 
de maand gaat de eerste spa de grond in om het veld aan te leggen. als de mat 
er ligt dan kunnen we zelfs tennissen op Klein Galgenwaard. maar ook voetbal-
len natuurlijk. En basketballen en handballen. Dus vanaf de zomer kunnen we 
weer een hoop activiteiten ontplooien. En, waar het ons natuurlijk om gaat, de 
gehandicapten laten sporten, de wijken laten voetballen en de dak- en thuislo-
zen een sportbasis te geven. Dat is onze maatschappelijke taak en die kunnen 
we weer beter uit voeren.
Nog een laatste nieuwtje! We krijgen van het GVU ook een nieuwe bus. onze 
oude bus is afgekeurd. Jammer, maar een nieuwe bus is natuurlijk nog mooier. 
En we gaan de bus ook weer herkenbaar 
maken. Hij wordt gespoten in de kleuren 
van Klein Galgenwaard.  als de bus klaar is, 
halen we iedereen weer op om bij ons te 
sporten en trainen.

Jean paul de Jong

www.kleingalgenwaard.nl

Onder andere in maart: 

15 
Wedstrijd dak- en thuislozen in Den Bosch

9 en 16
Clinics trainen marathon bij oSm’75 
atletiek
19
Start schoolvoetbal 
24
Jaarbeurs Utrecht marathon 
29
after run-clinic Jaarbeurs Utrecht 
marathon

Stan(1e) 
terwijl Van Nistelrooy en raúl schuilen onder moeders paraplu, duelleert Stan met 
Jurre. Stan Schalkwijk is de ongekroonde koning van de Walkade; dat moet zelfs hijzelf 
erkennen. De blonde krullekop, broer van rijk, is met elf jaar ook wel de oudste. Pas 
sinds een jaartje of drie kan Stan in de Walkade voetballen met zijn broertje en vrien-
den van – bijna allemaal – VViJ. ,,ik moest eerst mijn zwemdiploma C halen. We wonen 
aan het water hè. Bovendien had ik iets met mijn kuit. te veel of te weinig bloed.” 
af en toe ballen met een oom en zijn eigen pa – ooit hoog spelend, in de B1 en a2 
volgens Stan - was best leuk. Hij leerde behalve schieten ook de schaar. Het passeren 
gaat wel goed, vindt zijn pa nu. ,,maar ik heb volgens hem niet de snelheid…” ‘Echt het 
allerleukst’ werd het bij VViJ. ,,op kamp, in een heel klein bungalowkamp. Grote pret 
’s avonds…”  
Favoriet van de linkspoot zijn lionel messi van Barcelona en Cedric van der Gun, van 
FC Utrecht. Hij zit elke thuiswedstrijd met pa en broertje rijk in vak Q. 

Jurre (2e) 
met Jurre’s schotkracht zit het wel goed. Zoals Steven Gerrard, de fenomenale midden-
velder van liverpool, is Jurre van laarhoven de aanvoerder en spelbepaler van JSV E2. 
,,Nee, geen VViJ. Daar ben ik weggegaan omdat de opleiding toen slecht was. Wel leuk, 
maar drie trainers in één seizoen en steeds dezelfde training. Daar werd ik niet beter 
van.” Jurre, eerstejaars E-pupil, wil heel goed worden en die kans vindt hij bij JSV groter. 
,,Er zijn al drie teamgenootjes gescout door FC Utrecht. Zelf train ik al elke woensdag 
mee met de E1.” moeder geniet van de prille ambitie. School gaat Jurre makkelijk af en 
dat ma hem elke training naar Nieuwegein moet rijden, een kwartiertje weg, noemt hij 
,,voor mij geen enkel probleem”. 

Danny (3e) 
Danny gaat door broertje Brians verzoenende stemgedrag als de op-twee-na-
beste voetballer van de Walkade door het leven. De ‘bijna-tien’ jaar oude Siegelaer 
is in de E14 topscorer, vaak vanaf linksvoor. Dan is het wel eens weifelen: zelf of 
afspelen. ,,in de spits loopt bij ons een meisje, die heeft er ook al acht gemaakt.” 
Danny voetbalt sinds hij met Jurre een keertje bij VViJ was en aan vier-tegen-vier 
meedeed. Sindsdien wil hij zo graag de beste zijn, dat soms – als iemand anders 
de beste is - de tranen gewoon niet te stoppen zijn. ,,ik wil eerste worden en een 
beker op mijn kamer, voor als er iemand langs komt.” Net als Brian, met wie hij en 
pa Siegelaer altijd in vak P zitten, noemt Danny loïc loval de beste speler van de 
FC. Dat hij in het Barcelona-shirt van ronaldinho door de straat holt, is omdat zijn 
favoriet in de was zit: manchester Uniteds Christiano ronaldo, al mag het wel eens 
een schaartje minder.  

jeugdopleiding te starten langzaam vorm. Bin-
nenkort zal FZo naar buiten treden met de 
plannen. Houd de diverse media en onze site 
(www.fzo-zeist.nl) in de gaten. Het nieuwe 
jeugdig elan wordt verder versterkt door de 
overeenkomst die FZo gesloten heeft met 
Kiekeboe & Ukkie kinderopvang, dat op korte 
termijn in de kantine naschoolse opvang zal 
beginnen voor kinderen van de nabij gelegen 
Comeniusschool. 

gEinOORD   950
SV Geinoord is erin geslaagd voor het 
volgende seizoen twee spelers vast te leggen. 
Het gaat om mark Daalderop van sv Huizen 
en Dennis van der Steen van vv iJsselmeer-
vogels. Vanaf het seizoen 2008/2009 zullen zij 

PSV gescout. op woensdag 23 april 
zal de jaarlijkse PSV talenten-masters 
voor een beperkte groep van jeugdspelers 
weer bij Hercules worden georganiseerd.

HMS    293
op dit moment is HmS vooral bezig met 
een uitbreiden van de dames/meisjestak. 
Sinds dit jaar heeft HmS weer een meisjes 
C- eltal. Volgend seizoen wil HmS ook met 
een meisjes D- team starten. Hiervoor heb-
ben we dus meisjes nodig. We zullen in mei 
starten met meisjes- voetbaldagen! Je kunt je 
hiervoor aanmelden bij Sandra: 06-49316933. 
Voor de jeugd is er op zaterdag 17 mei Het 
Nico Steenbrink-toernooi (F, E, D-pupillen en 
meisjes-C) op zondag 18 mei zal het toer-

de selectie gaan versterken. Het contract met 
trainer/coach Bert van Sas is met één jaar 
verlengd.

’T gOy    388

HERCULES   1469
Hercules en PSV hebben de samenwerkings-
overeenkomst welke in 2006 tot stand is 
gekomen tussen beide clubs verlengd. Beide 
partijen zijn bijzonder te spreken over de 
afgelopen periode en zien veel voordelen om 
ook in de toekomst met elkaar in zee te gaan. 
Diverse jeugdspelers en trainers van Hercules 
hebben stages gevolgd bij de jeugdopleiding 
van de topclub uit Eindhoven. Bovendien zijn 
enkele jeugdige talenten zijn inmiddels door 



Scout nodig?

via acature.nl
Op zoek naar een werkgever in de regio? Kijk op: 

www.viavacature.nl

S U P P O R T E R  V A N

Zaterdag 12 april 2008
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‘Het bedrijfsleven moet er hier meer achter gaan staan’

Utrechtse futsalenclave in Flevoland
Met enkele goede amateurclubs en een subtopper in 
de eredivisie, is Utrecht goed vertegenwoordigd in het 
Nederlandse voetbal. Wat betreft het spelletje op het veld 
dan, want in de zaal speelt de stad een bescheiden rol. Aan 
goede spelers geen gebrek, maar ze spelen vooral buiten 
de stadsgrenzen. In Lelystad bijvoorbeeld. ,,Futsal leeft 
niet in Utrecht.” 

Door Remco Faasen

Safet Alaçam reist al drie 
jaar lang twee keer per 
week vanuit Utrecht naar 

Lelystad om daar te trainen 
en spelen voor futsalclub ZV 
Dynamo Lelystad, dat uitkomt 
in de Eredivisie A. Hij is niet de 
enige die dat traject aflegt, want 
met nog zes spelers én een trai-
ner is er sprake van een heuse 
Utrechtse enclave in Lelystad. 
Alaçam voetbalde bij de hoogst 
geklasseerde futsalclub uit 
Utrecht, JCK/Aiso, maar twij-
felde geen moment toen hem 
werd gevraagd uit te komen 
voor de club uit de Flevolandse 
hoofdstad: ,,Mijn broer ging er 
als trainer aan de slag en ik ben 
met hem meegegaan. Een aan-
tal andere jongens uit Utrecht 
sloot ook aan, waardoor we nu 
genoeg spelers voor een echt 
Utrechts futsalteam hebben.” 

Over de vraag waarom hij in 
Lelystad speelt en niet gewoon 
in de Domstad, is Alaçam 
duidelijk: ,,Futsal leeft niet in 
Utrecht. Toen ik bij JCK/Aiso 
speelde, kwamen er dertig, 
veertig man kijken die soms 
ook nog eens tégen ons waren. 
In Lelystad is het iedere wed-
strijd volle 
bak en spelen 
we voor vijf-, 
zeshonderd 
man. Ook de 
organisatie is 
hier prima, 
het is bijna een profclub. In de 
kleedkamer ligt alle kleding 
netjes klaar, dus je hoeft niet 
alles in een tas te zoeken om 
dan te vechten om een paar 
sokken.” 

Verantwoordelijke achter de 
Utrechtse enclave in Lelystad 
en broer van Safet is Sadi Ala-
çam. Ook hij stapte als speler 
over naar Dynamo. ,,Ik speelde 
een jaar of vijftien geleden in 
de finale van de districtsbeker 
tegen ze en dat ging wel aardig. 
Ze vroegen na afloop om mijn 

telefoonnummer en belden 
later met de vraag of ik bij hen 
wilde komen spelen. Dynamo 
is een goed geleide club met 
een prima bestuur. Het is een 
gezonde organisatie en daarom 
heb ik destijds die overstap 
gemaakt en er vijf seizoenen 
gevoetbald.” Toen Sadi zijn 
voetbalschoenen verruilde voor 
een trainersjas, hing Dynamo 
drie jaar geleden wederom aan 
de telefoon. Nu met de vraag of 
hij trainer/coach wilde worden. 
Een week later was de overeen-
komst gesloten. ,,Als trainer 
begon ik in de eerste divisie. 
Het eerste jaar werden we 
zesde, het tweede jaar werden 
we kampioen en promoveer-
den we en nu draaien we goed 
mee.” Alaçam ziet een duidelijk 
verschil tussen zijn club en 
bijvoorbeeld JCK/Aiso: ,,Wij 
spelen in de eredivisie dus er 
is al een niveauverschil. Verder 
zijn de randvoorwaarden hier 
goed en is het bestuur goed 
bezig met het binnenhalen van 
sponsors. In Utrecht is het na 
het vertrek van All Inn Stars 
in de jaren negentig ingestort. 
Verenigingen zijn afgebrokkeld 
en nu heb je geen aansprekende 
teams meer.” 

Een oplossing 
daarvoor heeft 
Alaçam wel: 
,,Het Utrechtse 
bedrijfsleven zou 
er achter moeten 
gaan staan, want 

er spelen zat goede Utrechtse 
voetballers in de zaal, niet 
alleen bij Dynamo Lelystad. 
Als vereniging moet je gaan 
investeren op de lange termijn, 
zorgen dat er een gezonde 
organisatie wordt neergezet. Ik 
zou dat wel voor het Utrechtse 
willen doen, maar dan moet er 
wel interesse zijn van vereni-
gingen die vooruit willen.”

De Utrechtse ex-prof Robbie 
Alflen heeft een verleden in de 
zaal en ook dat ligt buiten de 
stad. Alflen was speler, speler/

coach en trainer bij ZVV Hilver-
sum en kan zich in de conclusie 
van Sadi Alaçam vinden: er is 
geen eredivisie futsalclub in 
Utrecht door een gebrek aan 
sponsors. ,,Misschien zou dat 
veranderen als jongens als 
Hennie Lettinck en Mustafa 
Talha, die voor All Inn Stars 
hebben gespeeld, zich daar mee 
zouden bemoeien. Maar er is 
nu niemand die de uitdaging 
aan durft te gaan door iets op te 
zetten en langs te gaan bij spon-
sors.” Voor zichzelf ziet Alflen 
zo’n rol in ieder geval niet weg-
gelegd: ,,Ik vind futsal een leuk 
spelletje, maar mijn hart ligt 
toch meer op het veld.”

Futsal in nederland
Futsal, zoals zaalvoetbal sinds enkele jaren wordt genoemd, staat wat pu-
bliciteit betreft ver in de schaduw bij het spel op het veld, maar kent 
wel een landelijke competitie. Die is onderverdeeld in de eredivisie a en 
de eredivisie B. De onderverdeling is gemaakt op basis van geografische 
ligging: clubs uit het midden en noorden van het land komen uit in de 
eredivisie a, zuidelijke clubs spelen in de eredivisie B. in beide divisies 
spelen twaalf teams. De twee beste ploegen uit beide divisies strijden 
om het landskampioenschap. onder de twee eredivisies kent Nederland 
voor de zes districten een Eerste Divisie, met daaronder per district 
weer meerde klassen. Het Utrechtse JCK/aiso staat momenteel tiende 
in de Eerste Divisie West 1.  Vanaf volgend seizoen komt er een nieuwe 
indeling. De toPliga wordt boven de eredivisies geplaatst. De nummers 
één tot en met vier uit de twee eredivisies promoveren rechtstreeks naar 
de toPliga. De nummers vijf tot en met acht uit de beide divisies spelen 
play-offs, waardoor de toPliga van start gaat met twaalf teams.

ZV Dynamo lelystad:
Staand (v.l.n.r.) matthijs de Groot (fysiotherapeut), oscar de Groot (keeper), abdeillah Benkaddour, Safet alaçam, Soufiane al-
Harchaowi, marco van Soest, Khalid anejjar (keeper), Koos Koster (teamleider).
Zittend (v.l.n.r.) Sadi alaçam (trainer/coach), abdellah Benkaddour, Karim Sedouki, Wesley Smit, anouar Benerroua, moaad el 
aakel, Jamal el Kassmmi.

nooi voor de C en B junioren zijn. 

HOOgRaVEn   194

HOUTEn    1078
De dameselftallen van SV Houten doen het 
ook dit seizoen weer fantastisch. Het 1e 
elftal zet zo’n mooi seizoen neer dat het heel 
raar moet lopen wil dit elftal niet voor het 
tweede achtereenvolgende jaar promoveren. 
De dames a1 blijkt helemaal op hun plek in 
de hoofdklasse waar ze in de top drie staan. 
ook in de teams met jongere speelsters zit 
zoveel talent dat de toekomst voor het da-
mesvoetbal bij SV Houten er heel rooskleurig 
uitziet. Zowel in de B als de a-elftallen kan SV 
Houten nog wel een paar nieuwe speelsters 

gebruiken. Dus meiden: ben jij tussen de 14 en 
18+? Vind jij voetballen of keepen leuk? Wil je 
bij een leuke vereniging voetballen waar veel 
wordt georganiseerd en naast het behalen 
van resultaten ook het plezier in voetballen 
belangrijk wordt gevonden? meld je dan aan 
bij: Petrascher@hotmail.com. of kom op 12 
maart aanstaande naar de meiden-/vriendin-
nenavond om kennis te maken en een training 
(aanvang 19.15 uur) mee te maken. Voor meer 
informatie over SV Houten: ga naar www.
svhouten.nl. 

iJFC   552
Johan Derksen 12 maart te gast bij busines-
sclub iJFC. Verguist of geliefd, met Johan 
Derksen weet je in ieder geval waar je aan 

eens duidelijk laten blijken dat zij 
wel degelijk bezieling hebben. tijdens 
de warming-up droegen alle dames een 
wit t-shirt met de tekst ‘bezieling’. aanleiding 
waren de kritische woorden van voorzitter 
martin Vermeer, in zijn periodieke column op 

toe bent. Scherpe teksten en eerlijke ant-
woorden. Hij windt er geen doekjes om en is 
een voetbalkenner pur sang. Een heet avondje 
is gewaarborgd en iJFC is de gastheer. Vorig 
jaar werd er gesproken van een traditie, iets 
waar we trots op zijn. Na Hein Vergeer, Hugo 
Camps, Hans Kraay sr, Hans van Breukelen 
en roelof luinge heeft de sponsorcommis-
sie Johan Derksen weten vast te leggen voor 
woensdagavond 12 maart Plaats van handeling 
is de oude raadzaal van het oude stadhuis van 
iJsselstein. Sponsoren zijn welkom vanaf 19.30 
uur, het programma begint om 20.00 uur.

JOnaTHan   815
De dames van Jonathan 1 hebben voorafgaand 
aan de thuiswedstrijd tegen Kockengen nog 

Hilversum, met coach robbie alflen, verloor in de finale 
van Nederlandse kampioensploeg van 2005 met 6-1 van 

Hilversum, onder aanvoering van speler-coach Hennie 
lettinck. 

op de actiefoto tracht mounir Benerroua lettinck te 
passeren. Benerroua, dit seizoen veldspeler van DHSC 
zondag, zou nog wel de openingstreffer voor zijn rekening 
nemen. 

‘er spelen zat 
goede utrechtse 
voetballers in de 

zaal”
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Door Remco Faasen (tekst)
en René van der Laan (foto’s)

Het is stil op de Laan van 
Maarschalkerweerd 
aan het begin van de 

middag op zondag 24 febru-
ari. De voetbalvelden achter 
Stadion Galgenwaard liggen in 
een voorzichtig doorbrekend 
lentezonnetje te wachten op 
hollende benen en rollende 

ballen. Het lijkt vergeefs; de 
spelers van FC Utrecht hoeven 
hun kansloze nederlaag tegen 
Sparta blijkbaar niet te verwer-
ken met een ingelaste straftrai-
ning op oefencomplex Zouden-
balch en in het amateurvoetbal 
staan alleen inhaalwedstrijden 
op het programma. 

Toch is er bedrijvigheid en wel 
bij SV Kampong, met meer dan 
vierduizend leden de grootste 
omnivereniging uit Utrecht. De 
club met het elitaire karakter is 
vooral bekend om de hockey-
afdeling, maar liefhebbers van 
cricket, squash, tennis en jeu 

de boules zijn er ook welkom. 
En voetballers natuurlijk. Want 
hoewel Kampong in één adem 
wordt genoemd met hockey, 
waren het toch echt voetballers 
die, samen met cricketers, in 
1902 aan de basis van de club 
stonden. En wat voetbal betreft 
gaat het bepaald niet verkeerd 
met de 106-jarige. Tien jaar lang 
zwaaide Leon de Wit de scepter 
over de rijkeluiszoontjes, kak-
kers en corpsballen - als we de 
vooroordelen tenminste mogen 
geloven - en klom hij met zon-
dag 1 op van de vijfde naar de 
tweede klasse. Toen vond De 
Wit het welletjes en adviseerde 
hij het bestuur 
verder te gaan 
met de even 
jonge als am-
bitieuze Aad 
van den Berg. 
Zesendertig 
jaar nog maar 
en alleen ervaren in het trainen 
van A-junioren, maar dat blijkt 
geen belemmering om de pro-
movendus naar de top van de 
tweede klasse te leiden. 

Vandaag staat de abso-
lute topper tegen NVC op het 
programma: beide clubs zijn 
koploper met evenveel punten 
uit evenveel wedstrijden en 
kunnen elkaar dus een flinke 
klap uitdelen in de strijd om de 
titel. 

Wie met een wedstrijdaffiche 
als dat van vandaag verwacht 
dat de Kampongtrainer nerveus 
knabbelend aan zijn nagels 
rondloopt, heeft het mis. Een 
uur voor de wedstrijd kijkt 

hij naar enkele hockeymeis-
jes die een vriendschappelijk 
wedstrijdje spelen, schudt hier 
en daar wat handen, groet 
bekenden en denkt eens goed 
na over de vraag wat Kampong 
voor club is. ,,Sowieso een 
echte omnivereniging, waar op 
een donderdagavond zomaar 
honderd sporters rondlopen. 
Mannen en vrouwen. Dat geeft 
een heel andere sfeer. Verder is 
het een club waar het voetbal 
er een beetje bij hing, maar wat 
dat betreft gaat het de goede 
kant op. Toch blijft hockey 
belangrijk. Die afdeling heeft 
de meeste leden, speelt in de 
hoofdklasse en sommigen 
lopen met Olympisch goud om 
hun nek. Dat moeten wij eerst 
nog maar eens zien te halen. 
Maar de sfeer die hier heerst is 
er een van verbroedering. De 
speelsters van dames 1 komen 
geregeld bij onze wedstrijden 
kijken en staan dan langs de 
lijn te schreeuwen. Laatst zijn 

achttien van mijn 
spelers op een 
woensdagavond 
naar Laren 
afgereisd om 
hen weer aan te 
moedigen. Dat 
maakt het een 

aparte, bijzondere club.” 
Dat realiseert de trainer zich ie-
dere keer weer als hij zijn groep 
tegenover zich heeft. ,,Met 
deze jongens moet ik meer het 
compromis zoeken. Ze hebben 
andere ideeën. Het is een groep 
intelligente jongens die niet te 
beroerd zijn de discussie te zoe-
ken en tegengas te geven. Daar 
moet je niet bulderend boven 
gaan staan, maar juist vrijer 
mee omgaan.” 

Inmiddels hebben enkele 
spelers van Aan van den Berg 
al bezit genomen van het veld 
om hun spieren warm te maken 
voor de kraker. Tegen twee 
uur druppelen ook de eerste 
toeschouwers binnen die zich 

Kruisbestuiving bij Kampong

‘sjezus-kom-op-man!’

Complex test

De best presterende voetbalclub in de Rondom Voetbal-
regio is zeer verrassend de zondag 1 van Kampong. Ver-
rassend, omdat de ploeg van trainer Aad van den Berg een 
debutant is in de tweede klasse en de doelstelling voor dit 
seizoen was om ‘geen flater te slaan’. Met een eerste plaats 
op de ranglijst is die vrees wel weggenomen. Rondom 
Voetbal proefde de bijzondere sfeer van een echte omni-
vereniging terwijl in het lentezonnetje met medekoploper 
NVC werd gestreden om een periodetitel. 

Kampong-middenvelder rik Hautvast strijdend met een NVC’er.

‘en hop, weer 
een krat over de 

toonbank’

Door Remco Faasen
iedere maand beoordeelt Rond-
om Voetbal het complex van een 
amateurvereniging in de regio 
aan een de hand van een aantal 
vaste criteria (1 tot 5 balletjes). 
Deze maand bezocht Remco 
Faasen het terrein van Kam-
pong, op zondag 24 februari.

Naam:  
Het blijft toch vreemd dat voetbalclubs in de 
regio zo weinig waarde hechten aan een aan-
sprekende naam voor hun terrein. Kampong, 
toch geen kinderachtige club op verschillende 
sportgebieden, maakt het ook weer bont. op 
de website wordt de thuisgrond omschreven 
als ‘het Kampong complex’, de KNVB houdt 
Sportpark maarschalkerweerd aan, een af-
geleide van de laan van maarschalkerweerd 
waar het terrein aan huist.

ligging:  
Het Kampong complex ligt aan de rand van 
de gemeentegrens op een steenworp(je) 
afstand van Stadion Galgenwaard. De tribu-
nes en het dak van het onderkomen van FC 
Utrecht zijn vrijwel overal op het complex 
te zien. Parkeren is een drama op de druk-
ke laan van maarschalkerweerd, waar nog 
meer voetbalclubs hun terrein hebben. De 
streekbussen 41 en 43 stoppen recht voor 
de ingang, stadsbus 12 stopt bij het stadion 
waarna het nog een stukje lopen is. Het 
complex doet druk aan met allemaal velden 
voor verschillende sporten die vlak op el-
kaar liggen. 

Velden:  
Voor een club van het niveau van Kampong 
zijn de vier grasvelden niet bepaald een visite-
kaartje. Echt slecht zijn ze niet, maar er zijn in 
de regio ook veel betere velden te vinden. De 
keepers kunnen, zeker op het hoofdveld, een 
schepje en emmertje meenemen om lekker 
in het zand te spelen. rond het hoofdveld zijn 
geen zitplaatsen of verhogingen te bekennen. 
Kampong heeft naast de vier grasvelden ook 
nog een kunstgrasveld. 

Kleedkamers:  
De gemiddelde Kampongkleedkamer is rede-
lijk schoon, maar aan de kleine kant. De drie 

de website van de voetbalclub. ,,Bij de dames 
lijkt de bezieling eruit te zijn, heel jammer”, 
schreef de preses. Het damesteam reageerde 
direct in een gastcolumn op de uitspraken van 
Vermeer. ,,Geen bezieling meer? Zeker weten 
dat deze er wel is! Wat wel jammer is, is dat 
de randvoorwaarden steeds minder worden. 
En martin, misschien moet je eens bij ons 
komen kijken of een gesprek met ons aangaan 
en vragen hoe het echt gaat bij ons, dan kun-
nen wij jou misschien uitleggen hoe het met 
de bezieling van ons team is. of bedoelde 
je eigenlijk dat jouw eigen bezieling voor de 
dames eruit is?”

JSV    1130
JSV is druk bezig verder invulling te geven aan 

het belofte team. De technische commissie 
en Hoofd opleiding rené van der Wal zijn er 
in geslaagd twee aantrekkelijke tegenstanders 
vast te leggen voor een onderling treffen. 
op 11 maart speelt het belofteteam van JSV 
Nieuwegein tegen Jong FC Utrecht en op 
31 maart volgt een duel in Nijmegen tegen 
NEC. De spelersgroep van JSV zal bestaat uit 
jonge talentvolle spelers vanuit de zaterdag 
& zondag senioren selectie en de talenten uit 
de a/B Jeugd. De technische staf zal worden 
ingevuld vanuit de trainersstaf.

