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Door Eldert Kuiken

Frans van Seumeren werd 
direct na zijn schooltijd di-
recteur van familiebedrijf 

Van Seumeren. ,,Ik had lang 
haar en was opstandig. Toch 
had die ouwe het slim bekeken. 
Ik kan goed met mensen om-
gaan en doorzie zaken snel, dat 
gaat automatisch.” Dat bleek. 
In korte tijd bouwde de oudste 
zoon het bedrijf uit tot een 
concern van wereldfaam. Ze na-
men het veel grotere Mammoet 
over, borgen 
de gezonken 
Russische 
Koersk en 
Frans’ kostje 
was gekocht. 

Jan Willem van Dop herkende 
de sociale intelligentie bij Van 
Seumeren binnen ‘een minuut 
of tien’. Tijdens het zestig-
ste verjaardagsfeest van FC 
Utrecht-commissaris Frans 
Snijders, vriend van beiden, 
schudden ze elkaar voor het 
eerst de hand. Daar werd de 
kiem gelegd van de historische 
deal. Van Dop: ,,Alsof ik hem 
al eerder had leren kennen. 
Een mensen-mens, net als ik. 

Dat is belangrijk, want je moet 
weten wat er in de koppies van 
je mensen speelt. En ik heb met 
plezier op eigen benen gestaan, 
maar ben blij nu een klankbord 
te hebben in Frans.” Van Seu-
meren knikt: ,,We vormen een 
sterk koppel. Ik heb Jan Willem 
de afgelopen drie weken geob-
serveerd. Hij kent de voetbal-
wereld als geen ander, is een 
snelle denker en een emotionele 
man. Ik bedoel: hij durft zich 
te uiten, schaamt zich daar niet 
voor. Daar hou ik wel van.” 

De no-nonsense 
mentaliteit waar 
Mammoet op 
dreef, wil het 
koppel ook bij 
FC Utrecht. Van 

Seumeren: ,,Het Ro erdamse 
’geen woorden, maar daden’ of 
‘niet lullen, maar poetsen’ op 
z’n Utrechts; het komt op het-
zelfde neer. Jan Willem is een 
werkpaard, een overlever met 
een straatvechtersmentaliteit, 
in de goede zin van het woord. 
Hij gaat van A naar B en pakt 
tussendoor ook nog dingetjes 
aan.” ,,Met dat soort mensen”, 
bevestigt Van Dop, ,,is het 
goed werken. Als er iets moet 

gebeuren, stap je toch eerder op 
hen af.”
,,Zo ontstaat een bedrijfscul-
tuur”, weet Van Seumeren. 
,,Door het gedrag en de uitstra-
ling van de leiding, van bo-
venaf. Zit daar een showbinkie, 
dan krijg je ook showbinkies op 
de werkvloer.” 

De cultuur moet stroken met 
Utrechtse waarden. ,,Mouwen 
opstropen, saamhorigheid en 
– wat ik heel belangrijk vind 
– humor. Dat zijn eigenschap-
pen die de cultuur van de club 
bepalen. Die maken of Utrech-
ters trots op hun club zijn. Maar 
ook een ‘bietje kankeren’ is 
typisch Utrechts. Dat moeten 
we ombuigen naar het positie-
ve. Dan komen er vanzelf nog 
meer mensen naar het stadion. 
Omdat ze zich met die club 

INHOUDSOPGAVE

Uitgave:
Rondom Voetbal B.V., onderdeel van 
Sports Facilities en Media B.V.
 
Uitgever: Rob Zomer
Telefoon: 06-14281531

Adres:
Steynlaan 19 B, 
3701 EA  Zeist, 
Telefoon: 030-6977710 
www.rondomvoetbal.nl 

Hoofdredacteur: Eldert Kuiken 
Telefoon: 06-24956142
redactie@rondomvoetbal.nl

Eindredactie
Remco Faasen

Medewerkers: Gerrit Lijffijt; Patrick 
de Ruijter; Hassan Amouch; Ruud 
Buurman; Jaap de Boer; Martin Don-
ker; Mark Giepmans; Remco Faasen; 
Ton van Rietbergen; Rogier Fonteijne; 
Adem Özkan; Bart Grimbergen; Jean 
Grooten; Maarten Hoevers; Jeroen 
Kemp;  Beatrijs van der Pas;  Arnoud 
Kluiters; Martin Kamphuis; Tom 
van den Heiligenberg; Pim Koppel; 
Jan Selman; Jean Paul de Jong; Dick 
van der Peijl; Hans Kraay sr; Sjef 
van Hoof; Harold van Ineveld; Koos 
Meinderts; Qurijn Metz; Remco Neu; 
Marnix Schmidt; Derk Schut; Peter te 
Lintel Hekkert; Oscar van der Horst; 
Robert-Jan van der Horst; Dennis 
Rijntjes; René van der Laan; Marieke 
van der Voort; Johan van der Zande; 

Pieter Weijers; Beatrijs van der Pas; 
Hans van Echtelt; Frans van Seumeren; 
Bas v an Veenendaal; Alex v an Vogel-
poel;  Sandra van Zetten;  Rien van 
Wolfswinkel; André de Vos; Henny de 
Vos; Rolf de Vos; Hans Vos en tientallen 
clubverslaggevers.

Advertenties: 
advertentie@rondomvoetbal.nl

Sales:
Ina Scholman, Alexander Oudraat

Vormgeving: Aldo Elfrink, Floris 
Algra en Anton Gouverneur

Druk: Dijkman Offset  BV  
Vlissingerweg 40, 1112 AT Diemen. 
Telefoon  020-3980808 

Clubnieuws:
Ook met uw clubnieuws en vrijwil-
ligers in de krant? Mail uw nieuwtjes, 
berichten, aankondigingen en bijvoor-
beeld jubilea naar: 
mijnclub@rondomvoetbal.nl.

Oplage:
De krant Rondom Voetbal wordt 
9 keer per voetbalseizoen in een 
oplage van 50.000 exemplaren gratis 
verspreid, onder meer bij negentig 
voetbalverenigingen in en rondom de 
stad Utrecht. 

Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt zonder uitdrukkelijke toe-
stemming van de uitgever.

Colofon

9
Positiespel:
Krijt aan de noppen 
is niet meer

11
Homeless Cup:
De straat naar Melbourne

13
Augie:
Oppasopa (66) uitblinker 
bij Domstad-Majella 3 

15
Clubcultuur:
‘RUC’ers kunnen veel 
van elkaar hebben’

19
Arbitrair:
Rob van den Broek is al 
42 jaar scheidsrechter

23
Vrouw en voetbal:
FC Utrecht favoriet voor 
eerste Eredivisietitel

25
Rondom de FC:
Ben ten Boden gaf het 
‘jawoord’ in Utrecht-shirt

30
ALL INN topper:
Reyer Ran

Frans van Seumeren wil trots zijn op club

FC in handen van ras-Utrechter 
In de Piet Imboszaal van Stadion Galgenwaard werd woensdag bekend 
dat FC Utrecht in handen is gekomen van een ras-Utrechter. Frans van Se-
umeren kocht voor zestien miljoen euro 51 procent van de aandelen. Om-
dat de voorzi er van vv De Meern, die transportonderneming Mammoet 
liet uitgroeien tot een concern van wereldfaam, een ‘groot voetbalhart’ 
heeft. En, van levensbelang voor de club, een dikke portemonnee. Voort-
aan is hij de man die betaalt en dus bepaalt. Maar op afstand, in overleg 
met ‘zijn’ algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Scoren in 
Galgenwaard
Zo’n dertig jaar geleden maakte 
Frans van Seumeren zelf een 
doelpunt in Galgenwaard. ,,Ja, 
tegen Hans van Breukelen nog 
wel. Hij zal een jaar of zeventien 
zijn geweest. Ik was aanvaller 
van mijn club, vv De Meern. Het 
moet voor mijn achtentwintig-
ste zijn geweest, want ik ben 
jong gestopt; speelde al op mijn 
achtentwintigste in een bierelf-
tal. Ik ging langs hem met zo’n 
‘ongelooflijk snelle passeerbe-
weging’. De bal ging eigenlijk té 
snel, maar ik kreeg er nog net 
mijn voet tegenaan om hem bin-
nen te tikken. Met als desastreus 
gevolg dat ik vol op de paal knal-
de. Konden ze me afvoeren…”

Joop Lelieveld

Een stadion heeft Van Seumeren 
niet gekocht. Dat is van Joop Le-
lievelds Midreth, dat de nieuwe 
Galgenwaard bouwde en kocht 
met een lening van de gemeente. 
Als we voor de foto’s de tribune 
oplopen, staat Lelieveld een ver-
dieping hoger. De ene eigenaar 
feliciteert de ander. Frans van 
Seumeren: ,,Dat is een prettige 
bijkomstigheid. Joop en ik kennen 
elkaar en kunnen elkaar zeker 
versterken. Er samen een nog 
mooiere club van maken.”

,,Ook een’bietje 
kankeren’ is typisch 

Utrechts”

Coverfoto: 
Ferdi Vierklau in actie voor RUC 2 (René van der Laan).
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verbonden voelen. Dat is mijn 
uitdaging: trots op Utrecht!” 
Van Dop ziet die uitdaging 
evenzeer: ,,Zo is Heerenveen de 
trots van het noorden gewor-
den. Terwijl dat voorheen toch 
Cambuur was, in de hoofdstad 
Leeuwarden. Wij hebben in 
Utrecht een potentieel van een 
miljoen supporters, maar nog 
veel ‘wi e vlekken’.” 