KaMpOng   1141
in de luwte van de successen van het vlag-
genschip van SV Kampong doet het tweede 
elftal het zo mogelijk nog beter. in de reserve 

KDS                                   252

KiSMET    
99

KOCKEngEn    306

LEKVOgELS  344

LOpiK    405

MaaRSSEn    996
vv maarssen blijft explosief groeien. in 2007 
passeerde de maarssense voetbalclub de 
magische grens van 1000 leden. Door een 
enorme groei van de futsal-afdeling (inmiddels 
tien teams) kon de club rond de jaarswisse-

tweede klasse staan de mannen van trainers 
Eric orie en Dirk mostert alleen op kop, op 
respectabele afstand gevolgd door de concur-
rentie. om het succes compleet te maken, 
staat ook de a1 alleen bovenaan in de eerste 
klasse. Kampong timmert ook letterlijk aan 
de weg, want er gaan geruchten dat er binnen 
afzienbare tijd een heuse tribune zal verrijzen 
langs het hoofdveld. tevens was de laatste 
sponsoravond een groot succes, want niemand 
minder dan Johan Derksen was gastspreker 
in het clubhuis van Kampong. met enkele 
hilarische anekdotes had ‘bromsnor de lachers 
al snel op zijn hand, zonder overigens zichzelf 
te ontzien. De voorafgaande sportquiz ‘petje 
op, petje af’ (maar dan zonder petjes.....) werd 
gewonnen door Daan Groot Zwaaftink.”



MiJn ClUb WorDt gesponsorD Door:MiJn ClUb

 maart 2008 • JaarGaNG 1 • NUmmEr 6 15

alvast verzamelen rond het 
hoofdvoetbalveld. Vlak voor 
aanvang krijgt een deel van 
hen een ongewenst nat pak, als 
de sprinklerinstallatie van het 
hockeyveld opeens aanspringt 
om het kunstgras nat te maken. 
Rare jongens, die hockeyers. 
Om half drie staat iedereen 
echter weer op zijn plaats voor 
de aftrap en zien de spelers 
van Kampong en NVC dat 
er zo’n vierhonderd man vol 
verwachting uitkijken naar een 
mooi schouwspel. De hoc-
keydames waar Van den Berg 
het over had, zijn helaas niet 
te bekennen. Sterker nog, het 
overgrote deel van het publiek 
is gewoon man en dan meestal 
ook nog eens van het soort dat 
de leeftijd voor aansprekende 
sportprestaties alweer een tijdje 
achter zich heeft gelaten. 
Hoewel de atleten 
op het veld vol op 
de aanval spelen, 
kunnen ze maar 
moeilijk overweg 
met het slechte 
veld. NVC gooit 
het daarom snel 
over een andere 
boeg en voert enkele 
stevige tackles uit op de 
benen van de thuisploeg, die 
zich daarna ook niet onbetuigd 
laat. Trainer Van den Berg staat 
onrustig wiebelend naast de 
dug-out en ziet dat zijn ploeg 
in de eerste helft weliswaar 

meer balbezit heeft, maar 
niet echt gevaarlijk wordt. De 
grootste kansen zijn voor NVC, 
waar de bank en een flink deel 
van de supporters van Kam-

pong dan inmiddels al 
schoon genoeg heeft 

van scheidsrechter 
Koen ter Mors. Als 
een NVC’er weer 
eens een Kam-
pongspeler van 
dichtbij kennis 
laat maken met de 

grasmat, schreeu-
wen ze het uit. Bij 

een meer volkse club 
zou dat ongetwijfeld leiden tot 
het toewensen van een aantal 
ziektes, bij Kampong blijft het 
natuurlijk wel beschaafd met 
een ‘Sjezus-kom-op-man!’. 

Na de thee is NVC sterker, 
maar mikt Kampong de bal op 
de lat. Toch zijn ze bij de thuis-
ploeg niet ongelukkig met de 
0-0: het behalen van de tweede 
periodetitel hebben de voet-
ballers nog helemaal in eigen 
hand. Trainer Aad 
van den Berg is 
na afloop dan ook 
niet teleurgesteld 
en spreekt van een 
absolute topper, 
met veel zenuwen 
en beleving en een hoog niveau 
voor de rust. 
De toeschouwers hebben dan 
de uitgang van het sportpark 
alweer gevonden, of doen eerst 
even wat krachten op in de 
kantine. Of daar nu een echte 
kruisbestuiving van verschil-
lende sporters plaatsvindt, 

is voor een buitenstaander 
moeilijk te beoordelen. Zonder 
sportkleding ziet iedere sporter 
er hetzelfde uit, of ze een bal 
nu slaan of schoppen. Behalve 
de hockeyers dan, die zitten 
centraal opgesteld rond een 

krat bier. Be-
stellen gaat 
soepel. Even 
de pinpas er-
door en hop, 
weer een 
krat over de 

toonbank. Ook voor twee snelle 
glaasjes pils, wordt zonder 
morren de pinpaslezer toege-
schoven. De hockeyers drinken 
ook in trainingspak. Ze schijnen 
zich niet te douchen na afloop 
van een wedstrijd en lopen 
meestal direct vanaf het veld 
richting het eerste het beste 

glas. Dat er wel degelijk sprake 
is van verbroedering, moet dan 
maar gewoon van Aad van den 
Berg worden aangenomen. SV 
Kampong is gewoon een omni-
vereniging waar het uitstekend 
presterende voetbalteam prima 
in past. 

Blijft over die ene tv die in de 
kantine hangt. Die staat aan 
op Teletekst, pagina 629: de 
uitslagen en ranglijsten van 
de Rabo hoofdklasse. Hockey. 
Kampong dames 1 kwam niet 
in actie maar staat vierde, heren 
1 speelde ook niet en staat acht-
ste. Terwijl de mannen van Aad 
van den Berg koploper blijven 
en dus het best presterende 
team van de omni zijn. Het 
sprookje duurt voort.

Gezelligheid in de kantine: pinnen voor een pilsje. aad van den Berg in een karakteristieke pose: wiebelend naast de dug-out. ook dat is Kampong: hockey.

met een pilsje in de hand in het lentezonnetje sport kijken.De sprinklerinstallatie van het hockeyveld zit het publiek dwars.

‘het sprookje van 
Kampong duurt 

voort’

douches per kleedkamer zijn enigszins van 
elkaar afgeschermd waardoor mensen met 
claustrofobie zich maar ergens anders moe-
ten opfrissen. 

Kantine:  
Voor een grote sportvereniging als Kampong 
doet de kantine klein aan. Heel erg gezellig is 
het ook niet in de ruimte waar vooral hockey 
belangrijk is, getuige de foto’s aan de muren. 
De kantine biedt aan de lange zijde een mooi 
uitzicht op het hoofdhockeyveld en er staan 
een flink aantal banken en tafels opgesteld. 
aan de korte zijde bevinden zich tafeltjes en 
stoelen die uitzicht geven op de tennisbanen. 
Vandaag wordt er erg veel gerookt. Een Hei-

neken junior kost 1,40 euro, een senior 1,60, 
koffie gaat weg voor 90 cent.

Broodje bal:  
Het broodje bal is op! Daarvoor krijgt Kampong 
natuurlijk al een punt aftrek, maar the next best 
thing na het balletje maakt het niet veel beter. 
Het broodje rookworst kost net zoveel (1,60 
euro) maar de twee lange dunne sprieten op 
het verwarmde broodje smaken nergens naar. 
Niet bepaald een waardige vervanger. Wel leuk: 
de servetten met het logo van de club. 

toiletten:  
De toiletruime bevindt zich onder kantine en 
geeft een verrassing: een ouderwetse, lange 

pisbak. Niet echt iets dat je verwacht bij 
Kampong. Verder zijn er drie toiletten, twee 
wasbakken, een zeepdispenser en een han-
dendroger. De ruimte is niet mooi ingericht 
maar positief is dat het er ondanks een lange 
middag nog wel redelijk schoon is.

algeheel:  
Het complex van Kampong verschilt niet veel 
van andere complexen in de regio, maar stelt 
toch een beetje teleur omdat de bespeler nu 
eenmaal Kampong is. De velden zijn niet bij-
zonder, de kantine en toiletruimte ook niet. 
Verder oogt het zo druk met alle verschil-
lende sportvelden. Voordeel is wel dat de bus 
recht voor de deur stopt. 

ling lid-nummer 1200 inschrijven. vv maarssen 
behoort daarmee tot de tien grootste 
voetbalclubs van de provincie Utrecht. met 
de komst van de nieuwe woonwijk opBuuren 
(naast sportpark Daalseweide) zal het leden-
aantal de komende jaren blijven groeien.  

MagREB   263

DE MEERn    1392
Het gaat goed met de vrouwen en meisjes 
tak van De meern. De meern telt maar liefst 
negen meisjesteams! ook een speciale noot 
voor ronald Westerhout, Herman Satink en 
de familie loggen, want door deze mensen 
wordt dit jaar voor de 19e keer het D-kamp 
georganiseerd! Dit is een hele klus. 

MOnTFOORT    344

MSV   474
mSV’19, uitkomende in de vierde klasse 
zondag, won zondag met maar liefst 6-0 uit 
bij vv Hertha uit Vinkenveen. De club zit 
inmiddels in een betere periode in vergelijking 
met vorig seizoen. Het vlaggenschip heeft uit-
zichten op een hoge klassering in de tweede 
periode, die recht geeft op de nacompetitie 
en is ook niet kansloos in de stand van de 
inmiddels begonnen 3e periode. intussen is 
ook bekend geworden dat Jan van den Heuvel, 
oud trainer van o.a. oNa, oVS, UNio en 
Sportlust ‘46 uit Woerden komend seizoen 
de nieuwe hoofdtrainer wordt van mSV’19. 

meerdere clubs getraind waaronder 
Jonathan. Umut zal vanaf het seizoen 
2008/2009 als hoofdtrainer aan de slag 
gaan. 

ODin   79

ODySSEUS   294
odysseus ‘91 zoekt hoofdtrainer voor de 
heren a-selectie, die twee keer per week de 
trainingen van het eerste elftal verzorgt en 
daarnaast op zaterdag de wedstrijden coacht. 
Er wordt één keer per week gezamenlijk 
getraind met heren 2 en één keer wordt er 
apart getraind. Het is belangrijk dat er zowel 
plezier als prestatie in de training en het 
coachen zitten.

op dit moment is hij na succesvol trainer te 
zijn geweest bij Sportlust ‘46 daar technisch 
directeur. Hij mist echter de geur van de 
kleedkamers en het gras, daar zijn passie is 
om een team een niveau hoger te brengen. 
Jan kan hopelijk volgend jaar zijn voetbal - ei 
kwijt bij de zeer jeugdige selectie van mSV’19. 
mooi was in dit kader zijn gevleugelde 
uitspraak in een regionale ochtendkrant: We 
gaan mSV’19 weer op de kaart zetten!

niTa

ODiJK   366
omer Umut wordt de nieuwe trainer van 
odijk sv uitkomend in de vijfde klasse. Umut 
beschikt over het diploma tC1. Umut heeft 

Foto:  rENE VaN DEr laaN
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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

in en verkoop van automobielen

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

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

adv Klarenbeek A6 liggend.indd   1 25-11-2007   13:26:41

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

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

Dorpsstraat 57
Harmelen

Tel.: (0348)444424

Hoogzandveld 24
Nieuwegein

Tel.: (030) 6060713

Meerndijk 5
De Meern

Tel.: (030) 6667991

www.reyer-lafeber.nl

Zonnebril op sterkte vanaf � 59,-

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

olen Assurantiën BV - Biltstraat 144 - 3572 BM Utrecht

Ga ook voor winst en 
regel uw hypotheek bij ons!

 HYPOTHEKEN

VERMOLEN
ASSURANTIËN BV

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.
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Door Johan van der Zande

DE TypiSCHE nUMMER 10 
iS UiTgESTORVEn
JB: ,,Ik zou er inderdaad niet zo 
even eentje kunnen opnoemen. 
Dennis Bergkamp was in zijn 
Ajax–tijd een echte. Voor mij is 
een typische nummer ‘10’ de 
speler achter de spitsen die het 
spelletje verdeelt.”
YK: ,,Helemaal uitgestorven 
zeker niet. Je ziet ‘m inderdaad 
wel steeds minder vaak. Deels 
omdat veel 
ploegen met 
de linies zeer 
kort op elkaar 
spelen. De 
‘10’ is toch 
een speler 
die de ruimte 
moet hebben, tenminste als 
ik voor mezelf spreek. Je ziet 
tegenwoordig steeds minder 
ploegen die echt het spel wil-
len maken en puur aanvallend 
spelen. Dat gaat ten koste van 
de ‘10’.”
SK: ,,Er zijn nog zat goede 
voetballers achter de spits(en) 
die het spelletje verdelen. Er 
zijn juist steeds meer ploegen 
die 4-4-2 met een ruit op het 
middenveld spelen, en waarbij 
dus ruimte is weggelegd voor 
een ‘nummer 10’. Kakà bij AC 
Milan is voor mij typisch zo’n 

speler. Door 4-4-2 te spelen, 
heb je een ‘breker’ achter en 
een ‘betere’ voetballer voor.”  
 
EEn SpELVERDELER 
MOET LEiDERSCHapS-
KWaLiTEiTEn HEBBEn
JB: ,,Klopt. De ballen moet toch 
uiteindelijk bij hem ingeleverd 
worden. De beste nummer tien 
waar ik ooit mee gespeeld heb, 
is Ton Delfgou bij Vianen. Een 
ouderwetse nummer 10, met 
gogme: hij beïnvloedde zowel 

tegenstanders 
als de scheids-
rechter en kwam 
er altijd mee 
weg.”
YK: ,,Ik denk 
dat dit hand in 
hand gaat. Een 

spelverdeler is de natuurlijke 
leider. Maar dankzij de cen-
trale positie kan hij ook goed 
de lijnen uitzetten.”
SK: ,,De ‘10’ kan inderdaad 
naar voor, achter, links en 
rechts kijken. Eigenlijk stuurt 
een spelverdeler het hele elftal, 
daar komen vanzelfsprekend 
leiderschapskwaliteiten bij. Ik 
ben toevallig ook aanvoerder, 
dus voor mij is het makke-
lijk. Plus, ik zie alles wat de 
scheidsrechter ook ziet, omdat 
ik vaak vlak naast ‘m loop. Dat 
is altijd wel gemakkelijk.”

TRainERS VinDEn EEn 
SpELVERDELER VaaK TE 
KWETSBaaR
JB: ,,Ja, dat is moeilijk. Met 
een goede verdediging kan je 
gewoon zo spelen. Al win je 
met 5-4, dat maakt niet uit. Er 
wordt tegenwoordig te veel 
naar de verdediging gekeken. 
Ik snap het ook wel, de spel-
verdeler schakelt simpelweg 
minder vaak om. Toch blijft 
het vooral de angst van een 
trainer.”
YK: ,,Ook ik vind dit moeilijk 
in te schatten. Zoals ik al zei 
spelen veel teams compact. 
Toch zou ik een spelverdeler 
altijd opstellen. Dit is vaak 
een creatieve speler die iets 
extra’s kan brengen. Dat het 
‘luie’ spelers zijn, vooral in de 
omschakeling, zou heel goed 
op mij kunnen slaan, haha. Ik 
denk dat een goed ingespeelde 
elftal die ‘schoonheidsfoutjes’ 
wel opvangt.”
SK: ,,Wij zijn afgelopen jaar 
gepromoveerd en sindsdien 
spelen we met een breker als 
verdedigende middenvelder 
en mij daarvoor. De trainer 
kiest toch voor enige zeker-
heid. Vorig jaar was dat niet 
nodig, omdat we simpelweg 
tegen zwakkere tegenstanders 
speelden. Daar konden we het 
altijd wel tegen opvangen.”

DE ‘JEUgD’ LUiSTERT niET 
MEER naaR DE ‘LEiDERS’ 
in HET VELD
JB: ,,In het algemeen misschien, 
maar zelf ervaar ik dit niet zo. 
Naar mij luistert eigenlijk elke 

jonge speler. Ik moest vroeger 
trouwens echt niks zeggen 
tegen de ouderen, die duldden 
geen tegenspraak.”
YK: ,,Mijn ervaring is dat de 
relatie tussen jong en oud 
inderdaad verandert. Toen 
ik als 18-jarige in de selectie 
kwam bij Brederodes heerste 
een mentaliteit van ‘je moet je 
plek kennen en anders zetten 
wij je er met alle plezier neer’. 
Het gebeurde 
geregeld dat 
je een schop 
voor je flik-
ker kreeg 
als je liep te 
klooien op een 
training. Tegenwoordig wordt 
de goedbedoelde schop voor 
je donder vaak niet begrepen. 
Acceptatie is ver te zoeken. 
Een slechte ontwikkeling want 
een nieuweling moet het eerst 
maar laten zien. Dan worden 
paartjes ook makkelijker geac-
cepteerd.”
SK: ,,Hier kan ik wel over 
meepraten. Ik zit al vanaf mijn 
Veertiende bij de selectie en ik 
luisterde ook niet naar de ge-
vestigde orde. Ik had een eigen 
mening en was eigenwijs, ook 
tegen bijvoorbeeld mannen 
van in de dertig. Als ik geen 
zin had, deed ik gewoon niks. 
Vroeger was dat wel anders, 
maar tegenwoordig is de jeugd 
veel mondiger.”
  
BESTE SpELVERDELER Op 
DiT MOMEnT:
JB: ,,Ik vind Afellay op het 
moment sterk. Hij speelt in 

de as, maar is niet een echte 
spelverdeler. Cocu was op zijn 
manier een spelverdeler. Maar 
op dit moment is er geen echte 
midmid die ik heel goed vind. 
Wellicht is dit ook een teken 
aan de wand.” 
YK: ,,Lastig. Ik denk dat je de 
beste Nederlandse spelverde-
ler in Madrid moet zoeken, 
Wesley Sneijder. Tweebenig, 
gave techniek, creatief en een 

zeer goede 
balbehandeling. 
Hij krijgt bij 
Real Madrid alle 
vrijheid om het 
spel te maken, 
in Nederland zie 

je dat nergens. Internationaal 
denk ik dat Cesc Fabregas nu 
al een hele goede, complete 
spelverdeler is die nog veel 
beter kan worden. Ook hij is 
technisch zeer vaardig, slim, 
creatief, heeft een gouden 
steekpass, is positioneel sterk 
en hij geniet een hoop vrij-
heid bij zijn club Arsenal. Die 
vrijheid is echt een vereiste. 
Zinedine Zidane is de beste 
spelverdeler die ik actief heb 
meegemaakt. Dat hoef ik toch 
niet nader te verklaren.”  
SK: ,, Kakà vind ik fantas-
tisch als nummer ´10´. Alleen 
jammer dat hij bij AC Milan 
speelt. Want die club speelt 
veel te verdedigend, waar-
door zijn kwaliteiten er nog te 
weinig uitkomen. En uiteraard 
Zidane. Ik denk niet dat er ooit 
nog een speler zal opstaan die 
in zijn eentje het middenveld 
zo kon beheersen.”
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klassieke nummer tien uitgestorven
Voetbal wordt steeds behoudender gespeeld. De linies 
spelen korter op elkaar en er is steeds minder ruimte voor 
spelverdelers die om hun creativiteit worden geprezen, 
maar om hun ‘luiheid’ gevreesd. Drie spelverdelers reage-
ren op vijf stellingen. 

Youri Kamminga’s luiheid bij balverlies lijkt tegen UVV wel mee 
te vallen. 

Stefan Kieft legt heel zijn lijf in een schot op doel. Jeroen Brouwer zoekt voor Everstein de opening.

paspoort
Jeroen Brouwer 
leeftijd: 38 
Clubs: VV Brederodes, VV Vianen, 
SC Everstein

paspoort
Youri Kamminga 
leeftijd: 26 
Club: VV Brederodes

paspoort
Stefan Kieft 
leeftijd: 23 
Clubs: VV Eemboys

‘naar mij luistert 
elke jonge speler’

‘acceptatie is ver 
te zoeken, 

OSM ‘75   690
Vrijdagavond 15 februari ondertekenden aad 
van Cappellen, voorzitter van onze club, en 
arie de Jongh een overeenkomst inzake het 
hoofdtrainerschap van de zondagafdeling. De 
overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar 
met een wederzijdse optie voor nog een jaar. 
arie en oSm zijn beiden erg blij met het tot 
stand komen van deze overeenkomst. arie is 
momenteel jeugdcoördinator en trainer van 
de a1 van Zwaluwen Utrecht, uitkomend in 
de hoofdklasse. Wij denken dat arie de man is 
om de komende jaren de verjonging van onze 
selectie tot stand te brengen en bovendien 
de samenwerking tussen zondag, Zaterdag 
en jeugd kan verbeteren. arie heeft beide 
zondagteams al gezien en zal zich de komende 

maanden verder verdiepen in onze vereniging 
en de spelers. ook de voorbereiding van het 
komende seizoen is al begonnen. Pikant detail, 
voor veel oSm-ers van het eerste uur is arie 
geen onbekende. Hij heeft nog jaren in ons 
eerste gespeeld in de spits, onder andere met 
Kees Kerkvliet, tjibbe de Jong, Hans van den 
Berg en dergelijke. Wij wensen arie nogmaals 
heel veel succes bij onze vereniging!

paTRia   192

pVC   444
Vanaf afgelopen donderdag 21 februari vindt 
de cursus ‘pupillentrainer’ plaats op ons 
sportpark. aangezien de cursus op een don-
derdagavond plaats vindt zal er een aanpassing 

Sinds zaterdag 2 februari is PVCV 
20 jeugdtrainers rijker. Door reijer 
Holtmanns, onze Hoofd opleidingen Pu-
pillen, is op vier zaterdagmiddagen een interne 
trainerscursus gegeven. De deelnemers zijn 
vooral werkzaam bij de lager E- en F-pupillen. 
tijdens deze cursus hebben de deelnemers de 
eerste stappen gezet in het trainersvak. Naast 
een stuk theorie werd er vooral op het veld 
gewerkt. Vooral de onderwerpen technische 
vaardigheden, organisatie en gestructureerd 
trainen werden uitgebreid behandeld. Na af-
loop van de cursus ontvingen alle deelnemers 
een diploma, trainingspak, coachjas en DVD 
met allerlei trainingsvormen. 
Door het grote succes van deze cursus zal er 
zeker een vervolg komen. 

aan het trainingsprogramma plaats vinden. De 
cursisten dienen beschikking te hebben over 
een half (kunst) grasveld vanaf 19.00 tot 22.00. 
Dit betekend dat de trainende partijen in zul-
len moeten schikken om plaats te maken voor 
de cursisten. Daarbij dienen er ook teams 
aanwezig te zijn die als oefengroep fungeren. 
Dit zal variëren van F- tot D-pupil. Deze 
teams zullen uitgenodigd worden voor deze 
donderdagavond training. al met al heeft deze 
cursus best wel een gevolg voor de andere 
teams. toch vinden wij het als PVC belangrijk 
dat de trainers de mogelijkheid krijgen om de 
cursus te volgen en zich zodoende te bekwa-
men in het trainersvak. 

pVCV   639
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Al 20 jaar ervaring op het gebied 
van alle installatiewerken voor 
bedrijf en particulier.

030 2880978
www.warmtewerk.nl

030 2880978
www.warmtewerk.nl

Sanitair - verwarming
Warmtewerk/Utrecht

Sanitair - verwarming
Warmtewerk/Utrecht

Werkterreinen
Uitvoering, maar ook service en onderhoud van elektrische installaties 
in de utiliteitsbouw is ons werkterrein.
Ook het verzorgen van inspecties, keuringen en advies over verlen-
ging van de levensduur van installaties behoort tot het dienstpakket.

Uw technisch probleem
     is voor ons een uitdaging

  BIJ LEKKERKERKER
              SHOP IN SHOP 60 m²

UTRECHT - AMERSFOORT - HOUTEN - WIJK BIJ DUURSTEDE

www.lekkerkerkerbv.nl   tel. 030 - 265 25 22

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

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





  
 
 
 
 

 

Montfoort

Wij zijn op zoek naar een 
leerling stukadoor 
en/of een allround stukadoor
Voor informatie:
Patrick Appeldoorn 06-51364310 of 
Bert de Bruyn 06-10886288

Voor het leegzuigen van: *Vetafscheiders *Straatkolken
 *Beerputten *Kelders
 *Septictank

ALGEMENE REINIGINGS SERVICE
ZWANENKAMP 463, 3607 PA  MAARSSEN

M. VAN VEENENDAAL
Tel. 0346-284331 - fax 0346-284341 - mob. 06-29045334

a.r.s@orange.nl

GRATIS THUISBEZORGD

4
SUPERSTUNT

  BANDEN HALEN
            2 BETALEN

4 BANDEN VAN HET MERK GISLAVED GEPRODUCEERD DOOR CONTINENTAL MET 
HET LEVENSLANGE GARANTIE CERTIFICAAT. DEZE ACTIE IS GELDIG T/M JUNI 
2008. TEGEN INLEVERING VAN DE BON EN ALLEEN OP AFSPRAAK. 
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

BANDEN      ONDERHOUD      APK      BALANCEREN      UITLIJNEN       VELGEN      CARWASH

NERGENS GOEDKOPER UIT!

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

m/v

Email adres:

TYRE CITY    Californiëdreef 21-23   3565 BL UTRECHT   030-2661133   www.tyrecity.nl
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‘Bij mij op de bank is het niet prettig’

Masseur van 63 weet van geen ophouden
Je hebt wel eens van die mensen waar geen roest op zit. 
Ze worden wel ouder, maar de geest lijkt steeds jonger te 
worden. Roël Fränkel is zo iemand, hij zit al bijna 25 jaar 
in het vak. De 63-jarige masseur is zowel ‘verzorger’ bij vv 
Montfoort als in de zaal bij eredivisionist FC Hilversum.  
,,Ik zie mezelf meer als een masseur dan een verzorger.”

Door Johan van der Zande

Fränkel heeft een duidelijke 
mening over het ‘vak’ 
verzorger. Hij ziet het ook 

nog echt als een hobby. ,,Ik ga 
met veel plezier naar mijn werk 
toe. Je bent met mensen bezig, 
je ziet echt de mens achter 
de sporter. Elke groep is ook 
leuk. Vooral het samenspel 
met de trainers. De speler staat 
centraal. Ik zeg altijd tegen de 
spelers dat ze moeten luisteren 
naar hun lichaam, dat is echt 
heel belangrijk. Je moet het 
lichaam altijd helpen, het her-
stelt zichzelf namelijk! Handen 
zijn in dit opzicht ook echt 
‘genezend’. Maar ik moet wel 
zeggen, als de spelers bij mij op 
de bank komen te liggen, gaan 
ze pijn lijden. Het is bij mij op 
de bank geen pretje.”

roel Fränkel kneedt de massieve bovenbenen van Emmanuel Sluis, de 36-jarige 
aanvoerder van montfoort.

Cursus

Fränkel kent de rV-regio op zijn duimpje. Bij Faja lobi volgde de Surinamer een cursus tot masseur. ,,omdat ik 
meer wilde weten over blessures. ik zag vaak een verzorger lopen die er dan een sponsje op deed. Dat leek me 
niet de manier.” Praktijkervaring deed hij negen jaar lang op bij Zwaluwen Vooruit, onder Jan Verkaik met wie 
hij later ook bij Holland werkte. ,,ik heb met goede trainers mogen samen werken, maar Jan Verkaik is de beste. 
No-nonsense; eerlijk. Hij gaf jonge spelers een kans en kon ze echt beter maken. Hij veranderde ook mijn kijk op 
voetbal en blessures.” Fränkel werkte twee en drie jaar bij CDW. ,,Volgend seizoen zit ik vijfentwintig jaar in het 
vak. Het vak van sportmasseur. Niet van verzorger, want dat is maar een onderdeel. Zolang ik er plezier in hou, ga 
ik nog elke week aan de gang. Dit is veel te leuk om te stoppen.”

,,Jan Verkaik nu FC Utrecht-
scout leerde mij altijd dat een 
elftal alleen gebaat is bij wed-
strijdfitte spelers. Dat moeten 
zij dan wel aangeven. Bij jou, 
en jij bent er voor de sporter, 
hij niet voor jou. Kijk, mijn 
werkstation is de ruimte waarin 
ik de spelers fit kan maken. Je 
moet een speler vertrouwen 
geven, en aandacht. Zonder 
iemand voor te trekken. Vedette 
of waterdrager, ze zijn voor mij 
hetzelfde.” 
,,Wel vind ik dat oudere spelers 
een training moeten kunnen 
overslaan. Die rust hebben ze 
nodig. Het belangrijkste voor 
een voetballer is dat juist ook 
de geest getraind wordt. Het 
allerliefste zou ik elke speler 
één keer per week op de bank 
hebben, om ze te masseren. 
Naar mijn idee hebben ze dit 

RiViERWiJKERS                         202
De locatie van de nieuwe kantine is bekend! 
in de kantine hangt een plankaart van de 
nieuwe situatie. als je meer wilt weten, vraag 
het aan Casper Stelling of Joost Brandsema 
(zaterdag 6) van de projectgroep.  
Zaterdagavond 22 maart wordt er een 
dartstoernooi gespeeld en op 12 april een 
Pub-quiz. Het amelisweerdcuptoernooi wordt 
in 2008 gehouden op 24 mei.

RUC   306
ook volgend seizoen staat rUC uit Utrecht 
weer onder leiding van het technische trio 
Dirk Burgsteden sr, Hans Venus en Haffiet 
Saccal. rUC gaat sportief erg goed en daar 
hebben deze mensen (geheel belangeloos) 

een belangrijk aandeel in. Niet alleen zij heb-
ben besloten om nog een jaar door te gaan 
maar ook de rest van de ‘staf’ gaat door: Joop 
Vos en albert Boonen als leiders, Bart den 
Uijl als grensrechter en Eric Witteman komt 
er bij als materiaalverzorger. 

SaESTUM   730
Bij de start van het seizoen 2007/’08 zijn het 
kunstgrasveld en de VoetbalPlaza in gebruik 
genomen. Daarmee was fase 1 van de ver-
nieuwing van het Saestum-complex conform 
de planning voltooid. aan fase 2 wordt hard 
gewerkt. Even ter herinnering: fase 2 is gericht 
op meer functies, meer ruimte en op nieuw-
bouw. De functies hebben betrekking op het 
verplaatsen van andere sportverenigingen 

opgezet. Het is de bedoeling, dat dit 
in de vakanties doorloopt.

SC EVERSTEin   467

SCH´44    595
Heel belangrijk voor iedere vereniging is 
natuurlijk de jeugdafdeling, zo ook bij SCH’44. 
Dankzij de jeugdcommissie, trainers, leiders 
en vrijwilligers kunnen er dit seizoen weer 
6 junioren- en 16 pupillenteams de wei in. 
Hadden we vorig seizoen al de primeur van 
een meisjeselftal, dit seizoen beschikt SCH’44 
inmiddels over 3 meisjeselftallen. SCH’44 is 
nog wel op zoek naar:
-SCHEiDSrECHtErCoorDiNator  
Voor DE JEUGD

naar Zeist West, kinderopvang (0-4 jaar) en 
een Sport BSo, activiteiten en stageplaatsen 
voor het onderwijs, en wijkgericht werken. 
Kort gezegd: het bevorderen van de sport en 
de leefbaarheid in Zeist West. De samen-
werking met het onderwijs begint op gang te 
komen. activiteiten krijgen vorm, er is al een 
aantal stageplaatsen in samenwerking met het 
roC actief. Saestum start ook met naschool-
se voetbalactiviteiten. Dit gebeurt onder de 
naam VoetbalCircus. Verder zijn er gesprek-
ken met roC midden Nederland over de 
inzet van een gezamenlijke docent die samen 
met Saestum onderdelen van het proeftuin 
sportaanbod zal uitwerken, opstarten en 
begeleiden. ook samen met de partners in 
het wijkteam worden steeds meer activiteiten 

Lef
Nee, het voetbal was vroeger - zo’n twintig jaar of nog verder terug – 
niet beter dan nu. Wel waren er ook toen uitzonderlijk goede voetballers. 
Zijn zij vergelijkbaar met de toppers van vandaag? of is het een feit dat 
door bijvoorbeeld extreem zware dekking vedetten moeilijker kunnen 
uitblinken? allemaal vragen waarop geen wetenschappelijk antwoord kan 
worden gegeven. 
Steeds weer hoor je van ‘kenners’ en ‘zelfbenoemde kenners’ dat het tem-
po nu veel hoger is dan in de jaren ’50, ’60 en ’70. Die indruk heb ik niet 
als ik zie dat de bal vijf tot tien keer door verdedigers heen en weer wordt 
gespeeld en dan ook nog vaak terugkomt bij de man die het schaakspel 
begon. Dat schiet niet op. Het allerergste? De bal die na de aftrap bij de ei-
gen doelman terechtkomt. Dat wekt niet bepaald de indruk van aanvallend 
voetbal, zelfs niet van die 
intentie. Wat vast staat, is 
dat het individu door het 
meer en meer toegepaste 
systeemvoetbal steeds minder gelegenheid krijgt uit te blinken. 
PSV wordt in 2008 kampioen met behoudend voetbal. in het min of meer 
nieuwe 4-2-3-1 systeem, dat snel aan populariteit wint. maar de ruimte op 
het middenveld wordt steeds kleiner en de herkenbaarheid van het spel 
steeds onduidelijker. En spelers worden dan ook nog in een keurslijf ge-
dwongen dat hen vaak niet ‘past’. Door de grote financiële belangen die op 
het spel staan is het enige dat nog telt het resultaat. meer en meer wordt 
voetbal in deze materialistische wereld een spel waaruit het avontuur, de 
romantiek, is verdwenen.
terugkijken naar vroegere tijden is leuk en tegelijkertijd naïef. Wie had ooit 
kunnen denken dat ajax zich aan zou passen aan NaC? De amsterdam-

mers deden het vorige week zaterdag en wonnen met 2-3. Coach adrie 
Koster verklaarde zonder blikken of blozen dat ‘het om het resultaat’ ging. 
FC Utrecht speelt heel nadrukkelijk nog het risicovolle 4-3-3 systeem: vier 
achter, drie op het middenveld, twee buitenspelers en een centrumspits. 
‘Wat een lef’, roept men dan bij winst. maar dat is na nederlagen al snel 
omgeslagen in ‘dat kan niet meer’. 
Heb je het over FC Utrecht dan is het best leuk terug te kijken en te 
denken aan vroegere tijden. maar dan wel in de wetenschap dat de klok 
terugdraaien onmogelijk en nutteloos is. Na enige aarzeling volgt dan de 
conclusie dat een fors aantal spelers van nu niet over de kwaliteiten be-
schikt die bijvoorbeeld het kampioenselftal van DoS herbergde. Kwalitei-
ten zoals Frans de munck, een fantastische allround doelman, Cor luiten, 
Henk temming, louis van de Boogert en ton van der linden die hadden. of 

zoals, in de decennia daar-
na, mannen als Willem van 
Hanegem, Gert Kruys, 
Frans adelaar en Jan Wou-

ters. Coryfeeën die ook nu heel erg goed zouden zijn. allemaal voetballers 
van de straat, bezeten van voetbal en met een grote liefde voor het spel. 
Het waren spelers met een eigen wil en een sterke persoonlijkheid. Narrig 
en eigenzinnig, met de absolute wil om te winnen. Eigenschappen waar-
mee heel goede spelers zich onderscheiden van de ‘gewone’ voetballer. ‘Ja’, 
denk ik als ik de tv tijdens een live wedstrijd weer eens uitzet, ‘de familie 
Doorsnee heb ik nu vaak genoeg gezien’.
FC Utrecht daarentegen heeft een behoorlijk aantal wedstrijden heel aan-
trekkelijk voetbal gespeeld. met lef, en dat kan nog steeds. maar meer van 
een elftal verwachten dan erin zit, is niet redelijk.

Perceptie

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

kritiek  volgens Hans Kraay senior

‘Spelers worden in een keurslijf gedwongen dat niet past’

nodig.”
,,De opkomst van kunstgras 
maakt de noodzaak niet groter. 
Ik denk niet dat op die vel-
den extra blessures ontstaan. 
Het wordt onvermijdelijk de 
standaard ondergrond en het 
lichaam zet zich er ook naar. 
De blessures die nu opgelopen 
worden op kunstgras, heb-
ben betrekking op pezen en 
gewrichten. Maar de velden 
worden steeds beter. Ik vind 
het geen must, maar je kan wel 
altijd trainen op kunstgras. 
Daarom ben ik er ook wel 
positief over. Je ziet ook dat ou-
dere spelers kritischer zijn. Zij 
koppelen hun lichaamsgevoel 
ernaar.”
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Door Hans Vos

De salontafel in zijn 
Utrechtse woning ligt 
bezaaid met vergeelde 

krantenknipsels. Het meer dan 
veertig jaar oude knipwerk 
wordt voor ‘de eeuwigheid’ 
bewaard in - rondslingerende 
- plastic boodschaptasjes. Een 
bundeling van verzamelde 
publicaties uit zijn allerlaatste 
seizoen in dienst van zijn 
Utrechtse club, 1972-1973, 
pakt Teus Huygens meer dan 
eens van tafel. In het bijzonder 
vestigt hij de aandacht op het 
originele clubvaantje achter 
het plastic op de cover van 
de bundel. Alleen het touwtje 
ontbreekt. ,,Daarmee beves-
tigden onze supporters die 

vaantjes aan hun fiets.’’ Een 
eenvoudig vaantje als het meest 
succesvolle verkoopartikel van 
Velox in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. ,,Prachtig toch’’, 
zegt hij keer op keer wijzend 
op dat clubvlaggetje. Prachtig 
was Huygens’ gehele periode 
bij Velox. ,,Ontegenzeggelijk 
mijn dierbaarste voetbaltijd’’, 
benadrukt de gepensioneerde 
stratenmaker. 

Nog altijd is de Utrechtse voet-
ballerij zijn uitlaatklep. ,,Maar 
het is allemaal zo veranderd’’, 
verzucht hij, ,,en helaas niet 
ten goede.’’ Het valt hem, als 
oud-coach, op dat de huidige 
generatie voetballers amper 
nog zelf initiatieven mag ne-
men. ,,Al het denkwerk wordt 

voor ze gedaan. De trainer 
bepaalt tegenwoordig alles, 
helaas. Van de eerste tot en met 
de laatste minuut. En na twee 
mislukte acties worden spelers 
gewisseld. Dat begrijp ik niet.’’ 
De oogappels van Huygens, die 
meer dan vijftien jaar oefen-
meester was bij clubs als Aus-
terlitz, Minerva en Hercules, 
kregen het volste vertrouwen. 
,,Al speelden ze nog zo slecht, 
die ene beslissende actie kwam 
altijd een keer.’’ Utrechter Ibra-
him Afellay is een voetballer 
naar zijn hart. ,,Al speelt PSV 
nog zo slecht, voor hem blijf ik 
de hele wedstrijd voor de tele-
visie zitten. Hij geeft zelden een 
bal verkeerd af. Hij durft een 
actie te maken, acties die bijna 
allemaal slagen.’’

Al die zogeheten moderne 
systemen, met verschillende 
ruiten en punten naar voren 
of achteren, ze hebben van de 
voetbalsport een denksport 
gemaakt, beweert Huygens. 
,,Aad de Mos liet Vitesse on-
langs in een slangenopstelling 

spelen. Niet te geloven. Laten 
ze ons systeem, het stopper-
spil-systeem, maar weer eens 
uitproberen. Met vijf man in 
de voorhoede. Een linksbin-
nen, rechtsbinnen, linksbuiten, 
rechtsbuiten plus een mid-
denvoor. Nee, die liepen elkaar 
niet in de weg. Absoluut niet. 
Het speelveld werd heel breed 
gehouden, het belangrijkste 
grondbeginsel van het voet-
balspel. Iedereen viel aan, heel 
aantrekkelijk om te zien. Met 
mooie uitslagen: 5-4, 6-1, 4-3. 
Noem maar op. Voor iedere tak 
van sport waar veel doelpunten 
of punten te noteren zijn, lopen 
de stadions of sporthallen toch 
vol.’’

Kijken naar de 
jongste editie 
van de Afrika 
Cup was voor 
Huygens een 
genot. ,,Wat 
die jongens met een bal kun-
nen, heerlijk om te zien. Daar 
zie ik ons vroegere voetbal in 
terug. Als landen als Kameroen, 
Ghana of Ivoorkust Willem 
van Hanegem als bondscoach 
aanstellen, dan worden ze met 
vlag en wimpel Afrikaans kam-
pioen. Willem zou die jongens 
laten voetballen, die gasten hun 
gang laten gaan.’’

Langs de lijn bij wedstrijden 
van de betere amateurclubs in 
Utrecht, staat hij soms versteld 
van de slappe hap die hij krijgt 
voorgeschoteld. ,,Dan denk ik 
wel eens: ‘jeetje, als ik nu een 
elftal uit de eerste de beste 
kroeg zou gaan halen, dan win-
nen we van die lui’. Hup, de 
bal gelijk wegschieten, naar de 
tegenpartij. Wat een energiever-
spilling.’’

Met Hercules heeft hij een 
speciale band, ook al heeft hij 
nimmer een officiële wedstrijd 
voor deze Utrechtse club 
gespeeld. Laatstelijk was hij er 
als coach actief, bij het hoogste 

zaterdagteam, 
als assistent 
van Wander 
Brummel. Uit 
solidariteit 
met zijn ont-
slagen collega 
kwam daar 

vorig seizoen een vroegtijdig 
einde aan. Hij sluit niet uit dat 
hij elders de draad weer oppakt 
als veldtrainer, maar hij gooit 
niet zelf een visje uit. ,,Als clubs 
me nodig hebben, weten ze me 
wel te vinden.’’

Terugbladerend in zijn denk-
beeldige jongensboek komt 
zijn laatste juniorenjaar als 
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‘al speelt psv nog zo 
slecht, voor afellay blijf ik 
de hele wedstrijd voor de 

televisie zitten’

‘Die moderne systemen hebben van voetbal een denksport gemaakt’

teus Huygens teert op dierbare 
herinneringen aan velox-tijd
De in 1962 ingekleurde kampioensfoto van Velox is door 
de tand des tijds langzaamaan veranderd in een zwart-
wit exemplaar. Het is het pronkstuk van Teus Huygens, 
de gewezen stratenmaker en kuitenbijter van Velox. De 
vroegere middenvelder somt op zijn 66e nog alle namen 
op van zijn ploegmaats. Al is een flink aantal hem inmid-
dels ontvallen. 

teus Huygens

Leeftijd: 
66 jaar
geboorteplaats: 
Utrecht
Woonplaats: 
Utrecht
Clubs als speler: 
Velox en Voorwaarts
Clubs als trainer: 
austerlitz, Velox, DVSU, minerva en 
Hercules
grootste succes: 
als speler van Velox, het kampioen-
schap in de tweede divisie in 1962

Een knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad bij het negentigjarig bestaan van Velox. op de foto van ton Stramrood, uit het archief 
van Hans van Echtelt, staat teus Huygens naast Willem van Hanegem (zesde en vijfde van links).

-SCHEiDSrECHtErS Voor DE JEUGD
Voor meer informatie kunt u bellen met Jan 
van leeuwen (0348-444639 / 06-51197553) 
en John van Dijk (0348-443808 /  06-
10139822). 

SCHaLKWiJK   358
op 24 februari heeft onderlinge Verzekerin-
gen Schalkwijk hoofd- en shirtsponsor van 
het eerste elftal van vv Schalkwijk drie jassen 
wisselspelers en een compleet trainingspak 
voor de grensrechter aan het team over-
handigd. De uitreiking werd gedaan door 
Carolien van der Ven (directeur onderlinge) 
en Dirk Dekker (Pr onderlinge). onderlinge 
Verzekeringen tekende vorig jaar een 3-jarig 
contract als hoofdsponsor en sponsorde eer-

der de tenues, trainingspakken en sporttassen 
van het 1ste elftal. De spelersgroep liet weten 
zeer tevreden te zijn met de jassen. Voorlopig 

voetbalvereniging VVJ. Dat doet hij 
al negen jaar. Via kampioenschappen 
bereikte hij met VVJ de derde klasse. 
Vorig jaar degradeerde VVJ naar de vierde 
klasse waarin ze nu aan kop gaan. Promotie 
zou voor hem een fantastisch afscheid zijn van 
VVJ. Dat blijft zijn club. Wim van arnhem is 
een echt voetbaldier. Hij gaat de uitdaging die 
er bij Sporting’70 ligt te wachten graag aan. 
(volgende maand een interview met Wim van 
arnhem in rondom Voetbal) 

STERREnWiJK   155

SVF   370
SVF heeft bezoek gehad van het voetbalblad 
Vi in de editie van woensdag 5 maart zal een 

zullen de wisselspelers er warmpjes bijzitten.  

SpORTing   755
met ingang van het seizoen 2008-2009 is 
Wim van arnhem de trainer van de selectie 
van Sporting’70. Wim van arnhem heeft zelf 
bij Velox en in het tweede van FC Utrecht 
gevoetbald. Blessures aan zijn knieën maakten 
een eind aan zijn voetballoopbaan. Zijn vader, 
Wim ‘Buik’ van arnhem, voetbalde samen 
met Wim van Hanegem bij Velox. Wim van 
arnhem begon zijn trainersloopbaan bij de 
jeugd en later de seniorenselectie van FaK 
(opgegaan in FC De Bilt). met FaK werd hij 
kampioen. Daarna volgde aurora uit Werkho-
ven dat hij ook kampioen maakte. Nu traint 
Wim van arnhem de Utrechtse zaterdag 
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De geschiedenis van vv velox
Voetbalvereniging Velox (latijn voor ‘snel’) werd opgericht als DES (Door 
Eendracht Sterk) op 12 mei 1902. in 1907 al wordt de naam gewijzigd in vv 
Velox. De leden en supporters van de club komen vooral uit de Utrechtse 
wijken oudwijk en Sterrenwijk. 

Het is 1958 als Velox landskampioen wordt bij de amateurs. Daardoor pro-
moveren de Geel-Zwarten naar de tweede divisie van het semiprofvoetbal. 
Voordat de eerste betaalde wedstrijd op het programma staat, wacht er een 
leuke ontmoeting met plaatsgenoot DoS, dan de regerend landskampioen. 
op het Velox-terrein aan de Koningsweg zien zesduizend toeschouwers 
hoe DoS een penalty krijgt. Gerrit Krommert en tonnie van de linden ne-
men de pingel in tweeën, zoals Johan Cruijff en Jesper olsen dat zo’n vijfen-
twintig later nog eens dunnetjes over zullen doen. Scheidsrechter leo Horn 
moest het Utrechtse publiek uitleg geven waarom hij de goal goedkeurde.

in het seizoen 1960/1961 is Willem van Hanegem een a-junior bij Velox. 
met zijn 93 kilo was het nou niet echt een snelle middenvelder waarvan 
men dacht dat het wel even een topvoetballer zou worden. Hoe anders kan 
het lopen in het ‘spelletje’ dat voetbal heet. als 19-jarige maakt Van Hane-
gem zijn debuut in het eerste van Velox, een jaar later wordt het kampioen 
van de tweede Divisie.

in die jaren zestig hebben semiprofclubs nog contributie betalende spelers 
en contractspelers (wat overigens slechts enkele tientjes scheelde) onder 
hun hoede. De contractspelers zijn onderverdeeld in a en B-contracten, 
die de junioren van de senioren scheiden. aan de vooravond van elk nieuw 
seizoen zijn er de befaamde contractavonden. Die worden ook wel pak-
jesavond genoemd, want de mooiste cadeautjes zijn er, in de vorm van een 
contract, voor de beste spelers. in 1960 wil voorzitter Gijs Elsendoorn 
met Velox promoveren naar de landelijke eerste divisie, omdat hij vindt dat 
Velox door de opkomende jeugd over een goed elftal beschikt. op de pak-
jesavond zijn er door trainer Daan van Beek zeventien contracten (waarvan 
twaalf a-contracten) te 
vergeven aan dertig 
spelers.

De gelukkigen voor 
een a-contract zijn 
Cinus van Kooten, 
Frans Geurtsen, Wim 
adelaar, leen morelis-
sen, Wim van arnhem, 
louis lit, Gijs Uitten-
bosch, tonny Sambeek, 
Kees Sluyk, Co alflen 
en Jaap van der Horst. 
Henk van ledden, Joop 
Jochems, Piet Keyzer, 
Gerrit de Bruin en 
Hennie van der Plaats 
moeten genoegen nemen 
met een B contract. teus 
Huygens, Bennie Snijders 
en Willem van Hanegem 
vallen buiten de boot. De 
geboren Zeeuw verlaat Velox in 1966 voor het rotterdamse xerxes/DHC.

in het seizoen 1969/1970 speelt Velox zijn thuiswedstrijden in de Galgen-
waard voor zo’n vijfentwintighonderd toeschouwers, omdat het eigen ter-
rein aan de Koningsweg sterk is verouderd. Zonder eigen terrein is de club 
ten dode opgeschreven. De gemeente wil niet meewerken aan een gron-
dige verbouwing of subsidie geven aan de drie afzonderlijke profclubs Velox, 
Elinkwijk en DoS en stelt daarom een fusie voor. op 1 juli 1970 wordt FC 
Utrecht geboren en keren de drie grondleggers terug naar de rangen van 
de amateurs. De van Velox afkomstige trainer Bert Jacobs wordt de eerste 
trainer van FC Utrecht. 

op 1 juli 1992 fuseert Velox samen met SVVU tot Velox/SVVU. Elf jaar later 
vind de volgende fusie plaats als Velox/SVVU samengaat met Celeritudo tot 
VSC. tegen die club speelt het zelfstandige DoS in janauri 2004 de laatste 
stadsderby. Dertig toeschouwers zien VSC met 11-2 winnen. Bij DoS speelt 
de trainer mee omdat het te weinig spelers heeft voor het eerste team.

allermooiste voetbaljaar uit de 
bus. Spelend met de A-jeugd 
van Velox in een inter-regionale 
competitie, tegen leeftijdsge-
noten van Ajax, Blauw Wit, 
DWS en De Volewijckers. De 
Utrechtse tieners bleven al die 
Amsterdamse clubs voor in de 
eindrangschikking en eisten 
met veel machtsvertoon de titel 
op. Dat was 
de voorbode 
voor zijn latere 
kampioen-
schap met 
Velox in de 
tweede divisie, 
behaald onder trainer Daan van 
Beek. Acht seizoenen speelde 
hij, vanaf 1961, in het shirt van 
Velox betaald voetbal. In het 
oude Galgenwaard-stadion 
heeft hij ontelbare kilometers 
afgelegd. Voor trainer Daan 
van Beek - mijn beste trainer - 
ging hij door het vuur.

Frommelend in de oude kran-
tenstukken staat Teus Huygens 

ineens van zijn fauteuil op. Hij 
loopt in de richting van een 
hoekkast, draait het deurslot 
om en toont rots een in 1962 
speciaal vervaardigde kop-en-
schotel-set. ,,Onze kampioens-
premie….’’ 
In het ‘Utrechtse porselein’ 
mogen hier en daar gaatjes 
gevallen zijn, gaaf zijn de herin-

neringen van 
Huygens aan 
dat titeljaar 
gebleven. 
,,We kregen 
ook nog een 
scheerap-

paraat en een bonus van 500 
gulden de man. Met aftrek van 
de belasting hield ik daar 425 
gulden van over.’’
 
Zijn beginjaren als semi-prof 
vielen samen met een zware, 
arbeidsintensieve nachtelijke 
bijbaan. Op het station hielp 
Huygens mee met het laden en 
lossen van slachtvee in wagons. 
,,Dat was vier uur in de ochtend 

opstaan en pas om negen uur 
in de avond weer thuis komen. 
Op de dinsdag- en donderdag-
avond na. Dan hield hij er ’s 
middags om vijf uur mee op, 
om met de Velox-selectie mee te 
kunnen trainen. ,,Ik ging voor 
een knaak per keer trainen, 
terwijl ik van vijf tot negen uur 
honderd gulden had kunnen 
verdienen aan dat slachtvee… 
Zo’n liefhebber van dat voetbal-
spel was ik.’’

De onblusbare, ‘tweebenige’ 
middenvelder was in zijn 
hoogtijdagen een kanjer in het 
benutten van vrije trappen. 
,,Nam ik er tien, dan waren 
er zeven raak. Ik mikte niet 
bewust, ik deed dat puur op 
gevoel, want ik oefende er nooit 
op. Ik legde de bal neer, of een 
teamgenoot deed dat, en ik 
nam ‘m op mijn pantoffel…. 
Zo ongelooflijk hard, altijd met 
rechts.’’ Huygens staat weer op 
van zijn praatstoel en doet de 
oerbeweging voor… 
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‘voor trainer daan van 
Beek - mijn beste trainer- 

ging hij door het vuur.’