Om die roodwit te kleuren, 
gaan Van Dop en zijn mensen 
geregeld de provincie in. Een 
praatje houden bij amateur-
clubs, dat werk. ,,Maar ik merk 
dat veel mensen nog met de 
sanering bezig zijn. Met de 
komst van Frans, de nieuwe 
ambitie, hoop ik dat ook bij hen 
een knopje om gaat en dat meer 
mensen zich wil binden aan de 
club.”
Voor zestien miljoen euro is 
Frans van Seumeren de man die 
betaalt, dus bepaalt. Zat hij wel 
eens – zoals zovelen - op de tri-
bune te denken ‘als ik hier toch 
de baas was, dan …?’ ,,Nee, 
maar ik zie de club nu ook niet 

als bezit maar als uitdaging. Ik 
zal op afstand besturen. Met 
een grote transfer zal ik me 
bemoeien, niet met details.” 

‘Eerst een goede structuur 
neerze en’, kondigde Van 
Seumeren tijdens de perscon-
ferentie aan. Dat was geen 
verholen kritiek, legt hij uit. 
,,De club heeft na de komst van 
de nieuwe commissarissen de 
eerste stappen al gezet. Is meer 
volgens mijn filosofie gaan wer-
ken. Daar hang ik on e end 
aan. Een werkbare structuur, 

met voor iedereen heel duide-
lijke verantwoordelijkheden. En 
korte lijnen.” 

Een daadkrachtiger structuur, 
een bruisende cultuur. Die uit-
daging voor Van Seumeren is 
de opdracht voor de mensen op 
de velden en achter de bureaus. 
Voor hen brengt de financi-
ele injectie ‘een stuk rust en 
toekomstperspectief’. Van Dop: 
,,Nu we weten wat er mogelijk 
is, kunnen we verder vooruit 
kijken. Er is duidelijkheid en 
we kunnen afspraken maken.”

COLUMN VAN DE MAAND

Heel diep water
Is de verkoop van 51 procent van de aandelen van FC Utrecht een 
goede zaak? Ja, al kun je over de hoogte van het bedrag discussiëren. 
Zestien miljoen lijkt veel, maar met 2 à 3 verkeerde aankopen ver-
dwijnt het als sneeuw voor de zon. Het is en blijft zaak de financiën 
nauwkeurig in balans te houden en niet de fout te maken die AZ beging 
met de aankoop van Ari en Pele.
Is Frans van Seumeren naïef dat hij zoveel geld in een voetbalbedrijf 
pompt? Ja, omdat is gebleken dat geen bedrijf zo lastig is te runnen als 
een voetbalbedrijf. Zou ik zestien miljoen in een voetbalbedrijf inves-
teren, hetgeen helaas niet mogelijk is, dan was mijn eerste doelstelling: 
‘vinger aan de knip’ en in alle opzichten zakelijk te werk gaan.
Waarom/waardoor is het leiden van een voetbalbedrijf moeilijker dan 
dat van ‘normale’ bedrij-
ven? Door de grote me-
dia-aandacht die op veel 
personen een dusdanig 
grote invloed heeft dat zij hun verstand bij voetbalzaken aan de kap-
stok laten hangen.
Wat moet de eigenaar van een voetbalcub nooit doen? Zich omringen 
met ja-knikkers. Zorg voor kwalitatief goede, onafhankelijke mensen 
bij vitale beslissingen en houdt de regie van de bedrijfsvoering stevig in 
handen. Betekent dat, dat Van seumeren zich overal mee moet bemoei-
en? Nee, maar bij grote beslissingen zal de ‘eigenaar’ zijn fiat moeten 
geven.  Wat dat betreft zou een tripje naar de Verenigde Staten geen 
kwaad kunnen. De eigenaar investeert en is dus de Boss.

Is de overname van FC Utrecht een voorbode van een nieuwe trend 
in de professionele voetbalwereld? Het lijkt er wel op. Na AZ en FC 
Utrecht, zullen meerdere clubs worden overgenomen/gekocht al zal 
dat niet stormachtig gebeuren. De media-aandacht voor voetbal is 
enorm en werkt als een magneet op individuën en bedrijven.

Zoals ik al eerder opmerkte, ben ik niet onder de indruk van de over-
name prijs van zestien miljoen voor het voetbalbedrijf FC Utrecht. Het 
is eigenlijk een koopje. 51 procent van de aandelen voor 16 miljoen be-
tekent dat 100 procent van de aandelen een waarde vertegenwoordigt 
van plusminus 30 miljoen. Een financieel slimmere man dan ik trachtte 
mij duidelijk te maken dat ik het tien jaar lang afzien van de dividenduit-
kering over het hoofd zag. En ook het rentevoordeel niet meerekende. 
Op mijn vraag wat dat betekende, luidde het antwoord: ‘Omdat het 

bedrag ineens wordt ge-
stort, levert dat direct al 
rente op’. Laatst kocht ik 
een kostuum, het moest 

ineens worden betaald. Ik kreeg niet de indruk dat de verkoper vond 
dat hij daardoor een rentevoordeel had. Ik kreeg in ieder geval geen 
korting.
Tot slot: feliciteer ik Frans van Seumeren, de man met het motto ‘no 
guts no glory’? Ja, zonder enige terughoudendheid. FC Utrecht heeft 
de nodige potentie en als je met je bedrijf Mammoet in staat was de 
Koersk boven water te krijgen, wat een formidabele klus was, lukt dat 
ook wel met het behoorlijk gezonde FC Utrecht. Maar, geachte onder-
nemer Frans van Seumeren, professioneel voetbal is heel diep water!

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

‘Zestien miljoen is eigenlijk een koopje’

Uitdaging
Mijn verstand zei ‘niet doen’, maar 
mijn gevoel zei ‘wel doen’. Uitein-
delijk heeft mijn gevoel gewonnen. 
Ik vind het een eer dat ik mee mag 
helpen om van FC Utrecht een finan-
cieel gezonde en professionele club 
te maken. Wanneer wij daarin slagen 
ben ik ervan overtuigd dat er pres-
tatief in de nabije toekomst mooie 
dingen gaan gebeuren in Stadion Gal-
genwaard. 

Ik realiseer mij terdege dat de uitdaging 
groot is en dat de mouwen opgestroopt 
moeten worden om ons doel te bereiken. 
Voetbal is emotie en drama, een afspiege-
ling van de samenleving, maar dan in het 
kwadraat. Je leeft bij de dag. Een bal tegen 
de paal op het verkeerde moment kan 
desastreuze gevolgen hebben. Een goal in de laatste minuut, zoals FC 
Utrecht bijvoorbeeld afgelopen zondag tegen FC Twente overkwam, kan 
bepalend zijn of je de play-offs haalt of niet. Met alle sportieve maar ook 
financiële gevolgen van dien. Maar dat is ‘part of the game’ en maakt het 
leven juist zo mooi. 

Ik hoop van harte dat ik de komende jaren, ook wanneer het eens tegen 
zit, de steun krijg van de supporters. Ik steek op een vreselijke manier 
mijn nek uit. Maar samen met iedereen die FC Utrecht een warm hart 
toedraagt gaan we ervoor zorgen dat FC Utrecht een voetbalclub wordt 
die de stad én de provincie Utrecht waardig is. 

Frans van Seumeren

Zestien miljoen 

,,Te weinig”, klinken veel Utrechters geschrokken. Voor 51 procent van 
de aandelen, dus is ‘hun’ club slechts 30 miljoen waard? ,,Nee”, nuanceer-
de Boele Staal als voorzitter van de Stichting Aandeelhouders tijdens de 
persconferentie, ,,Van Seumeren keert tien jaar lang geen dividend uit 
en winst blijft in de club. En het volledige bedrag is direct beschikbaar. 
Dat levert rentevoordeel, dus meerwaarde op”. Ingewikkeld. Als je direct 
betaalt, betaal je geen rente. Dat is normaal. En om dividend uit te keren, 
moet je eerst maar eens winst maken. 

Van Dop vindt dat je niet alleen naar dat bedrag kunt kijken.  ,,Vaak gaan 
overnames gepaard met achtergestelde leningen. Vergeleken met derge-
lijke constructies heeft dit bod meer waarde.” 

,,Een club is lastig te waarderen”, weet Frans van Seumeren. ,,Je kunt niet 
zeggen ‘zeven keer het eigen vermogen’ of ‘één, twee of drie keer de 
omzet zoals in het bedrijfsleven. Feyenoord is wel eens op 170 miljoen 
euro becijferd. Ik heb een inschatting gemaakt van tv-rechten, het merk 
FC Utrecht, licenties, het spelerskapitaal en een stukje eigen vermogen. 
Daarbij komt mijn toegevoegde waarde. Mijn ervaring als  zakenman en 
vooral mijn ambitie. Daarna heb ik op mijn gevoel een beslissing geno-
men. Ik heb nou eenmaal een Utrecht-hart.” 