Uit het archief van Hans van Echtelt: 13 mei 1962 Velox kampioen 2e divisie (aangeboden door het Utrechts Nieuwsblad) 
Staand v.l.n.r: teus Huygens, Joop Jochems, ton Sambeek, Joop optekamp, Wim ‘buik’ van arnhem en Has agterberg. Gehurkt 
v.l.n.r: Wim Klinkenberg, Ben aarts, Henk van ledden, Frans Geurtse, en leen morelisse.

samen met Willem mikken op de doellat

Het begon als een aardigheidje, op de woensdagmiddag. maar de jongenspret werd vanzelf een bloedserieuze ac-
tiviteit. tien ballen op een rij, ter hoogte van de penaltystip of op de rand van het strafschopgebied, en dan maar 
mikken op de doellat. teus Huygens versus ondermeer zijn illustere clubgenoot Willem van Hanegem. ,,Had ik 
het maar geweten dat er vorig jaar met iets soortgelijks 50.000 euro te verdienen was in de pauze van thuiswed-
strijden van het Nederlands elftal. reken maar dat ik me zou hebben opgegeven. Het was me vast gelukt.’’

Er was in zijn Velox-periode nog zo’n soort speeltje, legt Huygens uit. Van afstand schieten op een groot houten 
bord, dat draaide op een in de grond gestoken pin. raakte de bal dat bord, dan zwiepte het leer alle kanten op. 
Was de bal uitgerold, dan moest deze weer richting dat bord worden geschoten. Degene die de bal tegen dat 
bord schoot, verdiende telkens een punt. 
Zo heeft Huygens na afloop van oefensessies met Van Hanegem, en anderen, ontelbare malen om de eer ge-
streden. ,,Hele onderlinge wedstrijden hielden we. Daar moet je nu mee aankomen… Dan denken ze dat je gek 
geworden bent. Zodra de training afgelopen is, gaat iedereen direct douchen. Wie heeft er nu nog zin om na een 
training een uur aan zijn balgevoel te werken?’’

uitgebreide reportage over de club staan. 
Clubscheidsrechter en FC Utrecht-fan Jan 
Willem Veenhof heeft na zijn zware bromfiets-
ongeluk inmiddels zijn eerste wedstrijd weer 
gefloten en heeft dit op zeer bekwame wijze 
gedaan. Bij SVF is men blij dat Jan Willem 
weer terug is op de velden. De wafelactie 
die ieder jaar bij SVF wordt gehouden en ten 
goede komt aan de jeugd is wederom een 
groot succes geworden, hulde aan de activitei-
tencommissie.

SVL   231
met het contracteren van Jon van Staa heeft 
SVl een opvolger gevonden voor de vertrek-
kende Pieter Barte en Sally Hermsen. Jon, die 
momenteel trainer is van VrC 2, wil weer 

hoofdtrainer worden, zoals hij dat eerder was, 
hoofdzakelijk in West 2, bij o.a.  oudewater, 
Schoonhoven en Bleiswijk. Hij zal ’stinkend 
zijn best doen’ en ziet het als een uitdaging 
om het jeugdige SVl nog verder te vormen 
en daarmee een steentje bij te dragen aan 
de toekomst van de club. Binnenkort wil hij 
zich in langbroek gaan oriënteren bij SVl wat 
het spelersmateriaal betreft en om ook het 
beroemde sfeertje eens te proeven. Sfeer is 
voor hem ook een belangrijke factor binnen 
een vereniging, want deze draagt bij aan de 
prestatie. Hij kijkt er naar uit om bij SVl te 
gaan beginnen, maar wil eerst zijn huidige taak 
goed afwerken. 

SVM   387

een bundeling van veel kennis en 
ervaring ontstaan. Door de samen-
voeging van de drie organisaties is de 
grootste franchiseorganisatie op het gebied 
van cafetaria’s en lunchrooms in Nederland 
ontstaan.  
Wij als SVm zijn veel dank verschuldigd aan 
de sponsorbijdragen die SVm de afgelopen 
jaren van Foodmaster - Willem van Dijk - 
heeft mogen ontvangen. We zijn blij dat we 
als SVm een klein aandeel in de uitstraling van 
Foodmaster hebben kunnen bijdragen.  
Evenwel is de tijd gekomen om uit te kijken 
naar een nieuwe kandidaat hoofdsponsor 
voor het seizoen 2008-2009. Dus, heeft u 
belangstelling voor een hoofdsponsorschap, 
weet u iemand die hier wellicht belangstel-

Na jaren van goede samenwerking komt er 
aan het einde van dit seizoen helaas een einde 
aan de sponsoractiviteiten van onze hoofd-
sponsor Foodmaster. Dank Willem van Dijk. 
Stukje historie:De ijzersterke fastfoodformule 
Foodmaster zag in 1990 als inkoopcombinatie 
het daglicht. in 1997 is Foodmaster gestart 
met franchising en in de jaren die volgden, 
groeide de formule zowel in kwalitatief als in 
kwantitatief opzicht sterk. Dit danken ze voor 
het belangrijkste deel aan de enthousiaste 
franchisenemers. Zij zijn immers degenen die 
het succes van de formule bepalen. in 2006 
is FHC Formulebeheer gefuseerd met twee 
andere franchiseorganisaties, te weten Quality 
Company uit amersfoort (Foodmaster) en 
Snackpoint uit maastricht. met deze fusie is 

Velox in 1962 met op de achterste rij vanaf links: trainer 
Daan van Beek, Wim van arnhem, ton Sambeek en leen 
moreslisse. middelste rij: Willem van Hanegem, Henk van 
ledden, Frans Geurtsen en Ko van alflen. Voorste rij: Jan 
Huberts, Cees Sluijk, Joop Jochems en Bennie Snijders.
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‘Vorige week was het taalgebruik van één van onze tegenstanders slecht’

alom tevredenheid over Jeugdraad DvsU
De Jeugdraad van DVSU is een uniek fenomeen. Niet 
gespeend van dicipline, maar de mening van de kinderen 
staat centraal en de sfeer is heel goed. Dinsdagavond 19 
februari kwam de raad samen op het sportpark in Lunet-
ten. Kinderen van verschillende leeftijd die hun elftal bij 
DVSU vertegenwoordigen; samen aan één lange tafel. 
Paul Stassen, leider van de A1, blaast in de kantine op een 
scheidsrechtersfluitje. Het startsein. 

Door Beatrijs van der Pas

Iedereen is meteen stil, ook 
de volwassenen die zich 
hebben verzameld rondom 

de bar. Namens het bestuur 
zijn Henny en Toine aanwezig, 
de secretaris en het bestuurs-
lid Jeugd. Gespreksleiders 
Paul Stassen en hoofdtrainer 
Hans Ultee bespreken met de 
kinderen het programma van 
de avond.
Voor nieuwe leden vertelt Hans 
eerst waarom de Jeugdraad er 
is: ,,Meestal bepalen de volwas-
senen in het bestuur hoe het er 
in de club aan toegaat. Maar wij 
denken dat jeugdspelers daar 
ook heel goed hun zegje over 
kunnen doen. Jullie mening 

is belangrijk. Het ene kind 
vindt praten een beetje eng, het 
andere niet, maar ik vind het al 
geweldig dat je hier vanavond 
bent. Daarmee toon je je betrok-
kenheid bij de club”.

Groepjes van vier à vijf kinde-
ren schrijven ieder op een groot 
vel wat er goed gaat en wat 
nog beter kan in de vereniging. 
Hans en Paul inventariseren 
de belangrijkste punten en 
bespreken deze met de raad. 
Hans maakt de regels nog eens 
duidelijk: ,,Er is telkens maar 
één kind aan het woord en 
we luisteren goed naar elkaar. 
Het slechte nieuws is dat ik je 
niet kan beloven dat je meteen 
antwoord krijgt, maar je vraag 

of opmerking komt wel op de 
DVSU-site te staan. Op een 
later moment komt de clublei-
ding er dan op terug”.

DVSU luistert goed naar de 
jeugd en dat is te merken. 
Op het sportpark in Lunetten 
spelen zevenentwintig teams, 
waarvan vier, de zogenaamde 
Forza Friends, met gehandi-
capte kinderen. Daarnaast is 
er een wachtlijst met honderd-
vijfenzestig kinderen. De club 
groeit hard en heeft een grotere 
kantine en extra kleedkamers 
nodig. ,,Daar 
gaat het 
bestuur voor 
zorgen”, zegt 
bestuurssecre-
taris Henny 
toe. ,,Als de kinderen die nu 
in de F spelen naar de D gaan, 
hebben wij nieuwe kleedka-
mers”.  

,,De voetbalschool is fijn”, zegt 
Djarno van negen. Kinderen 
van zes tot dertien jaar kunnen 
zich er voor opgeven en krijgen 
gedurende tien weken ander-

half uur extra voetbaltraining. 
Samier van zestien vindt de 
Wiel Coerver-training ‘cool’: 
,,Omdat het techniektraining 
is,  waarbij je bijvoorbeeld goed 
leert passeren.”  
Ook de zomervoetbaldagen in 
juni krijgen goedkeuring van 
de kinderen. ,,Het enige dat we 
tijdens die dagen niet doen op 
het park is slapen”, zegt Hans, 
,,drie dagen lang voetbalt elk 
kind drie uur per dag”. 

Wat nog beter kan? ,,Vorige 
week was het taalgebruik van 

één van onze 
tegenstanders 
slecht”, merkt 
een Lunettens 
pupilletje op. 
,,Is dat bij ons 

ook wel eens het geval”, vraagt 
Hans. Dat moeten de kinderen 
beamen. ,,Over de tegenstander 
hebben we niet veel te zeggen. 
Alleen als het heel erg is, kunnen 
we de wedstrijd stilleggen. Maar 
dat doen we natuurlijk liever 
niet. Ik zeg ook wel eens iets dat 
ik beter niet had kunnen zeggen. 
Dan moet iemand van de club 

me waarschuwen. Gewoon,  zeg-
gen ‘Hans houd nou eens op’.” 

Koen wil graag op tijd komen bij 
uitwedstrijden. ,,Bij een uitwed-
strijd moeten de leiders altijd op 
de site kijken hoe laat ze moeten 
vertrekken”, legt Hans de regels 
uit. ,,Dan gaan ze op tijd weg en 
is er geen probleem. ,,Als je met 
tien man afspreekt om acht uur 
en er zijn er maar acht, dan mag 
je van mij vertrekken. Spelers 
die te laat zijn, bel je niet op: 
die hebben echt een probleem. 
Je belt dan een speler uit een 
andere team en vraagt of die wil 
invallen”.

De Jeugdraad helpt zowel de 
leiding als de jeugd bij DVSU 
tevreden te houden. De ge-
spreksleiders willen wel eens 
wat moralistisch inpraten op 
de jeugd, maar hun intentie is 
alleen maar goed. Deze in-
spraakavond geven zij op bijna 
alle vragen afdoende antwoord. 
Afsluitend wordt dat ook keurig 
nagevraagd bij de kinderen. 
De Jeugdraad blijkt een echte 
aanrader. 

‘hans houd nou 
eens op’

Paul Stassen (links van de flap-over) en Hans Ultee (rechts) staan de jeugdraad en belangstellenden te woord. op de voorgrond, op de rug gezien van links naar rechts luisteren onder anderen Yme (in het rood), michael, 
raimond en Ewald aandachtig. De notulen die secretaris theo Jansen maakt in zijn kladblok zijn binnenkort te lezen op de DVSU-site.
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ling voor heeft of wilt u hierover in gesprek 
komen – meld dit bij de sponsorcommissie. 
ingrid van Beerschoten 214193, Hans Nauta 
0346-213439 , Dick ten Boden 213844 en 
lucy lith 213089.

UTS   148

UVV   389

op vrijdag 1 februari 2008 hebben onze 
F-coördinatoren, toli Damkalis en Patrick van 
Ditmarsch, de opleiding pupillentrainer van 
de KNVB met succes afgerond. De opleiding 
vond plaats op sportpark Sprokkelenburg van 
fusieclub Focus’07. 

DE VECHT  
De Vecht strijd dit jaar tegen degradatie en 
wil daarom iedereen oproepen om de man-
nen van het eerste elftal te komen steunen. 
De komende weken komt het vlaggenschip 
diverse concurrenten tegen en is ieder beetje 
steun van harte welkom. aankomende zondag, 
2 maart, speelt de Vecht tegen Brederodes 
in Vianen. laten we als één club achter het 
eerste elftal gaan staan en proberen om het 

Kuijer, Hunthum 30, 3632 xm in 
loenen aan de Vecht. Per e-mail kan 
het natuurlijk ook, stuur het dan naar 
info@svdevecht.nl.

VianEn   184

ViOD   215
Na twee jaren bij VioD heeft de huidige trai-
ner renato Dijksterhuis te kennen gegeven 
dat hij uit gaat zien naar een nieuwe club om 
zijn ambities als trainer verder te kunnen 
ontplooien. Door deze beslissing was VioD 
genoodzaakt een nieuwe trainer aan te stellen 
voor het volgende seizoen. Ver te zoeken 
hoefde VioD niet. met leon Nieuwhoff 
had VioD al jaren een succesvolle jeugdtrai-

degradatiespook te verjagen. tot zondag! 
14:00 uur in Vianen.  
Brederodes 1 - SV de Vecht 1  
aanvang: 14:00 uur.  
 
afgelopen dinsdag, 26 februari, speelde de 
Vecht thuis tegen SV Diemen. Diemen, uitko-
mend in de 4e klasse F, werd verslagen met 
4-3. Doelpunten kwamen op naam van: Gök-
han Yasar(2x), lodewijk van Well en Salar Balli.
Voor het seizoen 2008/2009 is sv De Vecht 
op zoek naar een nieuwe trainer voor de 
B-junioren. We zoeken voor deze jongens een 
enthousiaste trainer die deze jongens twee 
keer per week traint en op zaterdag begeleid. 
Solliciteren kunt u door een cv op te sturen 
naar sv de Vecht. Dit kan per post naar a. de 



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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Ruim drie decennia aan anekdotes

Het verhaal achter het voetbalkaartje
Het begon allemaal in het ouderlijk huis van Marcus 
van den Heuvel in het Utrechtse Kanaleneiland. Op zijn 
jongenskamer prikte hij toegangsbewijzen op de muur. 
Tegenwoordig zijn de kaartjes netjes opgeborgen in plak-
boeken maar is de verzamelwoede niet veranderd. 32 jaar 
aan voetbalkaartjes leveren fantastische verhalen op. Er 
is maar één regel: Van den Heuvel moet de wedstrijd zelf 
bezocht hebben, anders wordt het toegangsbewijs niet 
toegevoegd aan de verzameling. Het gaat namelijk vooral 
om het verhaal áchter de kaartjes. 

Door Dennis Rijntjes

In 1976 bezoekt de 11-jarige 
Marcus van den Heuvel 
zijn eerste wedstrijd van 

FC Utrecht. Bij terugkomst uit 
de Galgenwaard prikt hij zijn 
toegangskaart op de muur van 
zijn jongenskamer. Er zouden 
nog vele kaartjes volgen, vrij-
wel allemaal met een verhaal. 
,,Eigenlijk heb je twee soorten 
toegangskaarten”, zegt Van den 
Heuvel. ,,Kaarten die gewoon 
heel mooi zijn om te zien én 
kaarten met een heel mooi 
verhaal. Echt mooie kaarten 
komen vooral uit het buiten-
land. Het lijkt wel of ze er in 
met name Engeland, Frankrijk 
en Italië veel meer werk van 
maken.” Voor zijn verzame-
ling maakt het Van den Heuvel 
niet zoveel uit: ,,Ik bewaar ze 
allemaal, mooi of niet mooi. 
Het is zelfs jaren zo erg geweest 
dat ik expres geen seizoens-
kaart kocht omdat ik de losse 
toegangsbewijzen wilde heb-

ben.” Met het openslaan van 
één van de vele plakboeken 
opent Van den Heuvel een 
archief aan mooie verhalen. 
,,Het kaartje waar voor mij de 
mooiste herinnering aan vastzit, 
is het toegangsbewijs tot de 
bekerfinale van 1985. Thuis in 
de eigen Galgenwaard tegen 
Helmond Sport. John van Loen 
maakt in de negentigste minuut 
het enige doelpunt. Onze eerste 
bekerwinst, een wedstrijd om 
nooit te vergeten!” 

Naast zijn grote passie FC 
Utrecht, is Marcus van den 
Heuvel ook jarenlang fanatiek 
volger van het Nederlands 
Elftal geweest. Hij opent een 
grote enveloppe met toegangs-
kaarten van wedstrijden van 
alle grote toernooien van de 
afgelopen twintig jaar. ,,Dit 
zijn nou echt mooie kaarten.” 
Met het doornemen van de 
toegangsbewijzen komen ook 
de anekdotes weer op tafel. 
Zijn mooiste voetbalavontuur 

beleeft Van den Heuvel met een 
aantal vrienden tijdens het WK 
1994 in Amerika. ,,We hebben 
alle wedstrijden van het Neder-
lands Elftal bezocht. Onze reis 
voerde ons van Amsterdam via 
Londen naar Orlando. Vanuit 
Orlando moesten we door naar 
Dallas om uiteindelijk via Los 
Angeles weer naar Nederland 
te vliegen. De hele trip kostte 
me ruim 12.000 gulden.” Toe-
gangskaarten van alle bezochte 
wedstrijden ondersteunen het 
verhaal. En dan is er opeens 
een opvallende foto. ,,Dat is 
Willem Alexander”, zegt Van 
den Heuvel lachend. ,,Die stond 
opeens voor ons! Ja, dan moet 
je natuurlijk wel met hem op de 
foto.”

Praten met Marcus van den 
Heuvel is als een achtbaantrip 
vol anekdotes. De mooiste van 
allemaal is wellicht het verhaal 
dat begint op de Nederlandse 
Antillen. Van den Heuvel 
vertelt: ,,Ik was FC Utrecht 
achterna gereisd naar Cura-
çao, het moet 1998 geweest 
zijn. Er werd onder andere 
een beachvoetvolley-toernooi 
georganiseerd waar spelers 
van Utrecht en mariniers aan 
meededen. Op het laatste mo-
ment bleek dat keeper Stefan 
Postma geen partner had. Dus 
ben ik meteen naar toenmalig 
trainer Mark Wotte gelopen 
en vroeg hem of ik mee mocht 
doen.” Van Wotte mag Van 

den Heuvel meedoen met het 
toernooi. Sterker nog, als hij 
erin slaagt om het toernooi 
samen met Postma te winnen, 
mag hij de eerste training van 
het nieuwe seizoen meetrainen. 
Van den Heuvel: ,,We werden 
net geen eerste maar tot ieders 
verbazing wel knap derde!” 
Mark Wotte was zo onder de 
indruk dat hij zijn belofte ook 
voor deze derde plaats besloot 
in te lossen. En dus stond Van 
den Heuvel tijdens de eerste 
training van het nieuwe seizoen 
langs het trainingsveld. ,,Alfons 
Groenendijk nam me die dag 
op sleeptouw maar toen ik mijn 

voetbalschoenen wilde aantrek-
ken, bleek ik slachtoffer van 
de typisch Utrechtse voetbal-
humor. Mijn schoenen waren 
ingesmeerd met massageolie en 
de veters doorgeknipt.” Na de 
training mag Van den Heuvel 
mee-eten met de spelers waarna 
er nog een voetbalhumor-toetje 
volgt in de kleedkamer. ,,Toen 
ik mijn spijkerbroek weer wilde 
aantrekken, bleek een van 
mijn broekspijpen afgeknipt. 
Maar het was het dubbel en 
dwars waard hoor. Wat is er 
nu mooier dan meetrainen 
met je favoriete club?” zegt hij 
lachend.
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ner met ambities in huis. Na het behalen van 
het tC iii diploma heeft leon zijn actieve 
loopbaan als speler bij VioD in de ijskast 
gezet en is gelijk doorgegaan met de tC ii 
cursus. Dit lopende seizoen is hij actief als 
assistent van voormalig VioD-trainer robert 
Wijnands bij de C1 van FC Utrecht. Na deze 
ervaring heeft leon te kennen gegeven graag 
de eindverantwoordelijkheid te hebben bij 
een eigen selectie. VioD ziet in leon een ide-
ale trainer die de in en outs weet bij VioD en 
hierdoor zowel de jonge als de oude spelers 
met de neuzen dezelfde kant op kan krijgen. 
VioD heeft haar selectie de laatste twee jaar 
zien verjongen met doorstromende a junio-
ren en nieuwe jonge spelers van buitenaf. Veel 
van deze jongens hebben onderleiding van 

renato Dijksterhuis een grote stap gemaakt 
en een plaats in VioD 1 weten te veroveren. 
Hierdoor hoopt VioD dat er volgend jaar een 
goede combinatie kan ontstaan van jong ta-
lent en ervaren oudere spelers waarmee een 
gooi gedaan kan worden naar de bovenste 
plaatsen voor beide selectie elftallen.

VOORWaaRTS   259
Voorwaarts Zondag is winnaar geworden 
van de 1e periode titel. Het restant van de 
wedstrijd Voorwaarts – Nederhorst van no-
vember 2007 eindigde uiteindelijk in een 3-3 
gelijkspel. Vlak voor tijd werd de 3-3 gescoord, 
hierdoor blijft Voorwaarts Zondag koploper 
met 3 punten voorsprong op Nederhorst. 

het voortgezet onderwijs ingevoerd. 
op 16 mei aanstaande organiseert 
Vriendenschaar een speciale middag voor 
de bewoners van de zorgcentra Beatrix en 
de Kulemburg in het clubhuis. op 5 maart 
gaat het G-team met de bus naar Spakenburg 
om een wedstrijd tegen het G-team van iJs-
selmeervogels te spelen.

VSC   453
op vrijdag 15 en zondag 17 augustus 2008 
organiseert VSC het Zilveren Domtoernooi. 
De winnaar van de vorige editie, Elinkwijk, is 
verhinderd, maar de organisatie heeft toch 
een aantrekkelijk deelnemersveld bij elkaar 
gekregen. inmiddels is de loting geweest en 
zijn de volgende ploegen aan elkaar gekop-

VREESWiJK   632

VRiEnDEnSCHaaR   664
Hoewel het honderdjarige jubileum al vanaf 
1 januari wordt gevierd, ligt het hoogtepunt 
toch op 1 mei, de dag dat onze vereniging in 
1908 werd opgericht. 
Er verschijnen steeds meer attributen om het 
jubileum te accentueren. Het jubileumlogo 
staat op de homepage. Elke keer dat men de 
website bezoekt kan men aflezen hoeveel da-
gen, uren, minuten en seconden het nog duurt 
voordat 1 mei werkelijk aanbreekt. 
tijdens het weekend wappert blauwzwarte 
jubileumvlag met het jubileumlogo.  
Het jubileumprogramma is inmiddels aange-
past. Zo zijn schoolvoetbalwedstrijden voor 

,,Sneakermuziek. Dat is een 
beetje trance, mixjes met een 
soort house. D Rashid, Gregor 
Salto en Erick E, dat werk. 
Hoe de cd heet, weet ik niet. 
Let ik nooit op, ik gooi ’t maar 
gewoon in de auto.”

Eerste CD
,,Dat was Latin Village, een ver-
zamelaar van Salsa tot Sneaker. 
Niet dat ik dans. In de kroeg 
ben ik rustig. Lekker muziek 

luisteren en wat drinken. Ik zal 
geen fratsen uithalen.”

Speler
,,Eigenlijk draai ik alleen in 
de auto muziek. Thuis ligt 
wel veel, maar dat is van ons 
allemaal. In de auto heb ik een 
mapje vol. Van Leiden naar 
Utrecht en terug is toch twee 
keer een uurtje. Zit m’n meissie 
ernaast, dan luisteren we negen 
van de tien keer Slam FM. Top 
40, Alicia Keys. Ik heb wel een 
iPod, staat ook muziek op, maar 
in de voorbereiding lees ik 
liever rustig een boekje. In het 

krachthonk staat vaak TMF op. 
Dat hoor ik vaak niet eens.”

Herinnering
,,Vrolijk word ik van hardcore, 
omdat ik dan terugdenk aan de 
tijd dat ik met vrienden muziek 
luisterde. Mental Theo bijvoor-
beeld. Even wat adrenaline. 
Dan ga ik onbewust ook feller 
rijden. Oh, en een Spaans num-
mer. Geen idee hoe het heet, 
maar het stond op een website, 
volgens mij van de Utreg Fana-
tics. Als achtergrondje bij een 
samenvatting van de wedstrijd 
tegen Espanyol. Mijn debuut en 

ik speelde 
goed ook. 
Daar 
krijg ik 
altijd een 
lekker 
gevoel 
van.”

griJsGEDRAAID…

... DOOR WESLEy DE RUItER
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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

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

Twijnstraat 18  Utrecht  tel. 030-2313686

Duivenkamp 786
3607 WB - Maarssen
Tel. 0346-553448

ALBERT AALTEN
SCHILDERS B.V.

Schooldwarsweg 17, 3711 BM Austerlitz
Tel: 0343 - 491490 / 06 - 53198144

Met een erkend schilder bent u beter af

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

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

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

Klusbedrijf J. van Garderen
Voor al uw werken in en om het huis. 

Renovatie - Verbouw - Onderhoud

KOOPMAN
E

N
 ZO

N
E

NLOODGIETERSBEDRIJF

Tractieweg 160 - 3534 AP  Utrecht
Tel. 030-244 46 05 Fax: 030 244 42 89

  Beusichemseweg 46 ’t Goy  Zaterdags geopend van 10:00-17:00 uur 
 www.trendvloeren.nl  Tel:0638-522420

*Informeer naar de voorwaarden.

Massieve vloerdelen Actie
Va. € 9,95 per m2.*

Wij zijn gespecialiseerd in Eiken.

Finesse schilderwerken Harmelen

Tel. 0348-442096
Fax 0348-443648

E-mail: info@fi nesseschilderwerken.nl

Schilden Consultancy
DIENSTVERLENING IN SOCIALE ZEKERHEID

Kameniersterlaan 7, 3454 WK  De Meern  
telefoon: (030)666 66 20, mobiel: 06 55370073
e-mail: schildenconsultancy@planet.nl

G. van Doorn
Metaal Recycling Utrecht BV

MRU Groenewoudsedijk 6L
3528 BG  Utrecht

Tel.: 030 - 261 70 80
Fax: 030 - 670 02 66
www.metaalrecyclingutrecht.nl

Uw drukwerk, ons visitekaartje!

Databankweg 4b • 3821 AL Amersfoort

www.drukkerij-deglobe.nl
info@drukkerij-deglobe.nl
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Robert Roest

stabiele factor
Robert Roest heeft de jongste lichting van FC Utrecht 
onder zijn hoede, de D2. Het is zijn eerste ervaring als 
trainer, nadat hij jarenlang bij diverse betaald voetbalor-
ganisaties een stabiele factor in de verdediging was. Zoals 
nu nog steeds, met twee vingers in de neus, bij tweede-
klasser SO Soest. Een kwestie van doen waar je goed in 
bent, zonder overdreven gejuich, en laten waar anderen 
beter in zijn.

WaaROM BEn JE TRainER 
gEWORDEn?
,,Had ik zelf niet gedacht, maar 
na mijn profloopbaan begon 
het te kriebelen. En niets met 
die 18 jaar ervaring doen zou 
zonde zijn. Ik haalde via de 
verkorte profcursus in een paar 
maanden trainer-coach III en II 
halen en kon dit seizoen aan de 
slag bij het jongste elftal van de 
FC Utrecht, de D2. Voor mij de 
ideale start.” 

WaT iS in DE pRaKTiJK 
HET MOEiLiJKST?
,,Hét dilemma is de keuze 
tussen winnen en opleiden. 
Natuurlijk wil je winnen, maar 
soms moet je wissels toepassen 
die het resultaat in die wed-
strijd niet bevorderen. Per twee 
weken trainen we trainen vijf 
keer en spelen we drie (oefen)
wedstrijden. De kunst is een 
evenwicht te vinden tussen 
opleiden en winnen. Niet mak-
kelijk, maar inherent aan de 

opleiding van deze leeftijdsca-
tegorie.”

HOE gEEF JiJ JOUW JOn-
gEnS VERTROUWEn?
,,Wij trainen met jongens van 
11 en 12 jaar, die natuurlijk niet 
allemaal hetzelfde karakter heb-
ben. Bij de één moet je streng 
of hard zijn en een ander heeft 
juist een aai over de bol nodig. 
Soms is het moeilijk dat goed 
aan te voelen.  Je laat wel eens 
een speler staan die niet goed 
speelt of bijvoorbeeld veel kan-
sen mist. Die laat je dan bewust 
staan om hem vertrouwen te 
geven. Omdat we wel in hem 
geloven.”

HOE LEER JiJ DaaRin DE 
JUiSTE BEnaDERing TE 
KiEZEn?
In de benadering naar de 
spelertjes toe word ik gelukkig 
geholpen door elftalleider Nico 
IJsakkers en grensrechter Rinus 
Doesburg. Twee heel belang-

rijke mensen voor ons. Zelf heb 
ik veel geleerd van Bert van 
Marwijk, mijn trainer toen ik bij 
Fortuna Sittard speelde. Hij kon 
de groep – met Kevin Hofland, 
Fernando Ricksen en Mark 
van Bommel - veel vertrouwen 
geven. Heel knap, nog steeds, 
hoe hij naar de pers toe kritisch 
is over de uitvoering en zijn 
spelers tóch vertrouwen geeft. 
Door ze het gevoel te geven dat 
het er misschien niet uit kwam, 
maar dat het er wel in zit. ‘Di-
plomatiek’ is niet helemaal het 
goede woord. Het is geloof-
waardig en toch beschermend. 
Heel open, op een evenwichtige 
manier.”

iS EEn HaRDE aanpaK 

SOMS niET BETER?
Ik heb vroeger bij SO Soest wel-
eens een trainer meegemaakt 
die in de rust een pot hete thee 
door de kleedkamer gooide om 
de boel wakker te schudden, … 
Ik heb dat nooit nodig gehad. 
In de jeugd speelde ik eigenlijk 
altijd in kampioenselftallen. 
En met mijn mentaliteit zat het 
wel goed. Van Marwijk heeft 
me trouwens één keer teleur-
gesteld. Mijn moeder lag slecht 
en ik gaf aan even moeite te 
hebben mijn niveau te halen. 
Dat pikte hij niet op.”

HaRDHEiD paST WEL BiJ 
UTRECHT. SpEEL JE 
DaaROp in?
,,Reken maar. Bij onnodige 
hakballetjes roep ik wel eens 
‘je speelt niet bij Ajax’ en soms 
kan ik bij een stevige overtre-
ding een lach maar moeilijk 
onderdrukken. Maar je moet 
niet overdrijven. Zoals Edgar 
Davids laatst tegen PSV. Daar 
win je niks mee. Dan wordt die 
zogenaamde winnaarmentali-
teit een alibi voor slecht spelen 
of voor belachelijke overtredin-
gen.”

HanTEREn JULLiE ZO 
JOng aL EEn HUiSSTiJL?
,,Bij de FC Utrecht spelen de 
meeste jeugdteams 1-4-3-3. Dat 
is niet heilig, maar het is voor 
spelertjes van deze leeftijd in 
mijn ogen ook de beste oplei-
ding. Het is makkelijker later bij 
te leren hoe je 1-4-4-2 speelt dan 
andersom. In onze jeugdklasse 
zie je trouwens weinig tegen-
standers die 1:4:4:2 spelen. Eén 
keer,  bij Nieuwland, werden 
we erdoor verrast. Maar je 
kunt binnen 1-4-3-3 al heel veel 
variëren.”

TRain JE DaaR SpECiFiEK 
Op?
,,De nadruk ligt op voetbaltrai-
ning. Het is voor deze jongens 
het eerste jaar op een groot 
veld. Dan is het nog moeilijk 
genoeg de juiste positie te 
vinden, en te houden. Ik heb 
hier geleerd dat het daarom be-
langrijk is in positiespelletjes de 
jongens richting mee te geven. 
Gewoon één kant op, zodat niet 
na een doelpunt de spitsen op-
eens moeten beginnen met de 
opbouw. Dat is verwarrend.”

iS ER RUiMTE VOOR inDiVi-
DUELE TRainingEn?
,,Individueel trainen, bijvoor-
beeld met je spitsen, zou geen 
slechte optie zijn, maar dat 
is qua capaciteit en logistiek 
lastig. We praten er veel over 
dat te verbeteren maar stuiten 
daarbij op de grenzen die in 
de uitvoering liggen. Zelf heb 
ik er wel eens spijt van dat ik 
vroeger niet meer aandacht heb 
besteed aan mijn lange passing. 
Wat bij ons wél kan is een half-
uur voor de training specifieke 
techniek trainen onder leiding 
van Michel Hordijk. Die heeft 
een scala aan oefeningen in 
huis en kan het ook nog eens 
erg goed voor doen.”

Staand van links naar rechts: Dewi de Haas (assistent-trainer), tim van den Ham, robin Pluim, mats Bartels, robert roest 
(trainer), thijs Janmaat, Sten Vreekamp, Pim Uriot, Sybren Groen (verzorger).
Zittend van links naar rechts: Nico iJsakkers (leider), Jordy Eiland, Jurren van de Gun, Yoran overmars, mark van luijn, Digiano 
ladru, Jerell Hok-a-Hin, rinus Doesburg (grensrechter).
Gehurkt van links naar rechts:
Charles Klijnman, Quincy Noordhoff, Kai de Bruin, marc Bos, Nick Verhagen, thomas Heideman, Sofyan amrabat.

rob Zomer en robert roest wisselen trainerstaal uit in het spelershome op FC Utrechts trainingscomplex Zoudenbalch.
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Wie was de speler 
Robert Roest?
robert roest werd op 30 okto-
ber 1969 geboren in Soest. Hij 
speelde 466 competitiewedstrij-
den in het betaalde voetbal, bij 
FC Utrecht, SK Beveren, Fortuna 
Sittard, opnieuw FC Utrecht en 
aGoVV. Hij scoorde in totaal 33 
doelpunten.

peld: Zwaluwen Utrecht 1911 opent tegen 
Hercules, terwijl FC De Bilt tegen het organi-
serende VSC uitkomt. De derde wedstrijd in 
de eerste ronde wordt gespeeld door UVV 
en maarssen. op vrijdag 15 augustus wordt 
om 19.00 uur begonnen. op zondag de finale 
om 14.00 uur en om de plaatsen 3/4 en 
5/6 wordt er om 11.30 uur afgetrapt. meer 
bijzonderheden te zijner tijd. 

VViJ   1095
VViJ organiseert op zaterdag 31 mei 2008 het 
grote Ford Swart F-toernooi. alle F-pupillen 
van VViJ doen mee, maar ook andere clubs 
uit de regio. onder meer iJFC, lopik en 
Benschop en top amateur verenigingen zoals 
iJsselmeervogels zullen een kijkje in hun 

toekomst gunnen. in de middag wordt  de 
zogenaamde Koninginnepoule gespeeld, met 
selecties van aDo Den Haag, rKC Waalwijk, 
NEC, FC omniworld, Excelsior rotterdam, 
Stormvogels/telstar, Sparta rotterdam (kam-
pioen in 2007 en zij zullen wederom een gooi 
doen naar de titel). 
Nadat op 1 december het tweede kunstgras-
veld op Sportpark Groenvliet reeds in gebruik 
is genomen, volgt op 15 maart de officiële 
opening. Het wordt een lange dag op Groen-
vliet want reeds om 10.00 uur beginnen de 
F-pupillen aan hun spelprogramma. De hoofd-
moot vindt plaats rond het middaguur met 
daarin een aantal heuglijke feiten achter elkaar, 
met als toppunt de spectaculaire opening van 
het tweede kunstgrasveld. ’s middags is er nog 

een clinic voor de E-pupillen en als toetje is 
er een groot feest voor alle leden en gasten 
in het clubhuis. VViJ sluit met deze opening ‘de 
bouwperiode’ af. in de afgelopen vijf jaar heeft 
de club circa 500.000 euro geïnvesteerd in 
de accommodatie met als klap op de vuurpijl 
het met eigen middelen gefinancierde tweede 
kunstgrasveld. VViJ is trots op wat er de 
afgelopen jaren is gerealiseerd en hoopt door 
middel van deze investeringen de jeugdop-
leiding de juiste faciliteiten te bieden voor 
verdere doorgroei van de vereniging.  
Dat het meisjesvoetbal op een hoog niveau 
stond binnen VViJ was intern reeds bekend. 
Dat dit nu ook tot in Zeist is doorgedrongen 
is een kroon op het werk voor al die mensen 
die hun steentje hebben bijgedragen. De 

meisjes a1 van VViJ is reeds 2 jaar 
een niet te nemen horde voor veel 
ploegen. Vorig jaar mist het team het kam-
pioenschap op een haar, maar wisten zij wel 
de districtsbeker van West 1 in de wacht te 
slepen. in het huidige seizoen is de ploeg van 
trainer Frank Klarenbeek fier koploper in de 
Hoofdklasse met 3 punten voorsprong en 2 
wedstrijden minder gespeeld dan de concur-
rentie. Een van de vele sterspelers die dit 
team herbergt is de 15 jarige Shanice v.d. San-
den. Zij vond deze week een uitnodiging in de 
bus voor het Nederlands team onder 17 jaar. 
op dinsdag 4 maart speelt Shanice een oefen-
wedstrijd tegen Noorwegen op het KNVB 
sportcentrum in Zeist. Eind maart vertrek de 
ploeg dan voor de 2e EK Kwalificatieronde 
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De actie geldt op alle nieuwe automobielen van Suzuki (m.u.v. de Splash) en is gebaseerd op het tekenen van een koopovereenkomst tussen 1 februari en 15 maart 2008. Fleet- en leasemaatschappijen zijn 
uitgesloten van deelneming aan deze actie. Vraag naar de voorwaarden. Adviesprijzen zijn inclusief BTW/BPM. Exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Wijzigingen voorbehouden.
Brandstofnorm (benzine 2004/3/EC; diesel ECE 101 R-00) 4,7 – 9,1 l/100 km, 11 - 21,3 km/l, CO2-uitstoot 124 – 217 g/km. Leaseprijzen zijn gebaseerd op Full Operational Lease, 48 mnd, benzinemodellen 
20.000 km p/j, dieselmodellen 40.000 km p/jr, 75% bonus/malus, excl. Accessoires. *Mits u een trekhaak met voertuigspecifi ek kabelset voor uw Suzuki koopt. Uitvoering fi etsendrager is afhankelijk van 
het type voertuig. De montage van de fi etsendrager is niet in de prijs inbegrepen. Levertijd van de fi ets kan oplopen tot 4 mnd.

Giant fiets cadeau t.w.v. € 799,- bij een nieuwe Suzuki
Als u nú een nieuwe Suzuki aanschaft dan krijgt u daar grátis 
een Giant dames- of herenfiets bij. Dat is voordelig én gezond. 
U wilt er een tweede fiets bij? Dat kan, u krijgt er van ons 25% 
korting op en betaalt dus slechts € 599,-. Daarnaast bieden wij 

u ook nog eens € 150,- korting op een Thule fietsendrager*. 
Tel daar de mogelijkheid van een scherpe financiering (7,9%)** 
bij op en het voordeel is compleet. Maar wacht niet te lang, 
want de actie duurt tot en met 15 maart a.s.

De Grand Vitara v.a. € 22.216,-
Lease v.a. € 439,- p/mnd
De Grand Vitara is voorzien van permanente 
vierwielaandrijving en dat is uniek in zijn klasse. 
Hij is zeer compleet en luxueus uitgevoerd en 
biedt heel veel auto voor zijn geld. Leverbaar in 
diverse uitvoering waaronder een diesel en een 
2.7 V6 motor. Met vijf deuren leverbaar vanaf 
€ 25.163,- Lease v.a. € 495,- p/mnd. Er is ook 
een 2.0 5-drs versie in LPG leverbaar.

De SX4 v.a. € 14.582,-
Lease v.a. € 315,- p/mnd
De SX4 voelt zich zowel thuis in de stad als op 
de ongebaande paden. U heeft keuze uit een 
tweewielaandrijving of een 4Grip met twee- 
én vierwielaandrijving. De SX4 is standaard erg 
compleet en is er sinds kort ook in sedan-
uitvoering.

De Swift v.a. € 10.876,-
Lease v.a. € 239,- p/mnd
Sportief, uitdagend en met een fantastische 
wegligging. Hij kleeft letterlijk aan de weg. De 
Swift is zeer compleet en leverbaar in meerdere 
uitvoeringen waaronder een 4Grip, een diesel 
en een automaat. 

 Kredietlimiet Effectieve rente Maandlast Looptijd Totale prijs

  op jaarbasis   van het krediet

 € 10.000,00  7,9% € 311,83  36 mnd € 11.225,88

Het Suzuki betaalplan is een niet-doorlopend krediet en wordt 
verstrekt door Suzuki Financial Services. Onder voorbehoud van 
kredietacceptatie. Prospectus verkrijgbaar via www.suzuki.nl.

**Rekenvoorbeeld Suzuki Betaalplan

DeDe Grand Vitara € 22.216
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“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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laNDEliJK ZoNDaG  HooFDKlaSSE a  
r   Club Wd W G V Pnt V t  
1  Hollandia 16 12 1 3 37 30 12   
2  Haaglandia 17 11 3 3 36 36 23   
3  argon 16 10 3 3 33 23 13   
4  aFC 16 8 2 6 26 27 21   
5  VVSB 17 7 5 5 26 25 19   
6  omniworld FC 17 7 4 6 25 26 21   
7  Elinkwijk 16 7 3 6 24 19 19   
8  türkiyemspor FC 17 6 6 5 24 34 29   
9  aDo ‘20 16 5 7 4 22 19 23   
10  VUC 17 6 3 8 21 28 32   
11  DWV 16 6 2 8 20 16 20   
12  Westlandia 17 3 6 8 15 21 29   
13  DWS afc 17 0 6 11 6 10 28   
14  DCV 17 1 3 13 6 12 37   

WESt 1 ZoNDaG   1E KlaSSE a  
1  Hilversum FC 16 9 7 0 34 31 16   
2  Chabab 16 8 4 4 28 35 22   
3  JoS/Watergraafsmeer 16 7 3 6 24 24 20   
4  Blauw Wit amsterdam FC 16 6 6 4 24 28 25   
5  aFC ‘34 16 6 5 5 23 21 18   
6  Zouaven De 16 6 5 5 23 20 17   
7  KFC 16 6 5 5 23 26 30   
8  Breukelen FC 16 5 4 7 19 20 24   
9  Quick 1890 aFC 16 5 4 7 19 19 25   
10  EDo hfc 16 4 5 7 17 22 29   
11  Hercules 16 2 7 7 13 20 29   
12  Stormvogels telstar 16 2 5 9 11 20 31   

WESt 1 ZoNDaG 2E KlaSSE B  
1  NVC 16 9 3 4 30 29 13   
2  Kampong 16 9 3 4 30 33 25   
3  DCG rksv 16 7 6 3 27 34 26   
4  roDa ‘23 rksv 16 7 5 4 26 25 24   
5  roda ‘46 16 5 7 4 22 32 29   
6  VViJ 16 5 7 4 22 27 24   
7  So Soest 16 4 8 4 20 27 29   
8  Hoofddorp 16 4 5 7 17 28 29   
9  Sporting martinus 16 3 7 6 16 25 29   
10  almere SV 16 4 4 8 16 25 35   
11  onze Gezellen 16 3 6 7 15 18 30   
12  Pancratius 16 2 7 7 13 26 36   

WESt 1 ZoNDaG 3E KlaSSE D  
1  meern De 16 13 1 2 40 43 14  
2  DHSC 15 11 3 1 35 32 16  
3  Houten 16 10 2 4 32 39 24  
4  CDW 16 10 2 4 32 40 33  
5  Hoogland 16 9 2 5 29 33 20  
6  Bilt FC De 16 5 5 6 18 25 26  
7  Victoria 16 6 2 8 17 29 39  
8  UVV 15 4 3 8 15 31 35  
9  SDo 16 4 2 10 14 24 38  
10  Brederodes 16 3 4 9 13 21 35  
11  Vecht De 16 2 6 8 12 33 45  
12  PVCV 16 2 0 14 6 23 48  

WESt 1                  ZoNDaG 4E KlaSSE  G     
1  Vriendenschaar 16 11 3 2 36 47 18  
2  maarssen 16 8 5 3 29 29 20  
3  rivierwijkers 16 10 2 4 27 36 20  
4  oSm ‘75 14 6 3 5 21 25 19  
5  mSV ‘19 15 5 6 4 21 29 26  
6  SVF 16 5 5 6 20 27 35  
7  UtS 15 5 4 6 19 17 20  

8  Vreeswijk 16 5 4 7 19 25 30  
9  JSV Nieuwegein 16 4 6 6 18 27 27  
10  Hertha 15 4 1 10 13 18 35  
11  laren ‘99 15 3 3 9 12 22 42  
12  DWSV 14 4 2 8 11 35 45  

WESt 1 ZoNDaG 4E KlaSSE H  
1  Wasmeer 16 13 2 1 41 48 16  
2  Zwaluwen Utrecht 1911 15 10 3 2 33 44 16  
3  SmVC Fair Play 16 10 3 3 33 53 18  
4  Baarn SV 16 8 3 5 27 33 24  
5  aPWC 15 8 2 5 26 38 23  
6  amsvorde 15 5 7 3 22 29 28  
7  KVVa 14 5 2 7 17 18 26  
8  VVZa 15 5 2 8 17 37 32  
9  Schalkwijk 14 3 5 6 14 17 25  
10  DSo/Ultrajectum 15 4 2 9 14 24 47  
11  HVC 16 4 1 11 13 22 42  
12  Scherpenzeel 15 0 0 15 0 10 76  

WESt 1 ZoNDaG 5E KlaSSE G  
1  Voorwaarts U 14 11 3 0 36 40 12  
2  Nederhorst 14 10 3 1 33 37 15   
3  Goy ‘t 13 8 3 2 27 49 15   
4  BFC 13 8 2 3 26 47 19   
5  Sporting ‘70 14 6 5 3 23 33 26  
6  VSC 15 6 0 9 18 21 28   
7  PVC 14 4 2 8 14 22 33   
8  magreb ‘90 15 4 1 10 13 20 51   
9  Batavia ‘90 13 3 3 7 12 18 31   
10  Zebra’s De 14 1 4 9 7 14 30   
11  Kismet 13 1 2 10 5 16 57   

WESt 1 ZoNDaG 5E KlaSSE H  
1  Saestum 14 10 1 3 31 40 20  
2  Hooglanderveen 13 8 3 2 27 26 16  
3  odijk 13 7 3 3 24 27 18  
4  HDS 13 7 2 4 23 36 27  
5  aurora 14 7 2 5 23 27 27  
6  SCH ‘44 15 5 4 6 19 32 26  
7  achterveld 15 4 7 4 19 30 34  
8  Zeist 14 5 2 7 17 25 29  
9  Faja lobi 14 4 1 9 13 13 26  
10  Patria 15 1 7 7 10 18 33  
11  Veenendaal 14 2 2 10 8 20 38  

WESt 1 ZoNDaG 6E KlaSSE D  
1  rUC 16 13 2 1 41 62 22  
2  Vianen 17 11 2 4 35 43 30  
3  raP 16 10 4 2 34 44 22  
4  Hoograven 16 10 2 4 32 55 28  
5  oranje Wit Elst 15 7 2 6 23 44 38  
6  VVUa ardahanspor 14 6 3 5 21 29 38  
7  aSV ‘65 14 5 3 6 18 47 42  
8  austerlitz 16 4 4 8 16 41 58  
9  overamstel 16 3 3 10 12 31 54  
10  taBa afc 16 3 2 11 11 19 43  
11  HSV ‘69 14 3 1 10 10 22 40  
12  Forza almere 16 3 2 11 10 28 50  

ZaTERDag

laNDEliJK HooFDKlaSSE  ZatErDaG B  
1  Sparta Nijkerk 17 12 4 1 40 28 8  
2  Spakenburg 17 10 6 1 35 38 12  
3  iJsselmeervogels 17 9 5 3 32 37 25  
4  Kozakken Boys 17 9 3 5 30 28 21  
5  GVVV 17 7 5 5 26 29 19  
6  Hoek HSV 17 8 2 7 26 22 17  
7  DoVo 17 6 5 6 23 24 25  
8  Geinoord Nieuwegein 17 7 2 8 23 20 28  
9  Bennekom 17 6 4 7 22 23 33  
10  lrC 17 4 5 8 17 22 27  
11  ajax afc 17 4 5 8 17 17 27  
12  Nunspeet 17 3 6 8 15 21 27  
13  Nivo Sparta 17 3 3 11 12 15 35  
14  Kloetinge 17 2 3 12 8 10 30  

WESt 1 ZatErDaG 1E KlaaSE a  
1  Volendam rkav 17 12 2 3 38 40 18  
2  Voorland S.C. 17 10 3 4 33 32 21  
3  oDiN ‘59 17 8 6 3 30 24 16  
4  arC 17 8 5 4 29 35 23  
5  montfoort 16 8 2 6 26 27 18  
6  Huizen 17 7 5 5 26 22 20  
7  Sportlust ‘46 17 7 4 6 25 27 23  
8  Beursbengels De 17 7 3 7 24 26 30  
9  Zuidvogels 16 5 2 9 17 16 18  
10  HCSC 17 4 3 10 15 20 33  
11  Swift 17 3 3 11 12 26 40  
12  WV-HEDW 17 3 0 14 9 9 44  

WESt 1 ZatErDaG 2E KlaSSE a  
1  DVVa 17 11 4 2 37 39 12  
2  Young Boys 17 11 3 3 36 40 16  
3  marken 17 8 5 4 29 32 23  
4  Kennemerland 17 8 3 6 27 29 22  
5  monnickendam 17 8 3 6 27 30 26  
6  Zandvoort SV 17 8 3 6 27 22 20  
7  almere SV 17 7 4 6 25 23 20  
8  argon 17 7 3 7 24 35 33  
9  ZCFC 17 5 4 8 19 24 43  
10  ZoB 17 4 5 8 17 27 31  
11  reiger Boys 17 3 1 13 10 14 38  
12  EDo hfc 17 2 2 13 8 8 39  

WESt 1 ZatErDaG 2E KlaSSE B  
1  merino’s De 17 10 4 3 34 36 25  

2  VrC 16 9 3 4 30 37 27  
3  roda ‘46 16 8 5 3 29 25 21  
4  UVV 17 6 5 6 23 29 30  
5  CJVV 17 5 8 4 23 22 24  
6  VVZ ‘49 15 6 4 5 22 33 20  
7  loosdrecht SV 17 6 4 7 22 30 25  
8  Benschop 16 5 4 7 19 18 22  
9  Eemnes SV 17 5 4 8 19 25 32  
10  Valleivogels De 15 4 5 6 17 19 26  
11  Eemdijk 17 4 4 9 16 23 37  
12  DESto 16 3 4 9 13 24 32  

ZUiD 1 ZatErDaG 2E KlaSSE F  
1  Strijen 16 10 5 1 35 27 11  
2  almkerk 16 9 3 4 30 26 17  
3  meerkerk 16 8 4 4 28 27 18  
4  Everstein SC 16 7 4 5 25 27 26  
5  oranje Wit 16 7 2 7 23 27 25  
6  Capelle SV 16 5 6 5 21 28 22  
7  Wieldrecht 16 6 3 7 21 23 22  
8  ameide 16 6 3 7 21 26 35  
9  Sliedrecht 16 6 2 8 20 28 25  
10  Woudrichem 16 4 5 7 17 17 27  
11  Groote lindt 16 3 4 9 13 17 32  
12  alblas De 16 3 3 10 12 16 29  

WESt 1 ZatErDaG 3E KlaSSE C  
1  Breukelen FC 15 13 1 1 40 46 16  
2  Eemboys 16 11 1 4 34 55 25  
3  CSW 15 7 4 4 25 36 25  
4  SVl 15 6 4 5 22 33 22  
5  Cobu Boys 15 5 6 4 21 31 31  
6  SCW 16 5 6 5 21 30 30  
7  aFC 15 5 5 5 20 29 31  
8  altius 16 5 4 7 19 20 37  
9  meern De 15 5 2 8 17 24 35  
10  SiZo vv 16 3 2 11 11 27 48  
11  abcoude FC 16 1 3 12 6 17 48  

WESt 1 ZatErDaG 3E KlaSSE D  
1  toV 17 11 4 2 37 47 25  
2  YFC 16 9 2 5 29 29 22  
3  VVa ‘71 15 8 4 3 28 26 15  
4  aSC Nieuwland 16 9 0 7 27 26 26  
5  Jonathan 16 7 5 4 25 26 16  
6  Dalto 16 8 1 7 25 28 20  
7  renswoude 16 7 3 6 24 26 28  
8  CDN 15 6 4 5 22 23 19  
9  SVm maartensdijk 16 6 2 8 20 33 36  
10  Candia ‘66 16 5 2 9 17 25 42  
11  DoSC 17 4 2 11 14 24 37  
12  Delta Sports ‘95 FC 16 1 1 14 4 24 51  

ZUiD 1 ZatErDaG 4E KlaSSE C  
1  SVW 15 12 3 0 39 62 13  
2  Drechtstreek 17 11 3 3 36 34 18  
3  Groot ammers 18 11 3 4 36 33 18  
4  HSSC ‘61 18 10 4 4 34 37 24  
5  arkel 19 10 1 8 31 33 37  
 7  DFC 16 7 4 5 25 38 29  
8  Streefkerk 16 7 4 5 25 28 25  
9  asperen 17 6 5 6 23 28 29  
10  SVS ‘65 16 7 0 9 21 25 34  
11  leerdam Sport 55 17 5 2 10 17 19 35  
12  Unitas 16 3 3 10 12 17 37  
13  Noordeloos 17 2 1 14 7 18 53  
14  Emma SC 18 2 0 16 6 20 48  

WESt 1 ZatErDaG 4E KlaSSE F  
1  aH ‘78 sc 15 10 4 1 34 42 14  
2  VVJ 13 9 3 1 30 31 18  
3  Kockengen 15 9 3 3 30 41 21  
4  Bloemenkwartier 15 6 5 4 23 37 22  
5  Nita 15 7 1 7 22 25 21  
6  lopik SV 14 5 5 4 20 24 20  
7  VioD tienhoven 16 5 5 6 20 35 31  
8  Posthoorn De 15 4 4 7 16 27 39  
9  Hees 15 4 3 8 15 24 33  
10  VoP 16 2 3 11 9 16 54  
11  Vianen 13 1 2 10 5 14 43  

WESt 1 ZatErDaG 4E KlaSSE H  
1  odysseus ‘91 13 11 0 2 33 38 9  
2  DHSC 12 10 2 0 32 30 6  
3  FZo 14 7 3 4 24 28 24  
4  Bilt FC De 14 7 3 4 24 18 16  
5  DVSa 13 5 4 4 19 26 22  
6  odin 13 4 4 5 16 19 23  
7  HmS 13 3 4 6 13 17 20  
8  EDo (U) 15 2 5 8 11 16 31  
9  VSC 13 2 4 7 10 19 27  
10  Eminent Boys 14 0 3 11 3 19 52  

WESt 1 ZatErDaG 4E KlaSSE G  
1  Scherpenzeel 16 11 5 0 38 45 11  
2  Woudenberg 14 11 2 1 35 48 11  
3  JSV Nieuwegein 16 8 2 6 26 30 31  
4  Vliegdorp 15 8 0 7 24 26 24  
5  Bunnik ‘73 15 6 5 4 23 32 25  
6  SVmm 14 5 2 7 17 26 32  
7  Brederodes 14 3 7 4 16 25 25  
8  Hercules 14 4 3 7 15 26 31  
9  DEV Doorn 14 3 3 8 12 17 37  
10  Focus ‘07 14 3 2 9 11 17 33  
11  SVP 16 3 1 12 10 20 52  

WESt 1                 ZatErDaG 5E KlaSSE B                
1  Bijlmer SV 12 9 2 1 29 52 15  
2  meer De 13 9 1 3 28 40 14  
3  SDW 13 7 3 3 24 64 36  
4  Zeeburgia 12 6 2 4 20 40 24  
5  VVa/Spartaan 14 4 3 7 15 37 49  
6  Elinkwijk 12 4 1 7 13 34 41  
7  HSV ‘69 14 0 0 14 0 16 104 

WESt 1 ZatErDaG 5E KlaSSE C  
1  oSm ‘75 14 10 3 1 33 38 11  
2  maarssen 14 10 2 2 32 46 12  
3  Sterrenwijk 14 10 2 2 32 49 22  
4  musketiers 15 8 4 3 28 40 20  
5  DVSU 14 8 1 5 25 41 16  
6  oSo 12 6 2 4 20 40 18  
7  Voorwaarts U 13 3 1 9 10 25 58  
8  DWSm 14 3 0 11 9 18 54  
9  SEC 12 2 2 8 8 18 32  
10  Baarn SV 14 0 1 13 1 6 65 

Kunnen Houten en CDW nog een rol 
spelen om het kampioenschap in 3D ?
of zijn vv De meern en DHSC toch te 
sterk?