Willem van Hanegem

Even houdt Frans van Seumeren zijn lippen op elkaar. Hij gaf net aan 
zich niet met technische zaken te zullen bemoeien, maar onderbreekt 
zichzelf. Zoekt de blik van Van Dop. Luttele seconden later zijn de heren 
het eens: ,,We hopen dat Willem van Hanegem ook na het uitdienen 
van zijn contract aan de club verbonden blijft, in welke technische func-
tie dan ook. Hij heeft de ploeg voetballend beter gemaakt en is één van 
de weinige trainers in Nederland met zo’n voetbalvisie. En een cultuur-
drager binnen de club. We hebben meer goals voor en ook meer goals 
tegen. Maar in de beleving van de mensen is het veel beter.”
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Door Rogier Fonteijne

Maarssen-trainer Theo 
Verwoert wil het even 
gezegd hebben: de 

grote kracht van zijn selectie 
schuilt volgens hem in de grote 
trainingsopkomst. De leergie-
rige groep komt trouw naar 
de oefensessies, de beloning 
ligt in het verschiet. ,,We heb-
ben al de eerste periode in 
ons bezit, maar het streven is 
natuurlijk het kampioenschap. 
De wedstrijd tegen OSO zal 
nog lastig worden, de overige 
twee wedstrijden zijn beide 

derby’s, die zijn natuurlijk altijd 
beladen.” Verwoert doelt op de 
wedstrijd tegen OSM uit Maars-
senbroek en de uitwedstrijd 
tegen buurman DWSM. De 
oud-trainer van onder andere 
Patria beaamt dat wedstrijden 
als deze lastige duels  zijn. ,,De 
thuiswedstrijd tegen DWSM 
hebben we met 2-0 gewonnen. 
We wonnen daarmee de pe-
riode. Maar we moeten in deze 
fase van de competitie niemand 
onderscha en.” 

Waar het Maarssen voor de 
wind gaat, heeft DWSM het 

een stuk lastiger. De club heeft 
maar één elftal op de zaterdag, 
bovendien is de aanwas vanuit 
de jeugd gering. Dit seizoen 
werd afscheid genomen van 
enkele spelers nadat deze 
betrokken waren bij enkele 
incidenten. Volgens voorzi er 
Cees Ebskamp kon de club niet 
anders. ,,Het is tegenwoordig 
lastig om voetbal te bedrijven. 
De gemeente verwacht dat we 
allerlei jongens opnemen in 
onze selectie, puur omdat er 
weer een of ander convenant 
is getekend. Wij willen echter 
geen narigheid.” De voorzi er 
erkent dat Maarssen er momen-
teel beter voor staat dan zijn 
vereniging. De toekomst blijft 
onduidelijk. ,,Daar doe ik geen 
uitspraken over. We gaan er 
in ieder geval zeker voor. De 
sfeer binnen de spelersgroep 
is goed. Maarssen is gewoon 
een niveautje hoger dan wij. 
We proberen dit seizoen goed 
af te sluiten. Volgend seizoen 

beginnen we met wat nieuwe 
jongens en dan ziet het er weer 
heel anders uit.” 

Dit beaamt ook aanvoerder 
Marcel van de Broek, de neef 
van trainer Hans van de Broek. 
De oud-speler van Maarssen 
en VIOD is volgend seizoen 
zeker nog van de partij. ,,Ik wil 
gewoon nog wat jaren lekker 
voetballen. Dit seizoen gaat het 
slecht, maar volgend seizoen 
komen er weer wat nieuwe 
jongens bij. De derby in Maars-
sen is altijd weer speciaal. Veel 
jongens hebben voor beide 
clubs gespeeld, iedereen kent 
elkaar wel. Het blijft altijd bij 
gezonde rivaliteit. Natuurlijk 
zijn er pi ige duels, maar na 
afloop drinken we een biertje 
met elkaar.” 

Wat het duel extra pikant 
maakt, is de soap die begin dit 
jaar begon toen het zaalvoet-
balteam van DWSM verhuisde 
naar vv Maarssen. Henk van 
Rijswijk, trainer van het gezel-
schap, geeft uitleg: ,,Bij DWSM 
moesten we alles zelf regelen. 
En dat terwijl we hoofdklasse 
speelden. Op het veld waren 
we allemaal voor Maarssen 
actief. Het zou dus logischer 
zijn als we ook voor Maarssen 
konden zaalvoetballen en op 
een gegeven moment bood de 
club ons die kans. We hebben 
toen overleg gehad met het 
bestuur van DWSM. Alles werd 
in instantie netjes geregeld, 
alleen later bracht DWSM naar 
buiten dat de club nog steeds 
hoofdklasse speelde in de zaal, 
terwijl we volledig onder de 
vlag van vv Maarssen opereren. 
Sindsdien zijn de verhoudin-
gen ronduit slecht. Als je ze 
tegenkomt word je met de nek 

aangekeken.” De 32-jarige Van 
Rijswijk, op het veld assistent-
trainer van IJsselmeervogels, 
benadrukt wel dat het een 
bestuurlijke kwestie is. ,,De 
spelers die elkaar op het veld 
tegenkomen gaan prima met el-
kaar om. De meeste spelers van 
DWSM zijn weer oud-Maarssen 
spelers.” 

Rivaliteit of niet, voor Maars-
sen is momenteel maar één 
ding belangrijk. Alles moet 
wijken voor de titel. Freek 
Speelman, voorzi er van de 
zaterdag-afdeling, is trots op 
de club: ,,Drie jaar geleden 
waren we op sterven na dood. 
Dankzij de hulp van ons twee-
de elftal en wat mensen van 
buitenaf kwamen we er weer 
boven op. Zowel de zondag als 
de zaterdag doet het momen-
teel trouwens goed. We willen 
in de toekomst een stevige 
speler in de regio worden.” 
De derby van Maarssen zorgt 
zeker voor speciale gevoelens 
bij Speelman. ,,We delen nu 
eenmaal he elfde sportpark. 
De jongens kennen elkaar 
van het stappen. De wedstrijd 
leeft, al is het voor de oudere 
supporters altijd wat specialer 
dan voor de huidige genera-
tie.” Dat vindt ook René Siebe. 
De 35-jarige speler koos dit 
jaar voor de zaterdagtak van 
Maarssen, nadat hij lang op de 
zondag gespeeld had. ,,Ik train 
ook de jeugd, op een gegeven 
moment was het niet meer te 
combineren. Ik wil ook nog 
wel eens thuis zijn.” De vete-
raan beseft dat de wedstrijd 
tegen DWSM of tegen OSM uit 
Maarssenbroek het kampioen-
schap op kan leveren. “Het is 
een speciaal duel. Met DWSM 
gaat het minder. Het vorige 

DWSM-
MAARSSEN

Door Remco Faasen

Iedere maand beoordeelt 
Rondom Voetbal het complex 
van een amateurvereniging in 
de regio aan een de hand van 
een aantal vaste criteria (1 
tot 5 balletjes). Deze maand 
bezocht Remco Faasen het 
terrein van vv Maarssen, op 
zaterdag 29 maart.

Naam:  
Het is even zoeken, maar ze zijn 
er wel: voetbalclubs die hun thuis-
basis hebben op een sportpark 
met een originele naam. Niet ver-
noemd naar de club die er speelt, 
de straat waar de velden aan lig-

gen of het gebied waar alles in 
huist. Vv Maarssen is zo’n club die 
wedstijden afwerkt op een sport-
park met een originele naam. De 
ruim 80-jarige speelt op Sportpark 
Daalseweide. De club deelt het 
terrein met voetbalclub DWSM, 
tennisvereniging Luck Raeck en 
korfbalvereniging OVVO. Er staat 
ook nog een sporthal.

Ligging:  
Sportpark Daalseweg ligt helemaal 
aan het einde van de Amsterdam-
sestraatweg, tussen Utrecht en 
Maarssen in. Ook Oud-Zuilen ligt 
op een steenworp afstand. Recht 
tegenover het complex komen 
nieuwe buren: het Vechtdorpje Op 

Buuren wordt hier gebouwd. De 
nieuwe bewoners zullen rekening 
moeten houden met parkeerover-
last, want het parkeerterrein staat 
op deze late zaterdagmiddag, als 
de meeste wedstrijden al zijn ge-
speeld, helemaal vol. De streekbus-
sen 120 en 124 stoppen op halte 
‘Zuilensebrug’. Ook met bus 36 is 
het sportpark te bereiken via halte 
‘Oud-Zuilen’, maar is iets verder 
lopen. 

Velden: 
Maar liefst elf voetbalvelden lig-
gen er op Sportpark Daalseweg 
en daarvan zijn er zes en een 
trainingsveld van vv Maarssen. De 
club heeft ook nog een keepers-
trainingsveld. Er was toch nog wat 
ruimte over naast de kantine. Naast 
het hoofdveld staat aan een deel 
van de lange zijde een overdekte 
zittribune. Opvallend zijn de twee 

mooie dug-outs met kuipstoeltjes. 
Een hele verbetering ten opzichte 
van de eindeloze betonnen hokjes 
die overal te vinden zijn. De kwali-
teit van de velden kan wel wat be-
ter: er zijn veel kale plekken. 

Kleedkamers:  
Omkleden gebeurt in Maarssen 
in redelijk grote en schone, zij het 
wat donkere kleedkamers. Dou-
chen gaat met maximaal vier man 
tegelijk en voor wie na afloop nog 
goed voor de dag wil komen, hangt 
er een spiegel.

Kantine:  
De kantine lijkt wat klein voor een 
club met meer dan duizend leden, 
maar is wel gezellig. De bar staat 
in een hoek en overal staan stoe-
len aan tafeltjes die de ruimte een 
frisse uitstraling geven. De muziek 
staat aan maar maakt het praten 

niet onmogelijk. Er is mooi uitzicht 
op drie voetbalvelden en als daar 
niets te zien is staat er een flip-
perkast, een tafelvoetbaltafel, een 
fotospel en twee dartsborden. Kof-
fie kost 90 cent, een fluitje Amstel 
1,40 en een vaasje 1,70. 