FZo uit Zeist staat op een derde plek  
achter odysseus en DHSC in de zaterdag 
4e klasse H.

iJFC kan zich geen puntverlies meer ver-
oorloven op weg naar wellicht een twee-
de kampioenschap op rij.
met een beetje geluk kunnen de bloemen 
en champagne weer uit de kast gehaald 
worden.

op de foto betere tijden voor DESto, 
het is te hopen dat de ploeg uit de zater-
dag 2e klasse B het vege lijf zal redden.

Dennis van der Steen is één van de eerste 
versterkingen voor Geinoord, dat zich dit 
seizoen een stabiele hoofdklasser lijkt te 
tonen. Houtenaar Van der Steen, hier in 
actie voor iJsselmeervogels in de kam-
pioenswedstrijd tegen het Sneker oNS,, 
speelde vijf seizoenen voor de ‘rooien’ uit 
Spakenburg. 
De carriere van Van der Steen, die 31 
maart 32 jaar wordt, staat vermeld in 
zijn profiel op www.rondomvoetbal.nl:  
Brederodes (1984-1996), FC Utrecht 
(1996-1998), Elinkwijk (1998-2001) en 
Huizen (2001-2003). 
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ELFTaL Van DE MaanD FEBRUaRi
1 ronald van der Horst  De meern 8.0  

3 Frank Donkervoort DESto 8.3
5 Danny de leeuw DHSC 8.2
2 Ferdi Vrede De meern 8.2
4 tonie Boelijn DESto 8.1

6 martijn Kroneman DESto 8.1
8 Stef Vermeulen meern 7.8
10 robin Capiteijns meern 7.5
7 Egbert van tricht VioD 7.4
 
9 raoul oostdam De meern 8.2
11 roy langelaar Nita 7.4

12 Kees van de Broek DHSC 7.8
13 richard van rijnsoever Nita 7.9
14 Fabian roest DESto 7.3
15 Pascal Hoogland Houten 7.3

SpELER Van DE MaanD

Frank Donkervoort  
(DESTO)

De hoogste gewaardeerde speler 
van de maand februari is Frank 
Donkervoort. Voor de verdediger 
van DESto ligt bij Paul Pessel Sport 
een trainingspack van Patrick t.w.v. 
59,95 euro klaar. om in aanmerk-
ing te komen voor deze titel dient 
een speler die maand minimaal twee 
wedstrijden beoordeeld te zijn.

Daniël Kops
strafpleiter in spits bij geinoord
Vanaf mijn tiende vond 

ik advocatendingen al 
mooi”, vertelt Daniel 

Kops. ,,En dan ligt een rechten-
studie wel voor de hand. Bram 
Moszkowicz vind ik wel een 
mooi voorbeeld. Hij kan dingen 
zo draaien dat hij er zijn gelijk 
uit haalt.” Het zijn zaken die 
Kops boeien; advocaat van de 
duivel zijn. ,,Ik vind dat wel 
interessant. Dat een verkrach-
ter bijvoorbeeld vertelt wat er 
precies is gebeurd. En die moet 
jij dan verdedigen, dus op zoek 
naar verzachtende omstandig-
heden. Heftig, maar ook heel 
boeiend.”

Van een rechtenstudent 
verwacht je natuurlijk dat 
hij uiterst correct is naar de 
arbitrage binnen de lijnen, maar 
niets is minder waar. Zeker 
in de jeugd groeide de kaar-
tenverzameling van Kops met 
grote regelmaat. ,,Advocaten 
staan er om bekend dat ze het 
beter weten”, erkent Kops met 
een grote grijns. ,,Daar heb ik 
ook nogal eens last van. Ik zeur 
nog wel eens tegen de scheids, 
maar tegenwoordig gaat dat 
wel goed. Mijn vorige trainer 
Gerrit Plomp heeft daar op 
gehamerd.”

Het aantal kaarten achter zijn 
naam valt tegenwoordig ook 
best mee. Het zijn vooral het 
aantal doelpunten en zijn spel 
die indruk maken. Zo erg zelfs, 
dat de man die op 6-jarige 
leeftijd bij Geinoord binnen 
kwam lopen omdat het bij JSV 
lastig bleek om je aan te mel-
den, na afloop van het vorige 
seizoen in de belangstelling 
stond van vele clubs, waaron-
der misschien wel de grootste 

amateurclub van allemaal, IJs-
selmeervogels. ,,Ik heb ook met 
ze gesproken. De toenmalige 
trainer, Cees Lok, vertelde mij 
dat hij vier goede spitsen wilde 
hebben voor twee posities. Dan 
zou ik Jeffrey Winter - die er 
net 26 had ingeschoten - voor 
me hebben. En Kwong Wah 
Steinraht, die terugkwam van 
Haarlem en onwijs populair is 
bij de supporters. En dan ook 
nog Joost Kuhlmann, die bijna 
twee meter lang is. Dat leek me 
niet zo verstandig.”

Kops besloot daarop de be-
langstelling naast zich neer te 
leggen en op het vertrouwde 
nest in Nieuwegein te blijven. 
Daar verliep de eerste seizoens-
helft teleurstellend. ,,Het begon 
al in de voorbereiding waarin 
ik geblesseerd raakte. Pas 
een week voor de competitie 
speelde ik mijn eerste oefen-
wedstrijd, maar een week later 
stond ik wel gelijk in de basis.” 
Gevolg was een periode van 
matig spel en droogte, tegen-
slag dus. En dat had Kops nog 
niet eerder meegemaakt. In de 
jeugd doelpuntte hij er lustig op 
los. Naar eigen zeggen scoorde 
hij er zelfs meer dan vijftig per 
seizoen. ,,Mensen zijn dan ook 
gewend mij te vragen hoeveel 
doelpunten ik heb gemaakt. 
Nu moest ik vaak vertellen dat 
ik niet had gescoord, terwijl ik 
vroeger vaak met twee of drie 
antwoordde.”

Het niveau in de hoofdklasse is 
dan ook niet te vergelijken met 
dat in de jeugd. En de tegen-
slag hield nog even aan. ,,We 
speelden tegen Spakenburg 
thuis. We stonden met 1-0 voor 
en ik mocht een penalty nemen, 

maar miste. En toen eindigde 
die wedstrijd ook nog in 1-1.” 
Het uitblijven van doelpunten 
knaagde aan de jonge spits, die 
scoren het ‘ultieme’ vindt. Zijn 
doelpuntloze periode duurt tot 
17 november in de uitwedstrijd 
tegen LRC. Hij scoort en heeft 
direct het gevoel te pakken. In 
de vijf resterende wedstrijden 
voor de winterstop bolt vier 
keer het net.

Door zijn mindere periode 
staan de clubs in de winterstop 
niet zo massaal in de rij voor 
Kops als aan het einde van het 
vorig seizoen. Toch raakt hij in 
gesprek met het Veenendaalse 
DOVO. ,,Hun verhalen vond 
ik heel goed. Ze willen met 
een aantal gerichte aankopen 
zorgen dan ze in de topklasse 
komen. Bovendien ken ik Mar-
tin van der Meijden goed. Hij is 
de broer van een goede vriend 
van mij en is denk ik een speler 
die mij van mooie passes kan 
voorzien.”

Kops zwichtte voor de verhalen 
uit Veenendaal en zal dus vanaf 
het volgende seizoen bij DOVO 
te bewonderen zijn. Door de 
periode van tegenslag denkt 
hij nu wel klaar te zijn voor het 
stapje hogerop. Hoewel, hoger-
op… DOVO staat momenteel 
in punten gelijk met Geinoord. 
,,Mijn ploeggenoten maken er 
al grapjes over.” DOVO degra-
deerde twee seizoenen geleden, 
terwijl ze in de winterstop nog 
tweede stonden. ,,Mijn teamge-
noten grappen over een zelfde 
scenario. ‘Kopsie volgend 
seizoen tegen Huizen’, zeggen 
ze dan.”

De spits zelf laat zich er niet 
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De nieuwe Bram Moszkowicz loopt in de spits bij 
Geinoord. Nog eventjes, want dan verkast hij naar DOVO. 
Daniël Kops is rechtenstudent en spits. En een goede ook. 
In zijn debuutseizoen vorig jaar schoot hij direct elf keer 
raak in de hoofdklasse. Dit seizoen valt de productie nog 
wat tegen en staat de teller tot nu toe op vier. Buiten de 
krijtlijnen schiet de Geinoord-spits ook met scherp. Hij is 
pas 20 jaar, maar al bezig aan zijn derde jaar Rechten.

Door Bas van Veenendaal

om voor het all inn elftal van de maand te worden geselecteerd dient een speler minimaal twee wedstrijden te zijn beoordeeld.



Topverdedigers (81)

1 Danny de leeuw DHSC  7.8
2 leon Hofman Kampong  7.7
3 lars Verlinden VViJ  7.6
4 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk  7.5
5 Erno Jonggerius oDiN  7.5
6 Frank Barte CDW  7.4
7 Ferdi Vrede meern  7.4
8 richard van rijnsoever Nita  7.4
9 Frank Donkervoort DESto  7.3
10 mark Poorthuis De meern  7.3

Topmiddenvelders (67)

1 Bertus Hendriksen rUC  7.5
2 Pascal middelkoop DHSC  7.5
3 rik van leeuwen SVl  7.4
4 Christiaan Hageraats Kampong  7.4
5 appie el makrini CDW  7.3
6 robin Capiteijns De meern  7.3
7 tonie Boelijn DESto  7.3
8 Stef Vermeulen De meern  7.3
9 Jeroen Barte CDW  7.1
10 osman isik DHSC  7.1

Topdoelmannen (22)

1 reyer ran VViJ  8.1
2 Kees van de Broek DHSC  8.0
3 ronald van der Horst De meern  7.9
4 Geert Willem merkens SVl  7.5
5 Danny Nagtegaal oDiN  7.4
6 Edwin Cremers Dalto  7.2
7 Hoogerwerf marvin SVF  7.2
8 timo Freen CDW  7.2
9 Berend Koekoek Nita  7.0
10 Pascal Florie DESto  6.8

Topaanvallers (56)

1 Jan Hendriksen rUC  7.8
2 Diederik Hageraats Kampong  7.4
3 roy van Cooten SVl  7.3
4 Gert Verhoef Sporting ‘70  7.3
5 raoul oostdam De meern  7.2
6 Kevin van de Bogaard SVF  7.2
7 Jan Willem van Dijk Schalkwijk  7.1
8 Daan Groot Zwaaftink Kampong  7.0
9 martijn merkens SVl  7.0
10 rick van leijenhorst Sporting ‘70  6.9

Topschutters

1 Jan Hendriksen rUC 26
2 Harry Buur Vriendenschaar 20
3 Joël Sanaky Vriendenschaar 15
 raoul oostdam De meern 15
5 Frank Zwambag ’t Goy 14
 HenkJan Veenendaal Breukelen 14
7 Niek amelink Vriendenschaar 13
8 martijn merkens SVl 12
 martijn Verkerk aurora 12
10 Kevin van de Bogaard SVF 11
 Sander Engberts Elinkwijk 11
 roland Doekes austerlitz 11
 Diederik Hageraats Kampong 11
14 Daan Groot Zwaaftink Kampong 10
 roy Steenhuizen austerlitz 10
 Kevin reinhard ’t Goy 10
 Danny Verhoef VViJ 10
18 maikel Goossens Breukelen, FC 9
 Jacques Schagen van leeuwen Houten, sv 9
 tarik Demir Zwaluwen Utrecht 9
 Herman Bikker lekvogels 9
 Gert Verhoef Sporting ‘70 9
 Daniël Willekes DESto 9
 Serdal Demicri Sterrenwijk 9

75 spelers hebben op 28 februari 1, 2 of drie treffers op hun naam staan.

Topaangevers 

1 Dick van Burgsteden rUC 14
2 marvin de Kruijff Sterrenwijk 12
3 Qoulid Hamouiti rUC 11
4 Bertus Hendriksen rUC 10
5 Stef Vermeulen De meern 9
 raoul oostdam De meern 9
7 roy Steenhuizen austerlitz 8
 melvin Peterse Sterrenwijk 8
 Jules Schagen van leeuwen ’t Goy 8
 apie mazid oDiN 8

81 spelers tekenden in februari voor minimaal 2 assists.

Toptalenten (105)
1 lars Verlinden VViJ 7.6
2 Geert Willem merkens SVl 7.5
3 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.5
4 Danny Nagtegaal oDiN 7.4
5 Ferdi Vrede De meern 7.4
6 rik van leeuwen SVl 7.3
7 roy van Cooten SVl 7.3
8 marsh Konigs Kampong 7.3
9 rick van lent VViJ 7.2
10 Kevin van de Bogaard SVF 7.1

ALL INN Fitness & Health, het sportiefste 
fitness centrum van Utrecht en omstreken

www.allinnfitness.nl

Schutter v/d maand

gek door maken. Hij bewandelt 
de weg omhoog in zijn eigen 
tempo. Ooit hoopt hij zijn kun-
sten te vertonen bij bijvoorbeeld 
IJsselmeervogels. ,,Die derby 
spelen, lijkt me echt geweldig.” 
Nu acht Kops zich nog niet 
klaar voor die stap. Een pro-
favontuur ziet hij ook niet zo 
snel gebeuren. Bovendien geeft 
hij zijn rechtenstudie er niet 
zomaar voor op… 

En als hij moet kiezen. Wordt 
Daniël Kops dan de nieuwe 
Ruud van Nistelrooy of de 
nieuwe Bram Moszkowicz? 
Lachend: Dan toch liever de 
nieuwe Ruud van Nistelrooy, 
op zeker.” Dat dan weer wel.

om in de all inn-toppers ranglijst mee te dingen naar de Gouden Dom die op 24 mei wordt uitgereikt, dienen spelers op 28 februari al minimaal tien 
wedstrijden te zijn beoordeeld.  Dat aantal speler staat per categorie tussen haakjes vermeld.

1 raoul oostdam 3
 Joost le maître 3
 rachid Hidraoui 3
4 rick van leijenhorst 2
 Stefan Vonk 2
 Kevin van de Bogaard 2
 tarik Demir 2
 Jan Hendriksen 2
 abdelhak aamri 2
 Frank Zwambag 2
 Stefan Klepper 2

De winnaar van de maand febru-
ari is, na loting raoul oostdam 
van De meern. Voor de spits 
die tegen bij DHSC tweemaal 
doel trof, ligt bij sporthuis Henk 
temming een prachtig paar 
voetbalschoenen van het merk 
Calcio klaar (twv 100 euro).



Zet zaterdag
24 mei alvast
in je agenda!

Het eerste 
RV- Voetbalfeest

Wie wint de 
Gouden dom voor:

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.

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

- De beste topspeler 
- Het top talent
- De top schutter
- De top doelman
- Het top elftal
- De top vrijwilliger
en nog een aantal andere categorieën.

Wij gaan prijzen uitreiken en er een knalfeest van maken, 
met een keur aan artiesten. een echt voetbalfeest voor 

alle ( rondom voetbal ) voetballiefhebbers in onze regio.
binnenkort meer info.



pr graMMa Maart
LanDELiJK ZOnDag HOOFDKLaSSE a 
2-3  Hollandia - Elinkwijk 
2-3  argon - DCV 
9-3  DWV - argon 
9-3  Elinkwijk - Westlandia 
16-3  türkiyemspor amsterdam FC - Elinkwijk 
16-3  argon - omniworld FC 
30-3  Elinkwijk - VVSB 
30-3  DWS afc - argon 

WEST 1 ZOnDag 1E KLaSSE a 
2-3  aFC ‘34 - Breukelen FC 
2-3  Zouaven De - Hercules 
9-3  Breukelen FC - Zouaven De 
9-3  Hercules - Stormvogels telstar 
16-3  Quick 1890 aFC - Hercules 
16-3  Breukelen FC - KFC 
30-3  Breukelen FC - Hilversum FC 
30-3  KFC - Hercules 

WEST 1 ZOnDag 2E KLaSSE B 
2-3  VViJ - NVC 
2-3  DCG rksv - Kampong 
9-3  Kampong - roda ‘46 
9-3  onze Gezellen - VViJ 
16-3  Sporting martinus - VViJ 
16-3  onze Gezellen - Kampong 
30-3  VViJ - Kampong 

WEST 1 ZOnDag 3E KLaSSE D 
2-3  Hoogland - CDW 
2-3  PVCV - DHSC 
2-3  Bilt FC De - Victoria 
2-3  SDo - UVV 
2-3  Houten - meern De 
2-3  Brederodes - Vecht De 
9-3  Victoria - PVCV 
9-3  DHSC - Hoogland 
9-3  CDW - Brederodes 
9-3  Vecht De - Houten 
9-3  meern De - SDo 
9-3  UVV - Bilt FC De 
16-3  Victoria - Vecht De 
16-3  DHSC - Houten 
16-3  CDW - SDo 
16-3  Hoogland - Bilt FC De 
16-3  PVCV - Brederodes 
16-3  UVV - meern De 
30-3  CDW - DHSC 
30-3  Hoogland - Victoria 
30-3  PVCV - UVV 
30-3  Bilt FC De - meern De 
30-3  SDo - Vecht De 
30-3  Brederodes - Houten 

WEST 1 ZOnDag 4E KLaSSE g 
2-3  DWSV - UtS 
2-3  Hertha - Vriendenschaar 
2-3  oSm ‘75 - maarssen 
2-3  mSV ‘19 - rivierwijkers 
2-3  SVF - Vreeswijk 
2-3  JSV Nieuwegein - laren ‘99 
9-3  maarssen - Hertha 
9-3  Vriendenschaar - DWSV 
9-3  UtS - JSV Nieuwegein 
9-3  laren ‘99 - SVF 
9-3  Vreeswijk - mSV ‘19 
9-3  rivierwijkers - oSm ‘75 
16-3  maarssen - laren ‘99 
16-3  Vriendenschaar - SVF 
16-3  UtS - mSV ‘19 
16-3  DWSV - oSm ‘75 
16-3  Hertha - JSV Nieuwegein 
16-3  rivierwijkers - Vreeswijk 
30-3  UtS - Vriendenschaar 
30-3  DWSV - maarssen 
30-3  Hertha - rivierwijkers 
30-3  oSm ‘75 - Vreeswijk 
30-3  mSV ‘19 - laren ‘99 

WEST 1 ZOnDag 4E KLaSSE H
2-3  SmVC Fair Play - Zwaluwen Utrecht 1911 
2-3  DSo/Ultrajectum - Baarn SV 
2-3  HVC - Schalkwijk 
2-3  Wasmeer - KVVa 
9-3  Baarn SV - SmVC Fair Play 
9-3  Zwaluwen Utrecht 1911 - amsvorde 
9-3  Schalkwijk - aPWC 
9-3  Scherpenzeel - DSo/Ultrajectum 
16-3  Zwaluwen Utrecht 1911 - HVC 
16-3  amsvorde - DSo/Ultrajectum 
16-3  SmVC Fair Play - Wasmeer 
16-3  Scherpenzeel - Schalkwijk 
30-3  VVZa - Zwaluwen Utrecht 1911 

30-3  SmVC Fair Play - Scherpenzeel 
30-3  DSo/Ultrajectum - Schalkwijk

WEST ZOnDag 5E KLaSSE g
2-3  VSC - BFC 
2-3  Kismet - magreb ‘90 
2-3  Goy ‘t - Voorwaarts U 
2-3  Nederhorst - PVC 
9-3  PVC - Batavia ‘90 
9-3  Zebra’s De - Goy ‘t 
9-3  Voorwaarts U - Sporting ‘70 
9-3  magreb ‘90 - VSC 
16-3  BFC - Voorwaarts U 
16-3  PVC - Sporting ‘70 
16-3  Zebra’s De - Kismet 
16-3  Batavia ‘90 - VSC 
16-3  Nederhorst - Goy ‘t 
30-3  Nederhorst - magreb ‘90 
30-3  Zebra’s De - PVC 
30-3  Kismet - Voorwaarts U 
30-3  Goy ‘t - Sporting ‘70 

WEST 1 ZOnDag 5E KLaSSE H
2-3  Faja lobi - SCH ‘44 
2-3  Zeist - achterveld 
2-3  odijk - HDS 
2-3  aurora - Saestum 
9-3  SCH ‘44 - Hooglanderveen 
9-3  Patria - Veenendaal 
9-3  Saestum - odijk 
9-3  HDS - Zeist 
9-3  achterveld - Faja lobi 
16-3  SCH ‘44 - Saestum 
16-3  Patria - odijk 
16-3  Veenendaal - Faja lobi 
16-3  Hooglanderveen - aurora 
30-3  Veenendaal - SCH ‘44 
30-3  Faja lobi - HDS 
30-3  Zeist - Saestum 
30-3  aurora - odijk 

WEST 1 ZOnDag 6E KLaSSE D
2-3  taBa afc - austerlitz 
2-3  Hoograven - VVUa ardahanspor 
2-3  Vianen - aSV ‘65 
2-3  rUC - HSV ‘69 
9-3  HSV ‘69 - oranje Wit Elst 
9-3  overamstel - Hoograven 
9-3  austerlitz - Vianen 
9-3  Forza almere - rUC 
9-3  VVUa ardahanspor - taBa afc 
16-3  HSV ‘69 - Forza almere 
16-3  VVUa ardahanspor - raP 
16-3  austerlitz - rUC 
30-3  Hoograven - HSV ‘69 
30-3  rUC - aSV ‘65 
30-3  austerlitz - VVUa ardahanspor 
30-3  Vianen - raP 

LanDELiJK HOOFDKLaSSE  ZaTERDag B
1-3  Geinoord Nieuwegein - Sparta Nijkerk 
8-3  GVVV - Geinoord Nieuwegein 
15-3  Geinoord Nieuwegein - ajax afc 
29-3  Bennekom - Geinoord Nieuwegein 

WEST 1 ZaTERDag 1E KLaaSE a
1-3  montfoort - arC 
8-3  Voorland S.C. - montfoort 
29-3  Volendam rkav - montfoort 

WEST 1 ZaTERDag 2E KLaSSE a
1-3  ZCFC - argon 
8-3  argon - DVVa 
29-3  Kennemerland - argon 

WEST 1 ZaTERDag 2E KLaSSE B
1-3  VrC - DESto 
1-3  UVV - VVZ ‘49 
1-3  Valleivogels De - Benschop 
8-3  Benschop - UVV 
8-3  DESto - Eemnes SV 
29-3  DESto - VVZ ‘49 
29-3  VrC - Benschop 
29-3  UVV - merino’s De 

ZUiD 1 ZaTERDag 2E KLaSSE F
8-3  oranje Wit - Everstein SC 
22-3  Everstein SC - Groote lindt 
29-3  almkerk - Everstein SC 