Broodje bal:  
Kantinebeheerders in de regio, let-
ten we even op! Misschien kunt 
u bij vv Maarssen leren hoe een 
broodje bal moet smaken. 1,80 
euro kost de ultieme voetbals-
nack en hij is geweldig! Helemaal 
perfect. Een echte aanrader. Voor 
wie onderweg is vanuit Utrecht 
naar Maarssen: even stoppen bij de 
kantine van de plaatselijke voetbal-
vereniging. 

Toiletten:  
Het ruikt fris in de toiletten en dat 
is knap aan het einde van een lange 

Complex Test

Maarssen: kampioenschap binnen handbereik

Zaterdagtak op weg naar vier
Vorig jaar moest de ploeg van trainer Theo Verwoert nog 
genoegen nemen met een plaats in de nacompetitie, dit sei-
zoen ligt het vlaggenschip van vv Maarssen op koers voor 
de titel in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Buur-
man DWSM heeft het moeilijk, de club doet er alles aan 
het voortbestaan te garanderen. Zaterdag 19 april ontvangt 
DWSM de grote broer en deze derby kan wel eens het 
kampioensduel zijn voor vv Maarssen. Een vooruitblik. 



bestuur is afgetreden. Destijds 
was er nog wel eens sprake van 
een fusie. Het nieuwe bestuur 
wil dat niet. Wij zijn meer met 
onszelf bezig. We liggen op 
titelkoers. Maar we zijn er nog 
niet. De wedstrijd tegen OSO 
moet ook nog gewonnen wor-
den. Vorig seizoen speelden 
we nacompetitie, dit jaar moet 
het gebeuren.” 

Twee clubs op he elfde ter-
rein, twee aparte werelden. vv 
Maarssen kan met een gerust 
hart vooruit kijken, ambitie 
voert de boventoon. DWSM 
kijkt minder ver vooruit, maar 
volgend seizoen is de zater-
dagploeg sowieso weer van de 
partij in de vijfde klasse. Ook 
die ambitie is bewonderens-
waardig. 

Jubilaris Houten: rijk in vele opzichten
De website van sv Houten telt af naar 10 april, de dag dat Houten haar 75e verjaardag 
viert. Aan de vooravond van dat heuglijke feit schoven vier bestuursleden aan voor een 
goed gesprek over de jarige: Nico van Slegtenhorst, de huidige voorzi er en diens opvol-
ger Gert Wildvank, secretaris John Vermeulen en jeugdvoorzi er Suzan Nieuwenhuizen.

Door Hans Boender

Nico van Slegtenhorst: ,,We vieren ons 75-jarig 
bestaan in de wetenschap dat we er goed voor 
staan. Dat zie je vooral aan het aantal vrijwilligers. 
Veel verenigingen hebben tegenwoordig moeite 
vrijwilligers te vinden. Wij niet.’’
Gert Wildvank: ,,In Houten zijn zo’n 1.200 vrijwil-
ligers actief, waarvan 260 bij ons. Dat is een hoog 
aantal, als je bedenkt dat Houten zo’n 50.000 inwo-
ners heeft en wij 1.200 leden.’’  
Suzan Nieuwenhuizen: ,,De afgelopen jaren zijn 
er veel mensen in Houten komen wonen. Het is 
een groeigemeente. Daardoor is ons ledental ook 
gegroeid. Het zijn er inmiddels 1.200. Het is een 
hele toer om alles in goede banen te leiden bij zo’n 
grote vereniging, maar dat verloopt goed.’’
Wildvank: ,,De club herbergt veel kennis en erva-
ring.’’
Van Slegtenhorst: ,,Als bestuur moet je wel uitstra-
len dat je het voortouw wilt nemen en laten zien 
wie je bent en waar je naar toe wilt.’’
Nieuwenhuizen: ,,Dan krijg je mensen mee. En 
aandacht voor vrijwilligers helpt.’’
Van Slegtenhorst: ,,Je moet ze koesteren. Hoe 
we dat doen? Bijvoorbeeld door ieder jaar een 
feestavond te organiseren voor alle vrijwilligers en 
hun partners. We merken dat mensen graag bij sv 
Houten willen horen.

Wildvank: ,,De vereniging groeit en bloeit, in spor-
tief, maatschappelijk en op commercieel gebied.’’
Van Slegtenhorst: ,,We zijn rijk in meerdere 
opzichten. Houten heeft ook mindere periodes 
gekend. Vijftien jaar geleden zat de club financieel 
in een diep dal. Het toenmalige bestuur heeft de 
basis gelegd voor de club die we nu zijn, met de 
hulp van een aantal bedrijven die hun nek hebben 
uitgestoken. Destijds kwamen mensen voor een 
partijtje voetbal en een biertje en dat was het. We 
waren een slapende vereniging. Nu organiseren we 
allerlei evenementen en toernooien. We zijn weer 
een voetbalclub geworden. Daar zijn we trots op. 
Als je vraagt wat het mooiste cadeau is dat we kun-
nen krijgen voor onze 75e verjaardag, dan zeg ik 
dat we dat al hebben gehad: heel veel mensen die 
hard werken om de club verder te brengen. Ons 
doel is simpel: ervoor zorgen dat 1.200 mensen lol 
in voetbal hebben.’’
Wildvank: ,,Om dat voor elkaar te krijgen, moet je 
veel doen. Ook de komende jaren. Houten is zich 
aan het ontwikkelen tot een kleine stad. We moeten 
steeds meer in de slag met de gemeente. Vroeger 
had je alleen een muziek- en een gymvereniging 
én sv Houten. Nu zijn er veel meer clubs, allemaal 
met hun eigen wensen. De gemeente Houten 
streeft niet naar een topsportklimaat. Maar wij wil-
len zo hoog mogelijk spelen. Onze jeugdopleiding 
is top, met goede, gediplomeerde trainers.’’

John Vermeulen: ,,Iedere zaterdag staan er scouts 
van betaalde clubs langs de lijn. Dat is fantastisch, 
een vorm van erkenning.’’
Nieuwenhuizen: ,,Als talenten de stap maken 

naar een BVO, zijn we trots. Als ze naar een andere 
amateurvereniging gaan, vind ik dat zonde.’’
Van Slegtenhorst: ,,Iedereen wil zo hoog mogelijk 
voetballen. We zullen spelers ook nooit tegenhou-
den. Wat we wel willen, is met het eerste team 
naar de tweede klasse. De derde klasse is minder 
aantrekkelijk voor talentvolle spelers.’’
Wildvank: ,,En we vinden ook dat het eerste van 
een vereniging met 1.200 leden op een hoger ni-
veau hoort te spelen dan de derde klasse.’’
Van Slegtenhorst: ,,We komen maar niet uit die 
derde klasse. De laatste jaren zijn we gestrand in 
de nacompetitie.’’

Nieuwenhuizen: ,,Met onze jeugd spelen we wel 
op een hoog niveau, tot de tweede divisie landelijk. 
We willen prestatief bezig zijn met de beste jeug-
delftallen. Voor ouders is dat wennen. Topsport is 
keihard. Kinderen vallen af en het is niet gemak-
kelijk voor hen en voor ouders om daarmee om te 
gaan. Een paar jaar geleden hadden we daar meer 
problemen mee dan nu. Misschien dat ouders 
gewend zijn geraakt aan onze manier van denken. 
Er is rust qua selectiebeleid, er lopen deskundige 
jeugdcoördinatoren rond.’’
Wildvank: ,,Met Evert Brouwers hebben we een 
toptalent bij FC Utrecht afgeleverd. Hij heeft een 
voorbeeldfunctie, ook omdat hij in het Nederlands 
elftal onder ach ien speelt. Wat ik mooi vind, is 
dat spelers van het eerste en het tweede activiteiten 
verrichten binnen de club, zoals meehelpen met 
het organiseren van toernooien, jeugdwedstrijden 
te fluiten, noem maar op.’’

Nieuwenhuizen: ,,En dat gebeurt ook. Jongens 
stimuleren elkaar om iets te ondernemen, om iets 
voor een ander te doen. Dat besef leeft in de hele 
club. Wij hebben een belangrijke, sociale functie 
in de Houtense gemeenschap en die rol willen we 
vervullen.’’
Van Slegtenhorst: ,,We willen onderdeel zijn van 
de gemeenschap rondom Utrecht, waarbij we ons 
niet meer, maar ook niet minder voelen dan andere 
clubs. Zo willen we op de landkaart staan.’’

Van Slegtenhorst maakt plaats 

Voorzi er Nico van Slegtenhorst maakt in mei, een 
maand na de 75e verjaardag van sv Houten, plaats 
voor Gert Wildvank. Van Slegtenhorst: ,,Ik heb 
het zes jaar gedaan en voor mij is dat voldoende. 
De motivatie bij mij is niet meer dezelfde als zes 
jaar geleden. Ik vind dat het tijd is geworden om 
plaats te maken voor een ander, voor iemand met 
nieuwe ideeën die de vereniging weer verder kan 
helpen. Met Gert Wildvank hebben we die man. 
Hét hoogtepunt in de afgelopen zes jaar? Er is niet 
één hoogtepunt. Iedere keer dat we erin slagen om 
1.200 mensen lekker te laten voetballen, is voor mij 
een hoogtepunt.’’
Veel informatie over het jubileum van sv Houten 
en alle activiteiten is te vinden op de website van 
de club.
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voetbaldag. Er zijn twee toiletten, 
drie urinoirs voor de grote man-
nen en een kleintje voor de jonge 
voetballers. Bij de wasbak hangen 
een zeepdispenser en een hand-
doekapparaat. Leuk detail: een af-
valbakje. 