WEST 1 ZaTERDag 3E KLaSSE C
1-3  meern De - SiZo vv 
1-3  SVl - Breukelen FC 
8-3  Eemboys - SVl 

8-3  Breukelen FC - meern De 
29-3  Cobu Boys - Breukelen FC 
29-3  SVl - meern De 

WEST 1 ZaTERDag 3E KLaSSE D
1-3  renswoude - Jonathan 
1-3  Delta Sports ‘95 FC - aSC Nieuwland 
1-3  Dalto - CDN 
1-3  YFC - DoSC 
1-3  Candia ‘66 - SVm maartensdijk 
8-3  CDN - Delta Sports ‘95 FC 
8-3  Jonathan - Candia ‘66 
8-3  SVm maartensdijk - VVa ‘71 
8-3  toV - YFC 
8-3  DoSC - Dalto 
29-3  Jonathan - aSC Nieuwland 
29-3  renswoude - CDN 
29-3  Delta Sports ‘95 FC - DoSC 
29-3  Dalto - toV 
29-3  YFC - SVm maartensdijk 

ZUiD 1 ZaTERDag 4E KLaSSE C
1-3  Unitas - lekvogels 
8-3  asperen - lekvogels 
15-3  lekvogels - arkel 
29-3  SVS ‘65 - lekvogels 

WEST 1 ZaTERDag 4E KLaSSE F
1-3  lopik SV - Hees 
1-3  VVJ - aH ‘78 sc 
1-3  Nita - Kockengen 
1-3  Vianen - VoP 
8-3  VioD tienhoven - lopik SV 
8-3  Hees - Vianen 
8-3  VoP - Nita 
8-3  Kockengen - Bloemenkwartier 
8-3  Posthoorn De - VVJ 
29-3  Hees - VioD tienhoven 
29-3  lopik SV - aH ‘78 sc 
29-3  VVJ - Kockengen 
29-3  Vianen - Nita 

WEST 1 ZaTERDag 4E KLaSSE H
1-3  Zeist - odin 
1-3  HmS - FZo 
1-3  DHSC - EDo (U) 
1-3  odysseus ‘91 - Bilt FC De 
1-3  VSC - DVSa 
8-3  Eminent Boys - Zeist 
8-3  odin - VSC 
8-3  DVSa - odysseus ‘91 
8-3  Bilt FC De - DHSC 
8-3  EDo (U) - HmS 
29-3  odin - Eminent Boys 
29-3  HmS - Bilt FC De 
29-3  DHSC - DVSa 
29-3  VSC - odysseus ‘91 
29-3  Zeist - FZo 

WEST 1 ZaTERDag 4E KLaSSE g
1-3  Bunnik ‘73 - DEV Doorn 
1-3  Woudenberg - Hercules 
1-3  Brederodes - SVmm 
1-3  Scherpenzeel - JSV Nieuwegein 
8-3  SVmm - Woudenberg 
8-3  Hercules - Bunnik ‘73 
8-3  Focus ‘07 - Brederodes 
29-3  DEV Doorn - Hercules 
29-3  Bunnik ‘73 - SVmm 
29-3  Woudenberg - Focus ‘07 
29-3  Brederodes - JSV Nieuwegein 

WEST 1 ZaTERDag 5E KLaSSE B
8-3  Elinkwijk - meer De 
29-3  Bijlmer SV - Elinkwijk 

WEST 1 ZaTERDag 5E KLaSSE C
1-3  rUC - musketiers 
1-3  maarssen - Voorwaarts U 
1-3  Sterrenwijk - DVSU 
1-3  Baarn SV - VVoo 
1-3  SEC - DWSm 
1-3  oSo - oSm ‘75 
8-3  DVSU - maarssen 
8-3  Voorwaarts U - rUC 
8-3  oSm ‘75 - SEC 
8-3  DWSm - Baarn SV 
8-3  VVoo - Sterrenwijk 
29-3  musketiers - Voorwaarts U 
29-3  rUC - DVSU 
29-3  maarssen - VVoo 
29-3  Sterrenwijk - DWSm 
29-3  Baarn SV - oSm ‘75
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Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

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

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

Leveren van primaire en secundaire
    bouwstoffen;

Hoogwaardig betonmortel;
Innemen, bewerken en reinigen van

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

•

•
•

•

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

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

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

grootschaliger geworden en 
er zijn inmiddels vestigingen in 

Utrecht, Eemshaven, Lelystad en 
Weert. 

OOG VOOR  
KWALITEIT EN DETAIL
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In de loop der jaren 
heeft Theo Pouw bv 

zich een stevige positie 
als toeleverancier 

voor de grond-, weg-, 
water-, en betonbouw 

verworven.

Ons personeelsbestand 
is sterk gegroeid, 
onze activiteiten 

zijn grootschaliger 
geworden en er zijn 

inmiddels vestigingen 
in Utrecht, Eemshaven, 

Lelystad en Weert.

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

Leveren van primaire en 
secundaire bouwstoffen;
Hoogwaardig betonmortel;
Innemen, bewerken en 
reinigen van bouw- en 
slooppuin;
Verhuur materieel voor weg- 
en waterbouw.



Deze rV-ranglijst is de top van speler-beoordelingen over de maand februari (minimaal twee beoordelingen).  op www.rondomvoetbal.nl staat de volledige rV-ranglijst (sinds begin seizoen). 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. 

WIJ DOEN WAT BANKEN BELOVEN
En meer...

  RUIMERE LIQUIDITEIT    FLEXIBILITEIT EN MAATWERK    PROFESSIONEEL DEBITEURENBEHEER    ZEKERHEID
 

CreditForce geeft iedere ondernemer een voorzet op maat, 
waardoor zakelijk scoren makkelijker gaat!

www.creditforce.nl | info@creditforce.nl

FACTORING   KREDIETVERZEKERING   OUTSOURCING   INCASSO  DETACHERING   WERVING & SELECTTIE   TRAINING
ranglijst

1 Frank Donkervoort DESto   8.3300
2 Ferdi Vrede De meern   8.2450
3 raoul oostdam De meern   8.2450
4 Danny de leeuw DHSC   8.2450
5 tonie Boelijn DESto   8.0850
6 martijn Kroneman DESto   8.0850
7 ronald van der Horst De meern   8.0025
8 richard van rijnsoever Nita   7.9200
9 Stef Vermeulen De meern   7.7600
10 Kees van de Broek DHSC   7.7600
11 Pascal Florie DESto   7.5950
12 Frank Barte CDW   7.5175
13 robin Capiteijns De meern   7.5175
14 alex Kaya De meern   7.5175
15 roy langelaar Nita   7.4400
16 Fabian roest DESto   7.3500
17 timo Freen CDW   7.2750
18 mark Poorthuis De meern   7.2750
19 marco Elders De Bilt   7.2750
20 Pascal Hoogland Houten   7.2750
21 michiel Klaassen maarssen   7.2000
22 Hamza mahdad Zwaluwen Utrecht   7.2000
23 Wim ormel maarssen   7.2000
24 Patrick van de Berg DESto   7.1050
25 Farid Bouzbib Vriendenschaar   7.0400
26 Freek Vermeulen Vriendenschaar   7.0400
27 Brend Koekoek Nita   7.0400
28 marcio Jansen VioD   7.0400
29 Kris Daalhuizen Houten   7.0325
30 Danny Vizee CDW   7.0325
31 Stefan Heil DHSC   7.0325
32 tanim Hermie De Bilt   7.0325
33 Stefan Klepper De meern   7.0325
34 rogier mantel maarssen   6.9600
35 tarik Demir Zwaluwen Utrecht   6.9600
36 Jules S. van leeuwen ‘t Goy   6.8875
37 remko Braster ‘t Goy   6.8875
38 John Staal Nita   6.8800
39 Wouter de lange CDW   6.7900
40 Danny van de Velde De Bilt   6.7900
41 Freek Boon Houten   6.7900
42 Jeroen Barte CDW   6.7900
43 Nickie Kentie UVV   6.7900
44 Jesper Capiteijns De meern   6.7900
45 ronald italiaander CDW   6.7900
46 Kevin Flight De meern   6.7900
47 levent acar DHSC   6.7900
48 mathijs Klepper De meern   6.7900
49 marco miltenburg maarssen   6.7200
50 Francis van rooy Zwaluwen Utrecht   6.7200
51 martijn van der Neut VioD   6.7200
52 rutger maree Vriendenschaar   6.7200
53 Bastiaan Schoondermark Nita   6.7200
54 rené Verbeek Vriendenschaar   6.7200
55 Vincent de Graaf maarssen   6.7200

56 Jamal Kazmir Zwaluwen Utrecht   6.7200
57 Nicky lanfermeijer maarssen   6.7200
58 Vincent van de Water Nita   6.7200
59 michael manten VioD   6.7200
60 tim Copper Vriendenschaar   6.7200
61 Bert van Schaik Nita   6.7200
62 Erik Jan Daalhuizen aurora   6.6500
63 Danny van mourik ‘t Goy   6.6500
64 Bram van Hamersveld ‘t Goy   6.6500
65 Niels Gerding austerlitz   6.5800
66 Sander Verbrugge Nita   6.5600
67 martin Heil DHSC   6.5475
68 Saïd Haddian UVV   6.5475
69 Kevin van Kessel UVV   6.5475
70 osman isik DHSC   6.5475
71 mark Verweijen De Bilt   6.5475
72 lenard van Dijk De Bilt   6.5475
73 arjen Kolk Houten   6.5475
74 lars Nawijn Houten   6.5475
75 Pim Kalisvaart VioD   6.4800
76 raymond Knoop ‘t Goy   6.4125
77 Henk Koekoek Nita   6.4000
78 Dick romyn VioD   6.4000
79 Jerrol Suitela Vriendenschaar   6.4000
80 Jan lanser DESto   6.3700
81 Pim van Barneveld DESto   6.3700
82 Patrick Hondeveld DESto   6.3700
83 Steven Schoon De Bilt   6.3050
84 anthony van der laan De meern   6.3050
85 Kevin adamzek Houten   6.3050
86 Hakim tahri UVV   6.3050
87 Jorn van Dijk Houten   6.3050
88 Dennis tijssen UVV   6.3050
89 Dennis Huussen De Bilt   6.3050
90 Frans de Coo CDW   6.3050
91 Nicky Engel De Bilt   6.3050
92 Houçini el Hatrouf Zwaluwen Utrecht   6.2400
93 Ben van Drogenbroek Nita   6.2400
94 Cerkan demirci Zwaluwen Utrecht   6.2400
95 Cees langelaar Nita   6.2400
96 Dsoko trajkov Zwaluwen Utrecht   6.2400
97 Harry Buur Vriendenschaar   6.2400
98 Dyaley Kers maarssen   6.2400
99 matthijs van Harten Vriendenschaar   6.2400
100 radi Zouheir Vriendenschaar   6.2400
101 Niek amelink Vriendenschaar   6.2400
102 Hugo Vink VioD   6.2400
103 Egbert van tricht VioD   6.2400
104 moustafa loikili Zwaluwen Utrecht   6.2400
105 Kevin reinhard ‘t Goy   6.1750
106 ronnie van Weverwijk ‘t Goy   6.1750
107 Jurgen Straub ‘t Goy   6.1750
108 Glenn molenaar aurora   6.1750
109 Jim van den Hoeven aurora   6.1750
110 Clint de ligt aurora   6.1750

111 roy Beemer aurora   6.1750
112 ralf reniers DESto   6.1250
113 Daniël Willekes DESto   6.1250
114 Gertjan Vons austerlitz   6.1100
115 Hafid Charadi Hoograven   6.1100
116 Joël Sanaky Vriendenschaar   6.0800
117 Wessel van rijn Nita   6.0800
118 Cumali Yazgli UVV   6.0625
119 Berry Spies DHSC   6.0625
120 Stefan oosterom CDW   6.0625
121 Kevin van Beuningen Zwaluwen Utrecht   6.0000
122 Semih Canik Zwaluwen Utrecht   6.0000
123 arjan de Graaf VioD   6.0000
124 Erwin van asperen VioD   6.0000
125 Glen Bronkers Zwaluwen Utrecht   6.0000
126 martin Binnema ‘t Goy   5.9375
127 Koen mulder aurora   5.9375
128 Bas van den Hoeven aurora   5.9375
129 martijn Verkerk aurora   5.9375
130 John Feer VioD   5.9200
131 Joris remerink VioD   5.9200
132 Sander rijken DESto   5.8800
133 roy tinholt DESto   5.8800
134 Wesley Noordhoff DHSC   5.8200
135 ramon Stofmeel UVV   5.8200
136 Dave Hersilia DHSC   5.8200
137 Jeffrey van rhenen De Bilt   5.8200
138 Jorg Doorschot Houten   5.8200
139 Stefan Vonk UVV   5.8200
140 Jacques .S van leeuwen Houten   5.8200
141 ramon Sekeris maarssen   5.7600
142 reinald Vossestein Nita   5.7600
143 mohammed aynao Zwaluwen Utrecht   5.7600
144 marc Felkers maarssen   5.7600
145 ludi oosterhuis Vriendenschaar   5.7600
146 Freek van Es ‘t Goy   5.7000
147 roland Doekes austerlitz   5.6400
148 Erik Nieuwpoort austerlitz   5.6400
149 Nordin el mariaoui Hoograven   5.6400
150 ali el Kanfoud Hoograven   5.6400
151 richard Berger Nita   5.6000
152 Klaas Stienstra VioD   5.6000
153 tim van Ginkel VioD   5.6000
154 anouar Benerroua DHSC   5.5775
155 Hicham Chater DHSC   5.5775
156 Saïd Harmane UVV   5.5775
157 Sander van overbeek Vriendenschaar   5.5200
158 Edwin van Dijk VioD   5.5200
159 martijn van Kooten aurora   5.4625
160 Billy van Nieuwkerk Nita   5.4400
161 abdelhak aamri Hoograven   5.4050
162 Karim Faress Hoograven   5.4050
163 Sander oremus austerlitz   5.4050
164 rachid Hidraoui Hoograven   5.4050
165 mark Nieuwpoort austerlitz   5.4050



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
Deze maand verschijnt het nieuwe boek van Koos: lucas in 
de sneeuw. op Koos’ website staat een voorproefje. 
ook komt in maart de tweede druk uit van De Vuurtoren. 
Beide boeken zijn geïllustreerd door annette Fienieg.
Van de Vuurtoren komt ook een dvd uit, met muziek van 
thijs Borsten. Koos leest zelf het verhaal voor. 
in mei ligt de trilogie van Keizer op de planken in de boek-
winkels: alle boeken van Keizer in één mooie band.

Kijken dus op www.meinderts-fienieg.nl.

Strafschopspecialist
onze spits was doorgebroken
Kwam op de keeper afgesneld.
Hij maakte nog een schijnbeweging
En werd genadeloos geveld.
‘Strafschop!’ riep de scheidsrechter
Vanaf het midden van het veld.
Niemand durfde hem te nemen,
toen heb ik me maar gemeld.

ik keek de keeper in de ogen.
Hij leek totaal niet bang voor mij.
‘Schiet maar slome’, zei hij lachend
‘Hier, ik hou een hoekie voor je vrij!’ 
Dat had hij nou niet moeten zeggen
Die keeper met zijn stomme pet.
ik zal hem een poepie laten ruiken
ik knal met bal en al hem door het net!

met grote passen liep ik op de bal af,
Er viel een stilte op het veld.
Nog even en iedereen zou weten
Wie de schlemiel was, wie de held.
ik kneep allebei mijn ogen dicht
En gaf op goed geluk een knal.
De keeper had geen schijn van kans
Hij kon fluiten naar de bal!

ik was de grote held die wedstrijd,
Een ware strafschopspecialist. 
En dat zal ik ook blijven 
tot ik er eentje heb gemist!

pUpiL Van DE MaanD

Door adem Özkan

Gregory Kuisch is aanvaller in de F10 van Hercu-
les. Dat klinkt niet hoog, maar dat is het wel: de se-
lectie van eerstejaars F-jes. ik sprak met Gregory 
voor hij zondag 24 februari stage mocht lopen bij 
PSV.

HOE VOELT HET OM STagE TE LOpEn 
BiJ pSV?
Heel erg leuk. toen mijn vader het mij verteld, 
zag ik mezelf al in het grote PSV lopen. Dat bleek 
achteraf niet de bedoeling, haha. maar ik ben wel 
heel erg blij.

En aLS HET nOU niET LUKT pROFVO-
ETBaLLER TE WORDEn?
Dan probeer ik het nog een keer.
 
WannEER WERD JE gESCOUT DOOR 
pSV?
toen we tegen VViJ speelden. We verloren, maar ik 
maakte al onze doelpunten. ook mijn allermooi-
ste ooit: een halve omhaal, recht in de kruising.

HEB JE VEEL gELEERD BiJ HERCULES?
ik speel hier sinds september en heb tactiek ge-
leerd en het samen spelen als team. En natuurlijk 
trucjes. Die bedenk ik ook zelf. De bal over de 
tegenstander heen wippen bijvoorbeeld en er dan 
zelf links of rechts om heen lopen. Dat lukt alleen 
nog niet helemaal.

WaT ZiJn JOUW STERKE pUnTEn?
Slidings ben ik goed in. maar ik kijk ook altijd goed 
voor ik op doel schiet, ook van afstand. En eerst 
zoek ik altijd de ruimte op. 

HEB JE OOK MinpUnTJES?
Keepen. En ik zou graag goed willen verdedigen. 
oh, en ik kan niet zo goed kan koppen. Dat zou ik 
graag willen verbeteren.

aan WiE HEB JE DEZE KanS BiJ pSV 
VOORaL TE DanKEn?
ik heb veel te danken aan mijn trainers Pim van 
den Heuvel en Diederik Klunder. En ook mijn 
techniektrainers Boy Voorwerk en Kevin Klerks.  

WiE iS JOUW iDOOL?
Huntelaar, omdat hij zo doelgericht kan schieten.

En JE FaVORiETE CLUBS?
manchester United en HSV. En in Nederland FC 
Utrecht. Daar wil ik wel eerst voetballen.

MaaR EERST ZOnDag pSV. BEn JE ZE-
nUWaCHTig?
Een beetje. ik weet wel dat we om zes uur moe-
ten opstaan. om negen uur moet ik op het veld 
staan, helemaal in Eindhoven. 

En aLS JE nOU niET gOED gEnOEg 
BLiJKT TE ZiJn?
Dat heb je zo straks ook al gevraagd. Dan probeer 
ik het nog een keer.

VRagEn?
Dit artikel staat ook op 

WWW.ROnDOMVOETBaL.nL. 
Daar kun je vragen stellen en jouw mening geven. 
Vertel jij ons wie de volgende Pupil van de Week 
moet worden?

pROFiEL
naam:  Gregory Kuisch
geboorteplaats:  Gouda
geboortedatum:  14 maart 2000
positie:  aanvaller
Clubs:  usv Hercules

Gregory, hier poserend voor de camera van pa Eugène, 
werd zondag op de stagedag bij PSV gedeeld topscorer.  
,,We speelden drie wedstrijden - acht tegen acht - en 
die wonnen we allemaal. En ik scoorde elke wedstrijd 
twee keer. Net als een jongen uit een vreemd land, 
waar ze met de onderbroek aan douchen.” Het is niet 
duidelijk of er een vervolg komt. ,,Ze zeiden wel dat ik 
goed had gespeeld en vooral zo door moest gaan. Dat 
vond ik wel fijn.”
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DE STELLing
STELLing 1

‘OUDERS DiE KinDEREn LangS HET VELD UiTSCHELDEn, 
DiEnEn OnMiDDELLiJK TE WORDEn VERWiJDERD’ 

‘Geef de kinderen hun spel terug’, horen we herhaaldelijk in de reclame. Het is ook geen 
gezicht, al die ouders die met bloeddoorlopen ogen hun kinderen volgen. Zelf wist ik zeker 

dat ík niet zo was. ik was die echte sportman. Een vader die hoogstens achteraf een paar sne-
dige opmerkingen zou maken over de opstelling en bijvoorbeeld de passing. Hoe anders bleek de 

werkelijkheid. 
 

Sinds mijn zoons Sjoerd en Casper in de Champions league van Hercules spelen, merkte ik dat het me veel 
meer bezig hield dan ik van te voren had gedacht. Soms betrapte ik me erop dat ik na de wedstrijd met een 

katterig gevoel bleef zitten, terwijl de kinderen heerlijk diefje met verlos speelden. ook merkte ik dat 
ik veel meer zei dan ik van plan was. Soms merkte ik ook dat mijn opmerkingen, volgens mij toch 

vooral positief bedoeld, volledig verkeerd op hen over kwamen. 
als oud-voetballer zie je ook vaak zo veel gebeuren waarvan je vindt dat het beter kan. Dan 

is het erg moeilijk je te bedwingen. En ik vraag me ook af of je dat altijd moet doen. om 
nu de hele wedstrijd als een dummy te blijven zitten, is toch ook niks? Sport is emotie 

en dat mag best blijken. 

MaaR WaaR LigT JOUW gREnS? 

Laat het ons weten: reageer!
Vooral reacties van jeugdspelers worden op prijs gesteld. 

Check www.rondomvoetbal.nl en geef je reactie bij dit artikel 
of stuur een email naar redactie@rondomvoetbal.nl.

STELLing 2
‘aLS TRainERS aLS Van gaaL En Van HanEgEM 

MaaR BLiJVEn ZEUREn OVER DE SCHEiDRECHTER 
En LaZOViC WORD BEJUBELD OM ZiJn SCHWaLBE, 

KUn JE JEUgDSpELERS niET VERWiJTEn DaT ZE 
HETZELFDE DOEn’

Jeffrey Pfoster (42) is oud-speler van FC Utrecht en Elinkwijk en inmiddels hoofd jeugd-
opleiding van Elinkwijk. 

,,Supporteren zien we graag bij Elinkwijk, maar bemoeien met de leiding of de op-
stelling is uit den boze. Dat is ook logisch volgens mij, want dat brengt vooral jonge 
kinderen in verwarring. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik mijn eigen voetbaltijd. als 

ik tegen mijn vader zei dat ze me op de bank hadden gezet, dan bromde hij dat ik er dus 
een tandje bij moest zetten en wat extra zou moeten gaan trainen. als je er tegenwoordig 

een spelertje naast zet komt de ouder vaak meteen verhaal halen.”

,,Wat ook heel vaak gebeurt, is dat de speler in kwestie reageert met ‘maar waarom staat Japie 
er dan wel in?’ Dus in plaats van naar zichzelf te kijken, richt hij zich meteen op iemand anders. 

Dat is echt een probleem van deze tijd, waarin ouders vaak te weinig grenzen trekken en media 
slechte voorbeelden verheerlijken. Zoals met Zidane en materazzi. Je krijgt op een gegeven moment 

de indruk dat het twee helden zijn en dat een kopstoot ‘heel cool’ is.”

,,Wij als trainers moeten daar dan weer stelling tegen nemen en dat is erg lastig. Het is wel één 
van de redenen dat we bij Elinkwijk niet alleen selecteren op fysiek (hoe snel en stevig is iemand) en 

technisch-tactisch vlak, maar ook op gedrag. Dat is even belangrijk. Komen de spelers op tijd? Gebrui-
ken ze niet van die wegwerpgebaren? accepteren ze beslissingen van een scheidrechter? maar als die 

kinderen naar de televisie kijken en onze heren trainers en spelers zien, wordt het voor mij lastig 
duidelijk te maken dat het zo niet hoort.”

,,Hoewel ik dus vind dat ouders meer hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen en 
niet alles aan scholen en sportclubs moeten overlaten, vind ik het toch een heerlijk vak hoor, 

want laten we wel wezen: met de meeste jongens is het een feest. Het mooiste is misschien 
wel dat sommige jongens waar je de hele tijd mot mee hebt gehad, je na afloop komen 

bedanken. omdat ze zo veel hebben geleerd. Daar doe je het voor!”

Vind jij ook dat bekende trainers het verkeerde voorbeeld geven? 

Leg ons uit waarom! Reageer! 

Vooral reacties van jeugdspelers worden op prijs gesteld. 
Check www.rondomvoetbal.nl en geef daar je reactie of stuur een email 

naar redactie@rondomvoetbal.nl.
       

Door Ton van Rietbergen

Wat voorafging…
De jonge Utrechter tonnie van Bastveen blijkt op voetbalgebied een supertalent te 
zijn. op zevenjarige leeftijd zit hij al in de D1 van Utrechtse Boys. Na iedere over-
winning krijgt hij een flesje chocomel van zijn trainer Eppo de Kip. Door de goede 
resultaten die dit team behaalt, krijgt het een uitnodiging voor de voorwedstrijd van 
FC Utrecht tegen HSV Hamburg. tonnie is in de eerste helft van die wedstrijd helaas 
geblesseerd. Dat is te merken. Zijn team staat met 0-5 achter. tonnie komt er in de 
tweede helft toch in en speelt de sterren van de hemel. Hij brengt de achterstand 
terug naar 4-5. Dan zijn er nog enkele minuten te spelen…

voor de camera
tonnie kijkt naar het scorebord in het stadion van FC Utrecht. Ze staan nog steeds 
achter. als de Duitsers weer aftrappen loopt hij naar de scheidsrechter en vraagt: 
,,Hoe lang nog scheids?” ,,Nog vier minuten jongen”, antwoordt de man in het zwart. 
tonnie denkt bij zichzelf, ‘als ik nu toesla hebben die Duitsers niet meer de kans om 
terug te komen in de wedstrijd’. Hij ziet dat John van louw-loenen de bal heeft. ton-
nie roept direct naar John: ,,Hier die bal!”  John past de bal naar tonnie. Deze neemt 
de bal aan en omspeelt zijn vaste bewaker voor de zoveelste keer deze wedstrijd. 
HSV verdediger meindertz is het echter zat en tackelt tonnie keihard. tonnie gaat 
met een schreeuw naar de grond.  als hij op de grond ligt maakt hij hem in z’n beste 
Duits uit voor “achterliche dachhase”. De Duitse verdediger wordt deze keer door 
de scheidsrechter beloond met een gele kaart. Even later staat tonnie achter de bal. 
De muur van HSV is met Duitse degelijkheid in elkaar gezet. Zeven stevige spelers 

staan strak naast elkaar. toch ziet tonnie van Bastveen mogelijkheden. Hij denkt even 
terug aan al die keren dat hij als 3-jarige met veel effect een knuffel vanuit zijn kin-
derbedje het raam uit schopte. Dan neemt tonnie een korte aanloop en raakt de bal 
met veel effect met binnenkant voet. De bal krult prachtig in de uiterste hoek van 
het doel. Even is het stadion stil en dan barst een oorverdovend gejuich los. op de 
tribune stoot de altijd kritische hoofdtrainer Van Hanekam z’n voorzitter Van Kop aan: 
“ik had ‘t met de buitenkant gedaan” De voorzitter kijkt Van Hanekam aan en zucht 
even diep maar let dan gelijk weer op het spel. Want dat is inmiddels alweer hervat. 
De scheidsrechter geeft aan dat er nog één minuut te spelen is. Verdediger Wout Jans-
sens ontfutselt de Duitsers de bal. Hij geeft ‘m direct met een grote boog over bijna 
de hele lengte van het veld op tonnie. Die staat zo’n twintig meter van de goal en ziet 
de bal aankomen. Hij bedenkt zich geen moment en neemt hem in één keer op zijn 
slof. Direct daarna vliegt de bal in het doel. De keeper heeft het nakijken. De spelers 
bedelven tonnie en schreeuwen het uit van vreugde. tonnie rent naar het publiek en 
maakt met twee handen het gebaar van het leegdrinken van een flesje chocomel en 
het hele elftal doet hem na. De stadionspeaker roept emotioneel: ,,tonnieeeeeee 
Vaaaaan Baaaasteveeeen!”

tonnie van Bastveen is definitief bekend bij het Utrechtse publiek. ook de aanwezige 
pers is het fabuleuze optreden van tonnie opgevallen. Direct na de wedstrijd staan 
de journalisten te dringen voor de deur van de kleedkamer. Dan komt verslaggever 
Jan Keesma van Studio Sport aangelopen. De andere journalisten wijken uiteen. Jan 
Keesma is de belangrijkste voetbal verslaggever van Nederland.  Hij roept zijn came-
raman en kamt zijn haar. Dan vraagt hij tonnie voor de camera te komen staan. “Wat 
ging er door je heen bij dat laatste doelpunt?” Zo’n stomme vraag had tonnie nog 
nooit gehoord. 
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Wilco van Schaik: zakenman, tv-commentator én technisch manager FC Breukelen

‘Het gekke is dat ik echt een huismus ben’
Het is een veelgehoorde stem in je huiskamer. Toch ken je 
hem niet écht. Wilco van Schaik staat bij het grote publiek 
vooral bekend als sportcommentator, maar daar blijft 
het niet bij. Ooit een talent bij FC Utrecht, later eerste 
elftal speler van vv Maarssen en Nijenrodes en succesvol 
zakenman. De verslaggever uit Breukelen, over vriend-
schap, Utrechtse derby’s en Johnny van ’t Schip.

Door Derk Schut

Weekendje Italië, even 
verslag doen van In-
ternazionale tegen 

AC Milan. Vervolgens op 
maandagochtend snel het 
vliegtuig terug pakken om op 
tijd te zijn voor de zware werk-
week en dan op zaterdag langs 
de lijn staan bij de kinderen.” 
Van Schaik vat zijn week kort 
samen. Alsof de Breukelaar erin 
slaagt meer uren te persen uit 
een dag dan wij ‘gewone’ men-
sen. ,,Het gekke is dat ik echt 
een huismus ben”, verklaart 
hij haast verontschuldigend. 
Mensen vragen me wel eens 
hoe ik het klaar speel om zoveel 
dingen tegelijk te doen. Meestal 

moet ik het antwoord schuldig 
blijven. Het enige wat ik kan 
bedenken is dat ik altijd lol heb 
in mijn werk, waardoor het ook 
niet als een verplichting voelt.”  
 
Sport loopt als een rode draad 
door Van Schaiks leven. Zo 
trainde hij jarenlang elke week 
bij FC Utrecht in het jeugd-
plan, in de periode dat de club 
nog geen echte jeugdopleiding 
kende. Het eerste elftal was 
voor hem een tree te hoog, 
maar na zijn jeugdjaren bij 
vv Maarssen door te hebben 
gebracht wilde Nijenrodes hem 
maar wat graag inlijven. ,,Wat 
mij nog het beste bijstaat uit 
die tijd zijn de derby’s tegen 
clubs als Holland, DOS, UVV 

en Elinkwijk. Wedstrijden 
die gespeeld werden in een 
prachtige ambiance. Dat ging 
echt hard tegen hard. Eeu-
wig zonde dat een aantal van 
die namen nu verdwenen is. 
Van dat rijtje speelt overigens 
alleen Elinkwijk nog op hoog 
niveau.” 
 
De nivellering van het Utrecht-
se voetbal heeft volgens 
Van Schaik veel te maken met 
het geld dat tegenwoordig om-
gaat in het amateurvoetbal. ,,Er 
worden enorme bedragen be-
taald aan de spelers, als je daar 
als club niet in meegaat haak 
je af. Voor veel geld trekken de 
clubs jongens van ‘buitenaf’ aan 
waardoor de eigen jeugd geen 
kans krijgt. Bij FC Breukelen, 
waar ik samen met Jan Kabalt 
verantwoordelijk ben voor de 
technische zaken, gaan we 
daar dan ook niet in mee. Bij 
ons kunnen ze hoogstens een 
onkostenvergoeding krijgen. 
Wij zien daarom steeds meer 
jeugdspelers die bij ons een 
kans krijgen. Voetbal gaat in 

eerste instantie niet om geld, 
maar om de fun.” 
 
Het was ook om de fun dat 
Van Schaik een screentest deed 
bij TV-plus, een televisiezender 
die zich in de jaren negentig 
op breedbeeld televisie richtte. 
,,Op aanraden van een vriend 
heb ik daaraan meegedaan 
en tot mijn verbazing werd ik 
het.” Kort daarop volgde een 
kans die de verslaggever niet 
kon laten liggen. ,,Ik kreeg de 
mogelijkheid 
om bij Canal+ 
het Italiaanse 
voetbal te 
coveren. Een 
geweldige tijd. 
Met John van 
’t Schip ging ik dan naar een 
wedstrijd en daarna gezellig uit 
eten met onder andere Aar-
on Winter. Michael Reiziger, of 
Engels international Paul Ince. 
Overal werden we ontvangen 
als koningen omdat John na-
tuurlijk nog steeds een grote 
naam is daar.” Lachend: ,,Op 
maandag vertrokken we dan 

weer vroeg naar Nederland, 
want ik moest doordeweeks 
wel gewoon een communicatie- 
en adviesbureau runnen. Dan 
boekte ik een vlucht die om zes 
uur vertrok, tot grote frustratie 
van John, die de avond ervoor 
nog voelde. Zat hij naast me 
met zijn gezicht op onweer. 
Geweldig!”

Inmiddels zit hij alweer 
geruime tijd bij SBS6 en Sport 
1. ,,Dat is voor mij de meest 

waardevolle 
periode in mijn 
tijd als verslag-
gever. Naast het 
feit dat we de 
Eerste divisie en 
de Amstel Cup 

nieuw elan hebben gegeven 
heb ik één keer het Neder-
lands Elftal mogen doen voor 
3,5 miljoen kijkers, dat is een 
droom. Wedstrijden van Oranje 
geven ook voor mij een speciaal 
gevoel”, aldus Van Schaik, 
die bij de zender ook twee 
goede vrienden leerde kennen. 
,,Utrechter Leo Oldenburger en 
Hans Kraay jr. zijn echt maatjes 
van me geworden. In een 
wereldje waar ellebogenwerk 
heel normaal is, wil dat heel 
wat zeggen. Ik denk ook dat dit 
de reden is dat we zo goed met 
elkaar kunnen werken. Je gunt 
elkaar iets.” 
 
,,Met mijn eigen communi-
catie adviesbureau Alta uit 
Utrecht, ben ik overigens ook 
heel actief in de sportwereld. 
Niet veel mensen weten dat wij 
een bidbook hebben samen-
gesteld voor FC Utrecht op 
basis waarvan de huidige 
sponsor Phanos is aangetrok-
ken. Phanos pompt nu veel 
geld in de club, alleen doen ze 
er te weinig mee. De merknaam 
FC Utrecht heeft veel meer 
potentie dan ze er nu uithalen. 
Daar wordt aan gewerkt en wij 
van Alta denken daar aan mee.” 

Veel werken en veel sport dus. 
Toch bestaat het leven van Wil-
co van Schaik uit meer dan dit 
alleen. ,,Als het even kan, ga ik 
kijken bij de wedstrijden van 
mijn kinderen of zit ik thuis op 
de bank met mijn vrouw. Uit-
eindelijk heb ik maar één echte 
passie en dat is mijn gezin.”

Fo
to

:  a
lta

Eigenaar Wilco van Schaik voor zijn communicatie adviesbureau alta, in de Utrechtse binnenstad.

‘voetbal gaat in eerste 
instantie niet om geld, 

maar om de fun’

naar tsjechië waar België & Engeland de 
tegenstanders zijn. alleen de winnaar van deze 
Elite kwalificatieronde plaats zich rechtstreeks 
voor de eindronde welke in mei in turkije 
wordt gehouden. Heel VViJ zal de prestaties 
van Shanice met grote belangstelling en op de 
voet volgen.

VVJ   193
De raad van elf (De Blauwbekken ) van 
VVJ, die 28 jaar bestaat, heeft vorige maand 
de leden en kinderen van VVJ weer een 
fantastisch carnavalsweekend bezorgd.  onder 
leiding van Prins tom en Prinses mary was het 
werkelijk een spetterend weekend waar het 
pils rijkelijk vloeide. Nagenoeg iedereen was 
op de zaterdag verkleed en dat gold ook voor 

raad van elf zorgt ook goed voor 
zich zelf, want al 23 jaar reist men 
op de maandag af naar oeteldonk waar 
jaarlijks als stamcafé  De Kleine Werelt op de 
grote markt aangedaan wordt.
En als het dan al in de kleine uurtjes is, zakt 
voorzitter Henny lievers in een gehuurd 
busje naar het zuiden af en haalt zijn leden 
(ook alweer 23 jaar) op en zet eenieder 
veilig en wel bij zijn voordeur af zodat het 
thuisfront niet in zak en as hoeft te zitten 
met de vraag of het betreffende raadslid wel 
veilig thuis komt. U ziet, dit keer eens geen 
voetbalonderwerp van VVJ, maar één van de 
vele leuke en prettige randgebeurtenissen 
bij de overvechtse zaterdagclub. Zou u hier 
wel eens deel vanuit willen maken? twijfel 

de zondagmiddag met 60 aanwezige kinderen. 
De avond en middag werden op humoristi-
sche en ludieke wijze aan elkaar gepraat door 
opperspreekstalmeester ad Niks en muzikaal 
omlijst door all inn music en blaaskapel De 
Krakepitten.
Zoals gezegd, De Blauwbekken verzorgen 
al 28 jaar het carnaval bij VVJ en zij zijn nog 
steeds niet uitgeblust, de raad van elf bestaat 
uit een mix van eigen leden en komt uit 
diverse elftallen. ook de Prins en Prinses 
worden elk jaar uit het eigen ledenbestand 
gekozen. Het afgelopen carnavalsweekend 
werd door zo`n 200 volwassenen en kinderen 
bezocht en begint zo langzamerhand unieke 
vormen aan te nemen. Een uniek samenzijn 
waar de gezelligheid en de lol van afdruipt. De 
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Het graf van ‘Rooie Piet’
Door Hans van Echtelt

Hans van Echtelt (65) heeft 42 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.

onlangs ben ik 65 jaar geworden. Een leeftijd om dank-
baar voor te zijn, zeker omdat ik in mijn leven tal van 
goede voetballers in actie heb kunnen zien. te beginnen 
met abe lenstra en tonny van der linden, want mijn 
eerste herinneringen dateren uit eind jaren vijftig. En 
ook anno 2008 zit ik in Stadion Galgenwaard te speuren 
naar mooie acties, technisch vaardige spelers en hoog-
standjes die je op de punt van je stoel in Vak P zetten.

Een speler die ik nooit heb zien voetballen, wat ik al-
tijd jammer heb gevonden, is Piet Dumortier. oftewel 
‘rooie Piet’, zoals tijdgenoten hem steevast aanduidden. 
Volgens kenners uit de jaren dertig en veertig was hij 
even begaafd als marco van Basten, tonny van der linden 
of ruud van Nistel-
rooy. Jammer genoeg 
kwam Dumortier 
slechts tot  twee in-
terlands omdat hij op 
6 april van het laatste 
oorlogsjaar op tragische wijze om het leven kwam.

Piet leed begin 1945 aan difterie, een ziekte die van-
daag de dag niet meer bestreden hoeft te worden. om 
aan voldoende zuurstof te komen, lag hij aan een zoge-
naamde ‘ijzeren long’ die via elektriciteit aan de praat 
werd gehouden. op een fataal moment deed zich boven 
Utrecht een bomalarm voor, gevolgd door een stroom-
storing. Piet lag in het Stads- en academisch Zieken-
huis, destijds gelegen aan de Catharijnesingel. toen de 
stroom uitviel, hebben toevallig aanwezige teamgenoten 

van DoS vergeefs geprobeerd om alsnog elektriciteit 
op te wekken via een ‘stroomfiets’.  Ze moesten lijd-
zaam toezien hoe hun midvoor stikte.

De begrafenis van Piet moet één van de meest indruk-
wekkende gebeurtenissen geweest zijn die zich ooit in 
de Domstad heeft afgespeeld. Huilende mensen langs 
het parkoers richting begraafplaats aan de Gansstraat. 
ik heb gelukkig nog enkele getuigen kunnen spreken die 
ter plekke aanwezig waren toen Dumortier de laatste 
eer werd bewezen. Ze vertelden me ook dat hij tech-
nisch vaardig was, heel goed kon koppen en een uitste-
kend spelinzicht had. Kwaliteiten die hem op latere leef-
tijd toch nog een keer in oranje hadden gebracht en die 

hem in Galgenwaard 
uiterst populair had-
den gemaakt.

Samen met collega 
martin Donker heb ik 

een tijdje geleden het graf van ‘rooie Piet’ bezocht dat 
door voetbalclub DoS destijds is aangelegd en waarin 
ook de vroeg gestorven zoon van oud-voorzitter Piet 
mackaay ligt. De Kanaries hebben het graf altijd net-
jes bijgehouden en als een soort herinneringsplek be-
schouwd. Er is een bronzen plaquette aangebracht met 
een beeltenis van Piet die slechts 29 jaar mocht worden. 
Wanneer je zelf zojuist je 65e verjaardag heb mogen 
vieren, moet de conclusie zijn dat er alle reden voor 
grote dankbaarheid is.....

Piet Dumortier

Rectificatie Renato 
Dijksterhuis

In de krant van Februari stond 
in de rubriek Trainerstaal ‘Een 
beetje trainer pakt na afloop 
een biertje’. Niet trainer Renato 
Dijksterhuis deed deze uit-
spraak, maar de vragensteller, 
Rob Zomer. 

Webwinnaars in 
februari

John van Vliet voorspelde de 
wedstrijd DHSC – vv De Meern 
correct, 1-3. Zelfs de doelpun-

tenmakers van vv De Meern 
voorspelde hij juist: Raoul 
Oostdam en Stefan Klepper. 
Goed voor vier kaartjes 
FC Utrecht – AZ.

Niels Mesu, Peter Moens en 
Harold Ingeveld speelden bij 
de meest recente voorspelling 
op de nul. Ze hadden gelijk, 
Kampong en NVC konden 
het net niet vinden. Dat kost 
Rondom Voetbal dit keer drie 
keer vier kaartjes voor de wed-
strijd FC Utrecht tegen AZ.

Rectificatie Patria
Het logo dat 
wij plaatsten 
op de achter-
pagina van het 
decembernum-
mer, behorend 
bij de voetbal-
club Patria, 
was abusie-

velijk dat van sv Zeist. Dit had 
onderstaande moeten zijn.

Ingezonden 
Nogablokken en 
Zwartsmoelen
In de decemberuitgave van 
Rondom Voetbal was er aan-
dacht voor de bijzondere bijna-
men die leden van SV Zeist en 
Patria dragen: ‘Nogablokken’ 
en ‘Zwartsmoelen’. Patriaan 
Herman van Lienden verklaar-
de dat de bijnamen afkomstig 
waren uit de ijzerfabriek die 
ooit in Zeist stond: ,,De mensen 
op de werkvloer voetbalden 
bij Patria en omdat ze soms 
vies werk deden, werden ze 
‘Zwartsmoelen’ genoemd. De 
middenstand en leidinggeven-
den speelden voor SV Zeist en 
zij hadden de gewoonte noga 
te eten. Zo kwamen zij aan de 
bijnaam ‘Nogablokken’. 

W. van Tellingen,lid van sv 
Zeist, heeft echter een andere 
uitleg over de bijnaam van zijn 
club. 
,,Ik ben al ruim vijftig jaar op 
sportief en bestuurlijk gebied 
actief lid van SV Zeist en weet 
dan ook met grote zekerheid, 
onderbouwd met documen-

john van vliet

peter moens Jean Grooten van Argon 
won het voetbalquizboek van 
Hugo Borst en ook vier FC 
Utrecht – AZ kaartjes. Volgens 
de Rondom Voetbal-jury had 
hij de leukste inzending bij het 
onderschriftspel van januari. 
Al merkte Patrick de Ruijter 
scherp op dat de uitdruk-
king ‘Een neusje voor de goal 
hebben’ is en niet ‘Een neusje 
voor de bal’. Mag de pret niet 

drukken. Lastiger leek het luxe-
probleem voor Jean, Argon-
watcher bij uitstek immers. Jean 
dus even een berichtje gestuurd 
op de website: Jean, met de 
vrijkaartjes naar de FC en 
Argon missen? ,,Nee”, laat Jean 
beslist weten, ,,dat is voor mij 
geen keuze”. Met de kaartjes 
zijn Jeans kinderen blij, met het 
boek de hele familie.   

‘Ze moesten lijdzaam toezien 
hoe hun midvoor stikte’

dan niet en vraag overschrijving aan naar VVJ 
want naast feest vieren wordt er ook erg leuk 
gevoetbald bij deze blauw witte vereniging.  

VVOO  141
De allerkleinste spelers van VVoo, de F1, zijn 
momenteel het best presterende Zwart-Wit-
te team. De pupillen staan in de Voorjaars-
competitie tweede achter montfoort F2, dat 
tot nu toe alle wedstrijden wist te winnen, 
waaronder van VVoo (2-7). Dat de jongste 
voetballers de strijd niet zomaar opgeven, 
blijkt uit de laatst gespeelde wedstrijd. Daarin 
werd de F4 van PVCV met 6-1 verslagen. De 
E1-pupillen van VVoo doen het met een 
derde plaats ook niet slecht. in de laatste 
wedstrijd werd PVC E2 met 8-4 aan de 

kant gezet. Volgende week zaterdag staat de 
thuiswedstrijd tegen koploper vv Hoograven 
E1 op het programma. Hoograven wist tot 
nu toe alle wedstrijden te winnen. De D1 van 
VVoo kent een minder gelukkig voorjaar. 
Het team haalde tot nu toe slechts één punt 
en staat nu wel erg ver achter de ongesla-
gen koploper De meern D5. VVoo verloor 
de thuiswedstrijd tegen die ploeg kansloos 
met 7-2. Volgende week speelt het team de 
uitwedstrijd tegen de nummer twee van de 
ranglijst, Elinkwijk D4.

ZEiST   277

ZWaLUWEn 1911  741
in het kader van de ontwikkeling van het 

dames/meiden voetbal in de wijk Kanalenei-
land en omstreken houdt de voetbalvereniging  
Zwaluwen Utrecht 1911 op zondag 30 maart 
een open dag voor alle geïnteresseerden 
dames/meiden voor alle leeftijden. op de 
open dag wordt, in samenwerking met de 
FC Utrecht, een clinic gehouden waarbij de 
huidige leden en eventuele nieuwe leden zich 
voor op kunnen geven. aanmelden bij arno 
Klaassen tel. nr. 06-28338845. op de open dag 
is iedereen van harte welkom.

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

Stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

Om ook in de aprilkrant te ver-
schijnen, moeten wij uw club-
nieuws uiterlijk 31 maart binnen 
hebben.

tatie, te stellen dat de bijnaam 
‘Nogablokken’ voor de spelers 
van SV Zeist niet is ontstaan 
zoals Herman van Lienden van 
Patria beweert. De geschiede-
nis geeft aan dat één van de 
oprichters van SV Zeist, Arie 
Bonefaas, een sigaren-, snoep- 
en sportartikelenhandel dreef. 

Volgens onze overlevering 
trakteerde hij jeugdspelers van 
SV Zeist bij een overwinning op 
nogablokken die verpakt waren 
in paars-wit (de clubkleuren 
van SV Zeist -red.) zilverpa-
pier.” En daar komt de bijnaam 
dus vandaan. 
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ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
799-
VOOR 299299

BLU-RAY STUNT 

Deze topklasse Samsung BD-P1000 Blu-Ray
Speler is gschikt voor Full HD weergave en
geeft een 5x scherper beeld dan dvd!

PANASONIC LUMIX-STUNT

5 Megapixel digitale fotocamera met 2 inch
scherm en 3x optische zoom. Type DMC-
LS2.

JVC EVERIO 30GB HD

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
699-
VOOR 289289

Deze GZ-MG130 heeft een ingebouwde harde 
schijf van 30 GB waarop u rechtstreeks uw
opnames kunt opslaan, bewerken en terugkij-

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
899-
VOOR 497497

SONY DCR-SR190

Digitale topper van Sony met 40 GB harde schijf 
voor al uw opnames. 2 Megapixel videokwaliteit
en 4 megapixel fotokwaliteit.

32” LCD-TOPPER

80 cm breedbeeld LCD. De snelle
beeld-verwerking van deze TV bedraagt
slechts 7 ms, dus geen hinderlijk 'veeg-
effect'. 

PANASONIC PLASMA

Grootbeeld plasma breedbeeld met zeer
hoog contrast en enorme zwartwaarde wat
de beeldkwaliteit fenomenaal maakt.

32" 100 HERTZ

Topklasse 32" LCD-TV’s met 100 Hertz-
techniek, dus altijd genieten van een
prachtig en rustig beeld!

SONY DIGITALE CAMCORDER

Deze digitale sony is o.a. door zijn touch
screen erg gebruikersvriendelijk. Type DCR-
HC27

CARL ZEISS LENS
TOUCH SCREEN

DIGITALE CAMERA STUNT

Alle voordelen van digitale video en foto's
in één camcorder. DV-uit, 16x optische
zoom.

16x OPTISCHE ZOOM

SONY MEGAZOOM

Uitermate geschikt voor de veeleisende
amateur/hobbyist. Extra groot zoombereik 
en makkelijk in gebruik door groot LCD. 
Type 
DSC-H2

2,5" LCD-SCHERM

PRIJSDOORBRAAK!

ZONDAG
2 mrt.
OPEN

van 12 - 17 uur

PHILIPS 32” STUNT

Deze 82 cm breedbeeld LCD van philips is
voorzien van teletekst, afstandbedieninig
en compleet geleverd met plaatsingsvoet. 
Type 32PF5321

OP=OP!

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
1299-
VOOR 399788

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
1299-
VOOR 399888

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
349
VOOR 299159

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
399-
VOOR 29999

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
169-
VOOR 8888

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
899-
VOOR 549549

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
449-
VOOR 199199

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
749-
VOOR 499499

SUPERSTUNTSONY OORDOPJES

DVD-SUPERSTUNTS
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Geschikt voor MP3, Apple iPod en MP4
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
Van
9,95
VOOR 1.00

Compacte digitale fotocamera met 6 megapixel, 3x opti-
sche zoom en 2" LCD-scherm. Voorzien van Carl Zeiss
lens, maakt prachtige foto’s!

Deze 6 megapixel spiegelreflex is met zijn 2,5"
LCD-scherm en shake reduction ideaal voor
zowel amateur als veeleisende hobbyist. 

NAVIGATIE-STUNTPRIJSDOORBRAAK!

LG LN500 BENELUX Van
229-
VOOR

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

9999
MEER DAN 45 MODELLEN UIT VOORRAAD LEVER-

LG Car navigation system LN-500. 
Zeer gemakkelijk in gebruik. 
Duidelijk kleurenscherm.

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
399-
VOOR 199199

DVD-REC + 250 GB

DVD-speler/-recorder met 250 GB harddisc.
Ervaar de magie van het opnemen op DVD/HD!
Neem uw favoriete TV-programma’s op DVD/HD
op! Type DVDR3460.

SAMSUNG
C260

TOESTELPRIJS:

14.95
BELTEGOED 10- 

PAKKETPRIJS 24.95

10- BELTEGOED*

GEEN ABONNEMENT

PREPAID

Zeer compacte DVD-speler met
prachtig geluid en schitterend beeld.
Compleet geleverd met afstands-
bediening, nu voor een nog nooit 
vertoonde prijs!!!

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

Van
39,95
VOOR 23919.95

PRIJSDOORBRAAK!
OP=OP!

OF

SIM-ONLYSTUNT

�3.95

GRATIS
Motorola
F3 GSM

VOOR 
SLECHTS

P/MND75
BELMINUTEN P/MND

150
SMSJES P/MND

6 MEGAPIXEL

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

7979Van
179-
VOOR

Digitale topcamera met 6 megapixel, uitgebreide
moviefuncties, DIGIC II, iSAPS en FlexiZone AF/AE.

POWERSHOT S3is

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

269269Van
429-
VOOR

6 MEGAPIXEL

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

394Van
599
VOOR

Digitale spiegelreflex camera met 10.1 mega-
pixel en 2,5"LCD-scherm. Met vele objectieven
te gebruiken.

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!
OP ALLE CANON EOS MODELLEN

269200

Prijsdoorbraak voor een echte LCD-
televisie. Compleet met teletekst en 
afstandsbediening, op voet geleverd.

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

188Van
379-
VOOR

Topklasse LCD-TV met ingeb. DVD-speler. Handig voor tijdens
de vakantie of bijv. als 2e tv op de kinder- of slaapkamer.

BREEDBEELD

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

249Van
479-
VOOR

6 MEGAPIXEL

CANON EOS SUPERSTUNT LCD+DVD

INGEB. DVD-SPELER
SHAKE REDUCTION

PRIJSDOORBRAAK!

EXTRA 
KORTINGEN 
TOT

100
H E R T Z

JVC/PANASONIC

NOKIA 
2310

GEEN ABONNEMENT
15- BELTEGOED*

TOESTELPRIJS:

14.95
BELTEGOED 15- 

PAKKETPRIJS 29.95

PREPAID

K100D+lens