Algeheel:  
Vv Maarssen heeft een mooi 

complex waar het prettig toe-
ven is. Ondanks de vele velden 
ligt alles toch dicht bij elkaar 
en is het lekker overzichte-
lijk. Trefpunt van de club is 
de kantine en het is bepaald 
geen straf om daar te zijn. 
Voor zo’n broodje bal rij je 
graag even om. 

Nico van Slegtenhorst, John Vermeulen, Suzanne Nieuwenhuizen, Gert Wildvank

rde klasse
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www.voetbalshop24.nl
Kantoorboekhandel Kees Visscher V.O.F.
Mereveldplein 33, 3454CK De Meern
Telefoon: 030-6662230 E-mail: boekshop@planet.nl

Sportcentrum De Meern
Niet de grootste maar wel de 
gezelligste en de goedkoopste !

Sporten al vanaf 27,50 euro per maand 
Burgemeester Taets van Amerongenlaan 4, 
3454 AA De Meern. Tel: 030 -66612 42

www.sportcentrumdemeern.nl

Leewis Tweewielers
Zandweg 133
3454 HA De Meern
030-6663449

* Verkoop van fietsen & brommers
* Reparatie fietsen

Meubels, raamdecoratie, 
harde en zachte vloerbedekking.

J A N K O O I J M A N . N L

Woninginrichter aan huis.

J A N K O O I J M A N . N L

06 53 393059

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

BLOEMENVEILING VAN VLEUTEN 

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

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

WWW.UTRECHTSEBAZAAR.NL

s
Bestel voor uw eigen gemak een Bemmelbak

Harmelen:

voor bedrijf

en particulier
Handelsweg 7, 3481 MJ Harmelen, Tel. 0348-441833

www.bemmelcontainerservice.nl - info@bemmelcontainerservice.nl

Containerverhuur

Afvalverwerking

Recycling

Zand

Grind

Grond

s

RECLAMEBORDEN

Ge

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

Al 3 generaties leveren wij vakwerk

Schildersbedrijf
Gebrs. van Vugt

vakwerk

Dorpsstraat 25A - 3451 BJ Vleuten
Tel: 030-6773211 - fax: 030-6775086

www.teletapijt.nl

Finesse schilderwerken Harmelen

Tel. 0348-442096
Fax 0348-443648

E-mail: info@fi nesseschilderwerken.nl

Van Dijk Notariskantoor is per 21 april 2008
gevestigd in het nieuwe kantoorpand.

Waarborg installateur

van Schaik

Tel.: 030 - 677 21 06

VERWARMING

ceesanverhoef@casema.nl
verhuur van tandems en 40 fietsen
bij verhuur fietsroutes 20 - 50 km. gratis 
Reserveren bij grote aantallen gewenst
Verkoop kleine geschenken, wenskaarten, ijs, e.d.

Fiets- en Tandemverhuur Verhoef
Ockhuizerweg 1, 3455 RV Haarzuilens
Tel.nr.: 030-6771229 www.fietsverhuur-verhoef.nl

RECLAMEBORDEN

VAN  R       IJEN

D

RUKKERIJ

O
N

TWERPSTUD

IO

Kijk op drukwerk, kijk op www.drukkerijvanrooijen.nl
Odenveltlaan 3  3451 ZL Vleuten Tel 030 6772730

grafische 
vormgeving

huisstijldrukwerk

reclamedrukwerk

huwelijks-, geboorte- en gelegenheidskaarten

VRAAG VRIJBLIJVEND 

OFFERTE
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Zondag 30 maart was het 
genieten op sportpark 
Dijnselburg. De eerste 
DerbyDag die doorging, 
na eerdere afgelastingen 
van Elinkwijk – Argon (tot 
twee keer toe) en UVV – De 
Meern. Met 250 aanhangers 
won sv Zeist de prestige-
strijd van de gespannen 
koploper Saestum: 0-0. Ook 
komende maand is valt er 
weer genoeg ‘voetbal dat 
je ruikt’ te genieten in het 
RV-gebied.

De Meern - PVCV
Datum: zondag 20 april
Niveau: derde klasse D
Locatie: Sportpark De Meern

De Meern-trainer Hans de Wit: 
,,Ik verwacht drie punten voor 
deze wedstrijd, want wij zijn 
dan al kampioen of we worden 
het en PVCV is al gedegra-

deerd. Ik denk dus ook wel dat 
je kunt stellen dat wij een betere 
groep hebben. De heenwed-
strijd wonnen we met 6-0 en dat 
was nog een magere score ook. 
PVCV speelde met niet al teveel 
inzet en beleving. Maar goed, 
ze hebben een andere trainer en 
kunnen vrijuit spelen door de 
degradatie. Maar dan nog zijn 
wij niet bang hoor, eerder op 
onze hoede. Het is in ieder ge-
val geen wedstrijd die speciale 
gevoelens oproept. Misschien 
bij de achterban, maar niet bij 
de spelers. Bij ons voetballen 
vijf, zes jongens uit De Meern 
en de rest komt van verder. 
Nieuwegein, IJsselstein… dan 
leeft het gelijk al een stuk min-
der. Het is gewoon één van de 
tweeëntwintig wedstrijden die 
we moeten spelen.”
PVCV-trainer Wilt-Jan de 
Boer: ,,Dat de derby volgens 
Hans de Wit - toen ik nog in IJs-
selstein woonde mijn buurman 
trouwens - bij zijn spelers niet 
zo leeft, begrijp ik gezien de 
a omst van zijn selectie. Bij ons 

is dat anders, wij zijn meer een 
dorpsclub en de spelers komen 
bijna allemaal uit de buurt. Wij 
hebben natuurlijk weinig recht 
van spreken na de degradatie 
maar zullen er alles aan doen 
om te voorkomen dat De Meern 
op 20 april de boerenkar op zal 
gaan.  
Begeleider van PVCV Paul 
Hillebrand: ,,Als wij het feestje 
van vv De Meern kunnen 
verstoren, doen we dat met alle 
plezier.”

Voorwaarts - VSC
Datum: zondag 20 april
Niveau: vijfde klasse G
Locatie: Sportpark De Berekuil

Voorwaarts-trainer Arie de 
Koning: ,,Deze wedstrijd leeft 
wel, zeker in deze klasse waar 
de spelers van alle clubs uit het 
Utrechtse elkaar toch wel ken-
nen. Het zijn vaak vrienden die 
bij verschillende clubs voetbal-
len en veel contact hebben. Dat 
maakt het leuk en interessant. 
Drie van onze spelers hebben 
een verleden bij VSC en bij 
VSC lopen weer jongens die 
eerder bij Voorwaarts heb-
ben gespeeld. Ik verwacht een 
leuk sfeertje en een spannende 
wedstrijd. Het is de voorlaatste 
in de competitie en wij staan nu 
eerste met een wedstrijd meer 
te hebben gespeeld. De druk 
ligt dus bij ons, we moeten per 
se winnen om kampioen te 
worden. Ik verwacht ook dat 
wij winnen. Wij zijn de meer 
voetballende ploeg en boven-
dien zijn wij het aan onze stand 
verplicht. De eerste wedstrijd 

eindigde in een 2-0 overwin-
ning voor ons, maar het spel 
was niet om aan te zien. Dat lag 
ook wel aan het weer. Wat dat 
betreft is 20 april hopelijk een 
betere datum.” 
VSC-leider Wim Steenbergen: 
,,Ja, wij kennen Voorwaarts 
inderdaad goed en zij ons en 
dat geeft iets speciaals aan deze 
wedstrijd. Zeker nu Voorwaarts 
kampioen kan worden. Maar 
dat wil absoluut niet zeggen 
dat wij Voorwaarts maar even 
hun gang laten gaan. Wij zul-
len er echt voor gaan. Ik hoop 
op een gelijkspel, maar als het 
even kan wil ik ook wel win-
nen. Voorwaarts heeft inder-
daad een beter voetballende 
ploeg, maar misschien dat wij 
daar wel meer strijd tegenover 
kunnen ze en. Als het bij Voor-
waarts gaat lopen dan zijn ze 
sterk, maar die jongens zullen 
ook gespannen zijn nu er zoveel 
op het spel staat. Bovendien 
doen wij het de laatste wedstrij-
den ook niet slecht.” 

Voorwaarts - DVSU
Datum: zaterdag 26 april
Niveau: vijfde klasse C
Locatie: Sportpark De Berekuil

Voorwaarts-trainer Erik van 
de Wal: ,,Het is altijd leuk om 
tegen stadgenoten te spelen, dat 
heeft wel iets extra’s. De spelers 
kennen elkaar vaak en heb-
ben soms samengespeeld in de 
jeugd. Maar ook de supporters 
hebben er een eigen gevoel bij. 
In dit geval is het een extra leu-
ke wedstrijd omdat hij gaat tus-
sen twee voetballende ploegen. 

De heenwedstrijd verloren we 
met 7-1 en dan klinkt het mis-
schien raar om te zeggen, maar 
de tweede helft was absoluut 
voor ons. Helaas hebben we het 
voor rust weggegeven. Als wij 
nu een goede dag hebben en 
de risico’s van ons aanvallende 
spel kunnen beperken, dan zie 
ik het zeker zonnig in.”

VSC - Sporting ‘70
Datum: zondag 27 april
Niveau: vijfde klasse G
Locatie: Sportpark Koningsweg

VSC-leider Wim Steenbergen: 
,,De wedstrijd tegen Sporting is 
inderdaad een derby, maar bij 
de ontmoetingen met Voor-
waarts heb ik meer gevoel. Met 
die club heeft VSC een bepaal-
de band en dat is met Sporting 
minder. De heenwedstrijd ging 
met 2-3 verloren maar dat was 
echt onze schuld. Zij kwamen 
met tien man te staan en wij 
gingen daar heel slecht mee om. 
Dom aanvallen in plaats van 
op de verdediging te blijven 
le en. Qua veldspel waren we 
minstens gelijkwaardig maar 
achterin liepen we te veel uit 
positie. De thuiswedstrijd geeft 
ons wel de gelegenheid dat 
goed te maken.”

Andere derby’s in april:
UVV – De Meern 
op zondag 6 april;
Aurora – Odijk 
op donderdag 10 april;
Benschop - DESTO 
op zaterdag 19 april;
sv Zeist - Aurora 
op zondag 27 april.

,,Het wordt 1 mei een lange dag 
vol activiteiten. We beginnen ’s 
ochtends met een bijeenkomst 
voor degenen die 25 jaar of lan-
ger lid zijn van Vriendenschaar. 
Zij worden allemaal gehuldigd. 
In totaal gaat het om een groep 
van 135 man. Onder hen zijn 

mensen die op de dag af precies 
25, veertig of vijftig jaar lid zijn. 
En we hebben drie leden, die 
al langer dan zeventig jaar aan 
Vriendenschaar zijn verbonden. 
Na de huldiging is er een lunch.
’s Middags vanaf twee uur 
hebben we tal van activiteiten 

georganiseerd voor de jeugd 
op de velden, met clinics en 
trainingen. De jubileumreceptie 
is ook ’s middags en begint om 
vier uur. Dat is het officiële ge-
deelte, waarbij ook burgemees-
ter en wethouders aanwezig 
zijn en vertegenwoordigers van 
de KNVB.
Om acht uur barst een groot 
feest los voor leden en oud-
leden tot in de kleine uurtjes. 
We hebben bijna duizend leden 
en er zijn zo’n 1.500 uitnodi-
gingen verstuurd. ’s Avonds 
worden ook onze twee jubile-
umboeken gepresenteerd. In 

het ene boek verwerken we nog 
het kampioenschap van het 
eerste, als het tenminste zover 
komt. Zelfs wanneer we op de 
laatste speeldag, op 27 april, 
de titel pakken, kunnen we het 
kampioenschap nog in het ene 
boek verwerken. Dat hebben 
we zo geregeld met de drukker. 
Verder hebben we die avond 
een aantal verrassingen, dus 
dat houd ik geheim.
Op 1 mei bestaan we dus 
precies honderd jaar, maar 
we hebben vanaf 1 januari al 
van alles georganiseerd. Oud 
en nieuw zijn we feestelijk 
begonnen in ons clubhuis. Eén 
van de hoogtepunten was de 
organisatie van een jeugdtoer-

nooi met betaalde voetbalclubs, 
waaronder Feyenoord en AZ. 
En we zijn met tien bussen 
naar een thuiswedstrijd van 
Feyenoord geweest. Normaal 
gesproken ligt FC Utrecht meer 
voor de hand, maar we hebben 
voor Feyenoord gekozen omdat 
zij dit jaar ook honderd jaar 
bestaan.’’  

Er is er één jarig, Vriendenschaar

DERBYDAGEN

Zondagvierdeklasser Vriendenschaar staat op het punt de 
titel te omarmen in de vierde klasse G. Maar zelfs al zou 
Vriendenschaar het kampioenschap mislopen, toch viert 
de vereniging binnenkort groot feest. Op 1 mei, Hemel-
vaartsdag, bestaat de club uit Culemborg exact honderd 
jaar. Penningmeester Hans Jobse blikt alvast vooruit naar 
de dag van het eeuwfeest.
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Rondom Voetbal heeft  voor elke 
voetbalclub een plek. Is er nieuws 
dat ook andere Utrechtse voetbal-
liefhebbers aangaat? Dan kunt u 
dit bericht als clubbestuur/trainer 
of clubvertegenwoordiger in onze 
krant publiceren. Een vrijwilliger, 
een evenement, een vraag of een 
wetenswaardigheid uit het recente 
of verre club verleden?  Mail uw 
clubbijdrage naar: 
mijnclub@rondomvoetbal.nl

ARDAHANSPOR    128
Ardahanspor wil een goed begin maken voor het 
volgende seizoen. Het bestuur heeft al paar acti-
viteiten op gang gezet. Er is nog steeds behoefte 
aan vijwilligers. Jeugdtrainers en elftallleiders zijn 
hartelijk welkom. De club heeft ook een aantal 
bestuurleden nodig. De vereniging heeft 25 februari 
een familieavond georganiseerd. De aanwezigen 
waren grotendeels de leden. De avond begon 
met een busrit naar Lelystad. Istanbul restaurant 
was het feestadres. De avond was erg gezellig. De 
deelnemers waren zeer tevreden. Middels deze 
weg dankt Ardahanspor de feestcommissie van 
Ardahanspor voor de gezellige avond.

ARGON   922
sv Argon organiseert in samenwerking met FC 
Utrecht op 2 en 9 april talentendagen voor alle 

(16)  komt momenteel uit in het Meisjes 
B1 team van Aurora en is trainster van de 
MD1. Linda en haar 13 schoolgenoten maken 
deel uit van een pilotproject, in dit geval van de 
driehoek school, voetbalclub en KNVB. Vanaf 2011 
moeten scholieren in het middelbaar onderwijs 
een verplichte maatschappelijke stage van 80 uur 
bij een nonprofit-organisatie vervullen. Veel scholen 
zijn daar nu al mee aan het experimenteren, 
zoals scholengemeenschap De Breul in Zeist. Het 
nabijgelegen CDN uit Driebergen zag daar kansen 
in en bracht de leerlingen op het spoor van een 
sportieve maatschappelijke stage. Zij startten eind 
november op speciale wijze de cursus Junior-
scheidsrechter en kregen daarbij assistentie van 
Kevin Blom en Raymond van Meenen. 

AUSTERLITZ  205

leeftijdsgroepen. Via de website van Argon (www.
svargon.nl) hebben spelers zich in kunnen schrijven, 
mits zij zich aan de regels hielden. Zo moest in alle 
gevallen de huidige club op de hoogte gebracht zijn 
van de inschrijving. Opvallend veel jongens hebben 
zich aangemeld, op één na waren alle groepen 
volgeboekt. Zo blijkt, dat de uitstraling van FC 
Utrecht en Argon in de regio groot genoemd kan 
worden. Daarnaast kan men zich via de website 
ook inschrijven voor de Nationale voetbaldagen, 
die eind juli gehouden worden op het complex 
in Mijdrecht. Voor alle informatie kunt u op de 
website terecht. 

AURORA    231
Linda Peursum heeft met goed gevolg haar 
Juniorscheidsrechter diploma behaald en mag nu 
wedstrijden tot en met de C junioren fluiten. Linda 
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Aannemersbedrijf 
van civiel- en cultuurtechnische werken 

Gespecialiseerd in: 
  

riolering 
sloopwerk 
grondwerk 
betonbouw 
wegenbouw 
waterbouwkundig werk 
verhuur van grondverzetmaterieel 
aanleg en herstel van (beton) bruggen 
bodem- en tanksanering KIWA-erkend 
aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen 

 

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

Wij hebben een parttime vacature voor een allround administrateur
(m/v). Het betreft een baan voor in aanvang 2 tot 3 dagen per
week en je wordt verantwoordelijk voor:

daging aan te gaan? Stuur dan je brief met CV voor 15 april 2008 naar

Acquisitie naar aanleiding deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

SPORTfacilities&media

Sportfacilities & Media is een snelgroeiende internationale sport 

J  H B  L J  L   S  W LL  
W K   J  B  G  M  C J S? 

 J  W J  J   K!
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Mustapha van Veldhuijzen (24)

Clubs: UVV, Elinkwijk, vv Utrecht, DESTO en Dalto

Dennis van der Steen (31)

Clubs: Brederodes, FC Utrecht, Elinkwijk, sv Huizen, IJsselmeervo-
gels en volgend seizoen Geinoord.

Rob Koppen (38)

Clubs: Elinkwijk (en een jaartje Spakenburg)

Door Johan van der Zande

VLEUGELSPELERS MET 
KRIJT AAN DE NOPPEN 
BESTAAN NIET MEER 
DS: ,,Tegenwoordig spelen de 
topploegen niet meer met echte 
vleugelspelers, zoals we van het 
‘oude’ Ajax gewend waren. Ik 
denk ook omdat er steeds min-
der op straat gevoetbald wordt. 
Gelukkig zijn de alarmbellen 
gaan rinkelen en geven diverse 
verenigingen extra techniektrai-
ningen, om een tegenstander te 
leren passeren. Roy Beerens is 
een talentvolle vleugelspeler. 
Bij Heerenveen gaat hij ook 
steeds belangrijker worden. De 
toekomst van de vleugelspeler 
ziet er hoopvol uit.” 
RK: ,,Feit is dat de spelsyste-
men steeds meer veranderen. 
De echte buitenspelers zie je 
niet meer, het zijn tegenwoor-
dig meer hangende halfspelers. 
Bij Elinkwijk spelen we wel met 
drie spitsen, maar bijvoorbeeld 
bij balbezit tegenstander moe-
ten we al knijpen naar het mid-
den. Zodoende ben je a anke-
lijk van balbezit. Naar mijn idee 
is spelen met echte buitenspe-
lers niet meer mogelijk.” 

MV: ,,Op dit moment is volgens 
mij Leroy George van FC 
Utrecht de enige die het veld 
als buitenspeler echt breed 
houdt, en zelfs dat is nog een 
linkspoot op rechts. Verder zijn 
alle vleugelspelers omgeturnd 
tot centrumspits in een 4-4-2 of 
diepgaande buitenste midden-
velders in da elfde systeem. 
Er zijn zelfs vleugelspelers die 
omgeturnd worden tot een 
opkomende back.”

TRAINERS DURVEN NIET 
MEER MET ECHTE VLEU-
GELSPELERS TE SPELEN. 
DS: ,,Als je geen echte vleu-
gelspelers hebt, dan kan je het 
systeem daar ook niet op gaan 
afstemmen. En wat gebeurt er 
nu? We willen ten koste van 
alles met drie spitsen blijven 
spelen. FC Utrecht, Heerenveen 
en FC Twente durven wel met 
vleugelspelers te spelen. En 
laten dat nu net de ploegen zijn 
die het publiek af en toe nog 
laat genieten. Het voetbal is wel 
veranderd. Als je een aanval 
begint, moet je al verdedigend 
gaan denken.“ 
RK: ,,Doelpunten voorkomen 
is belangrijker ze maken. Dat 

is de trend en daar worden 
buitenspelers de dupe van. De 
belangen worden ook steeds 
groter, kijk alleen al in de 
hoofdklasse. Jammer.” 
MV: ,,Feyenoord heeft in de 
persoon van Slory ook maar 
één echte buitenspeler. Ze pro-
beren het wel, maar Bruins op 
links is geen echte vleugelspe-
ler. Je kan ook als AZ doen: een 
echte vleugelspeler (Jenner) ko-
pen en dan op zoek gaan naar 
iemand die dezelfde rol kan 
vervullen op de andere kant. 
Als je die dan niet kan vinden, 
ga je lekker 4-4-2 spelen. Echt 
zonde van de kwaliteiten van 
een echte buitenspeler!”

4-3-3 IS NOG STEEDS HET 
BESTE SYSTEEM OM WED-
STRIJDEN TE WINNEN 
DS: ,,Winnen betekent voor mij 
natuurlijk het behalen van drie 
punten, maar ook het verma-
ken van je publiek. Win je met 
a ractief voetbal, dan heb je 
een win/win situatie. Zoals  wij 
met sv Huizen tussen 2001 en 
2003. We speelden daar 1-4-3-3 
en op momenten zelfs 1-3-4-3 
in balbezit. Zo hebben we echt 
iets losgemaakt in de top van 
het amateurvoetbal. We werden 
twee keer zaterdagkampioen en 
één keer Nederlands kampioen 
van Nederland.” 
RK: ,,Als je echte buitenspe-
lers hebt, biedt het wel meer 
mogelijkheden, meer kansen 

waardoor je veel meer bepalend 
kan zijn.” 
MV: ,,Nee, ik denk dat 4-4-2 
vaak op he elfde neer komt. 
Eén van de twee spitsen laat 
zich zakken, de twee buitenste 
middenvelders gaan diep en je 
hebt direct al weer 4-3-3, zoveel 
scheelt het echt niet.”

JOHN VAN ’T SCHIP WAS 
DE LAATSTE ECHTE 
GOEDE NEDERLANDSE 
VLEUGELSPELER 
DS: ,,Ik was vroeger zeker 
een fan. Hij had een gewel-
dige schaar in huis en gaf een 
voorzet met veel gevoel. Hij 
haalde ieder seizoen een hoog 
rendement. Maar de laatste 
echt goede, nee. Arjan Rob-
ben is ook heel goed. En Marc 
Overmars was misschien op 
het oog niet een zeer technische 
speler, maar hij haalde iedere 
wedstrijd wel erg vaak de ach-
terlijn.” 
RK: ,,Arjen Robben en Robin 
van Persie zijn voor mij ook 
goede vleugelspelers. Als je 
bij Robben zijn rare trucjes 
wegdenkt, is hij een heel goede 
linksbuiten. Van Persie is voet-
ballend verder en ook profes- 
sioneler, van hem kan ik ook 
nog echt genieten. Hij zorgt ge-
woon voor heel veel dreiging.”  
MV: ,,Als Feyenoord-supporter 
kan ik hier natuurlijk geen ja op 
zeggen. Gaston Taument is al-
tijd mijn favoriet geweest, maar 

ook Marc Overmars vond ik erg 
goed. Hopelijk gaat Robben de 
komende jaren nog bewijzen 
dat hij ook in dit rijtje hoort.” 

WIE IS VOOR JOU DE BESTE 
VLEUGELSPELER OP DIT 
MOMENT? 
DS: ,,Cristiano Ronaldo. Hij 
heeft echt alles in huis, is zeer 
technisch, snel, tweebenig 
en ook nog eens doelgericht. 
Lionel Messi is een goede 
tweede. Heb ik nog zien spelen 
met Jong Argentinië tegen Jong 
Brazilië in stadion Galgen-
waard. Wat was hij goed! En op 
nummer drie Franck Ribery. 
Speelde voor Frankrijk een 
ijzersterk WK, en was voor mij 
één van de smaakmakers. Hij 
speelt op het middenveld, maar 
kan ook goed uit de voeten op 
zowel de linker – als rechter-
vleugel.”  
RK: ,,Ronaldo vind ik onvoor-
stelbaar goed, ongrijpbaar. 
Er gebeurt iets als hij aan de 
bal komt. Hij heeft een goede 
actie en is tegenwoordig echt 
functioneel, een echte totaal-
voetballer. Als hij speelt, zit ik 
nog ouderwets op het puntje 
van mijn stoel.” 
MV: ,,Onomstreden: Cristiano 
Ronaldo. Met Messi als goede 
tweede. Ronaldo is zoveel 
gegroeid. Hij is momenteel 
zelfs Europees topscorer. En 
dat voor iemand die geen echte 
centrumspits is.”
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Dennis van der Steen, Rob Koppen en Mustapha van Veldhuijzen

Krijt aan de noppen is niet meer
De tijd van de Hollandse School lijkt voorbij. Klassieke 
buitenspelers, met het krijt vers aan de noppen, zijn op 
één hand te tellen. Trainers kiezen vaak voor het defen-
sievere 4-4-2. Drie echte vleugelspelers reageren op vijf 
stellingen.

Op woensdag 19 maart was de F1 uitgenodigd bij 
vv. Dalto om een voetbaltoernooi te spelen. De 
opbrengst van dit toernooi kwam ten goede van 
het Ronald Mcdonaldhuis in Utrecht. De F1 was 
ingedeeld bij voetbalclubs Dalto F1, DVSA F1 en 
CDN F4.  Ondanks winterse neerslag als hagel en 
sneeuw werd er door de F1 prima gespeeld: alle 
partijen bleef de F1 ongeslagen. De F1 van Aus-
terlitz was poulewinnaar, helaas werden en geen 
kruisfinales en finale gespeeld. Aan het eind van het 
toernooi kreeg de F1 een mooie beker en vaantjes 
uitgereikt. De SV Austerlitz heeft het inschrijfgeld 
voor hun rekening genomen en de ouders van de 
spelers hebben extra geld gedoneerd voor het 
goede doel, de opbrengst was dan ook bijna 2,200 
euro.Voor de F1 en het Ronald McDonaldhuis een 
geslaagd toernooi, zoals ook blijkt uit op de foto.  
Zondag 17 maart werd na afloop van de wedstrijd 

van het eerste elftal tegen RUC één van de twee 
toegangsborden vernield. Heel vervelend! Al zijn 
er sterke vermoedens, de club heeft tot nog toe 
geen getuigen. 

BENSCHOP   413 
Op 1 mei Hemelvaart is er een groot damestoer-
nooi in Benschop. Twaalf teams doen eraan mee en 
het is een 7 tegen 7 toernooi. De dames van Ben-
schop doen het uitstekend in de competitie. Met 
drie seniorenteams en twee jeugdteams floreert 
het damesvoetbal in Benschop. Benschop 1 speelt 
tweede klasse en heeft nog een kleine kans op het 
kampioenschap Ook het tweede bevindt zich in de 
bovenste regionen van de vierde klasse met kans 
op promotie. De heren hebben het moeilijker in de 
tweede klasse en zullen alle zeilen moeten bijzet-
ten om erin te blijven. Het zal in ieder geval een 

BREDERODES                        946
Zondag 6 wordt voor het tweede jaar op rij 
kampioen en dat wordt op 20 april gevierd. Dat 
is tevens de dag dat het vaandelteam zijn laatste 
thuiswedstrijd afwerkt. Het wordt een hele happe-
ning waar zanger Danny acte de presence gaat ge-
ven. Er zullen nog meer activiteiten georganiseerd 
worden, maar daarover later meer.Op initiatief van 
de Technische Commissie wordt er voorafgaande 
van de competitiewedstrijd Brederodes 1 – DHSC 
1 op zondag 20 april bij alle Pupillen een ‘Vaardig-
heidstest’ afgenomen. Dit dient gezien te worden 
als een leuke bezigheid voor de spelertjes met als 
achtergrond: laat eens zien wat je geleerd hebt en 
wat je nu kan. Afsluitend krijgt ieder kind een leuke 
Oorkonde plus de mededeling dat het goed uit ziet 
en dat hij/zij volgend jaar in een hogere groep mag 

spannend slot van de competitie opleveren.

DE BILT   1205

FC BREUKELEN  787
Voor de zaterdagselectie(s) van het volgende 
seizoen (2008/2009) is het nieuwe trainersduo 
bekend. Het zijn de heren Gerard van der Star en 
Danny Wiersma.  Gerard is volgend seizoen de 
nieuwe hoofdtrainer/coach van de Zaterdag A-
selectie. Momenteel is hij nog hoofdtrainer/coach 
van de zaterdag tweedeklasser Eemnes. Danny, die 
ze bij Breukelen nog kennen omdat hij een aantal 
jaren in Breukelen heeft gewoond en succesvol was 
als eerste elftalspeler van de v.v. Nijenrodes zal de 
assistent van Gerard zijn en het zaterdag tweede 
elftal trainen en coachen. Ook hij is momenteel, 
samen met Gerard, actief als trainer bij Eemnes. 
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In en verkoop van automobielen

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

Een container met korting

€

 €

030 - 28 55 200



 

Bel ons ook voor grotere of kleinere containers met korting

Uw drukwerk, ons visitekaartje!
www.drukkerij-deglobe.nl
info@drukkerij-deglobe.nl

Yeun Kai Yik
Uitgevouwde kippenvleugels gevuld met 

garnalenmousse en waterkastanje
---

Tipan Hoi Sin
Spies van garnalen en zoetwater tongfi let in 

sachasaus

Low Shun Ngau Yuk Kuen
Ossenhaasrolletjes gevuld met groene 

asperges

Fee Tja
Cantonees geroosterde Babi Pangang

---
Jubilé Dessert

€ 27,50 prijs per persoon

Zandweg 102  3454 JZ  De Meern  
Tel.:030-6663539 Fax: 030-6664758

www.jasminepalace-demeern.nl

Drie Gangen Maand Menu April
Inclusief glas Jubilé Wijn



MIJN CLUB WORDT GESPONSORD DOOR:MIJN CLUB

WWW.RONDOMVOETBAL.NL WIJK EN VOETBAL  APRIL 2008  JAARGANG 1  NUMMER 7 11

De wijk in!

Onder andere in 
april, mei en juni: 

14 april
Sport voor gehandi-
capten van stichting 
De Wilg op de velden 
van Klein Galgen-
waard.

23 april
Finale schoolvoetbal 
voor het voortgezet 
onderwijs, ook op de 
velden van Klein Gal-
genwaard.

5 mei
Landelijke Straatvoet-
baltoernooi (Over-
vecht).

17 juni
Start wijkentoernooi 
straatvoetbal Klein 
Galgenwaard.

Achter het kerkhof aan de Van Stolberglaan

Het favoriete veldje van Jantje van Dam (16):

Voetballen op straat is het 
mooiste wat er is. Maakte je 
vroeger nog doeltjes van jas-
sen, tegenwoordig telt Utrecht 
tal van veldjes. Pareltjes. 
Mooie stenen veldjes met een 
fraaie omheining waar je zo 
lekker via de boarding kan 
spelen. Echte grasveldjes waar 
meterslange slidings kunnen 
worden gemaakt en natuur-
lijk talrijke kunstgrasveldjes. 
Wat is jouw favoriete veldje? 
Waarom voetbal je er zo graag 
en wat zijn je mooiste herinne-
ringen aan het veldje? Mail het 
Rondom Voetbal!   

Door Ton van Rietbergen

,,Ik voetbal er vanaf mijn 
vierde. Vaak met mijn vader 
Harry, de huidige perschef van 
FC Utrecht, die ook toen al in 
dienst was bij de FC en inmid-
dels bijna de oudst gediende is 
(zie pagina 38). Het is natuur-
lijk lekker dichtbij en ik vind 
het ook pre ig dat het niet zo’n 
kooi is. Ik ben tenslo e geen 
wild dier. Aanvankelijk ston-
den er geen doelen. Samen met 
mijn broer Kees heb ik zelf nog 
wel eens een doel met net gefa-
briceerd, want dat blijft toch het 

summum voor een spits. Het is 
toch mooi dat het net door mij 
trilt. Dat vind ik een heerlijk ge-
voel. Op het veldje heb ik nog 
kappen geleerd. Mijn mooiste 
herinnering was die keer dat 
ik in de goal stond als net vijf-
jarige en Harry en Kees op mij 
schoten. Op een gegeven mo-
ment raakte Harry, dat gebeurt 
hem niet zo vaak, de bal echt 
vol en die keiharde bal kwam 
vol op mijn kop. Ik moest echt 
enorm huilen maar toen ik weer 
op was gekrabbeld, schijnt mijn 
eerste vraag geweest te zijn of 
die zat. En toen die niet bleek 

te zi en, ging het meteen beter. 
Vijf jaar geleden zijn de doelen 
hier gekomen en ook is het 
veld, het lijkt wel de Arena, een 
aantal keren van nieuwe grond 
voorzien. Maar het mooiste van 
het veld is toch dat je even in 
een andere wereld bent. Op een 
steenworp afstand van de snel-
weg en het drukke stadse leven 
sta je hier gewoon in het bos.” 
Net op dat moment legt de 
spits van Kampong B2 ook tot 
zijn eigen verbazing de bal on-
geveer 10 seconden stil in zijn 
nek. Is de fotograaf net met iets 
anders bezig. 

www.kleingalgenwaard.nl

Homeless Cup 2008

De straat naar Melbourne
Het is heerlijk voetbalweer op het plein voor de Sint-Jan in Den 
Bosch. Honderden toeschouwers, van heinde en verre, staan 
achter het hek om het geïmproviseerde voetbalveld. Voetbalploe-
gen in kleurrijke shirts zijn bezig met de laatste warming up. De 
Dutch Homeless Cup 2008 staat te beginnen.

Door Hassan Amouch
 
Maar liefst elf steden doen mee 
en de winnaar mag Nederland 
op de zesde World Homeless 
Cup 2008 in Melbourne verte-
genwoordigen. Twee ploegen uit 
Utrecht doen mee: Utreg A en B. 
B verloor kansloos met 11-1 van 
Den Haag. De hoop is dan op A 
gevestigd. Het duel met Ro er-
dam is er één tussen twee steden 
met passie voor voetbal én een 
ruime ervaring in het opvangen 
en begeleiden van daklozen. 
Dankzij voetbal krijgen tweehon-
derd daklozen zin om terug te 
keren in de maatschappij. 

Ook Dennis Wijgaarde van Utreg 
A heeft er zin in. Hij traint al 

jaren mee en staat ondanks een 
knieblessure gewoon op het 
veld. En het mooiste doelpunt 
kwam van hem. Dennis kreeg de 
bal links achterin op eigen helft, 
legde aan en schoot op doel, zo’n 
twintig meter verderop vloog de 
speciale street-bal de kruising 
in. Utreg A won uiteindelijk met 
8 - 4. 

De ploeg beschikt over uitste-
kende voetballers. En de keeper 
is een lust om naar te kijken. 
Mimoun heeft enkele fraaie en ge-
waagde reddingen verricht, met 
zichtbaar plezier. Dat kan zijn 
ploeg goed gebruiken voor de 
volgende wedstrijd op 15 april in 
Den Haag. Op 5 juli spelen Utreg 
A en B ‘thuis’, op het Neude.

Felix van Piggelen slalomt voor Utreg A langs twee Rot-
terdammers.

Nur van Utreg B feliciteert de A-ploeg uit de Domstad 
met de 8-4 overwinning.
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/ gaat trainen, Uiteraard worden de deelnemertjes 
verwend met een zakje chips, een zakje snoep 
en wat drinken. Daar het gaat een groep van 200 
kinderen zullen naast de trainers en leiders ook 
veel ouders worden ingezet bij de organisatie. Het 
progamma ziet als volgt uit:
10.00 – 10.30 uur vaardigheidtraining E 
Pupillen.10.45 – 11.15 uur 4 tegen 4 training E 
Pupillen.10.45 – 11.15 uur vaardigheidtraining D 
Pupillen.11.30 – 12.00 uur 4 tegen 4 training D 
Pupillen. 11.30 – 12.00 uur vaardigheidtraining F 
Pupillen.12.15 – 12.45 uur 4 tegen 4 training F Pu-
pillen.Aansluitend hierop zullen op het hoofdveld 
de Oorkondes worden uitgereikt. Ook zal in de 
rust van de wedstrijd BREDERODES 1 – DHSC 1 
de finale worden gespeeld van het Penaltyschieten.

BUNNIK    543

Peter Zandkuil, al veertig jaar vrijwilliger bij de 
club, heeft de zilveren KNVB-speld gekregen. Het 
zeer gewaardeerde lid van Bunnik was onder meer 
jaren leider van jeugdteams( nu wordt hij ook wel 
bestempeld als ‘peetvader’ van de A-junioren), 
ontvangt tegenstanders in de bestuurskamer en 
brengt de clubbladen rond. Zandkuil kreeg de speld 
tijdens zijn zestigste verjaardagsfeest.

CDN    568
CDN B1 is afgelopen zaterdag kampioen geworden 
in de 1e klasse J Onder de bezielende leiding van 
Hans Dame en Ben Adema werd met 1-0 van de 
directe opponent gewonnen. Het verschil is inmid-
dels 15 punten met de nummer 2 Sporting ‘70. 
CDN is op zoek naar een trainer voor hun Dames 
1. Het team zal bestaan uit de huidige MA1 dat in 
zijn geheel over gaat. Ze zullen gaan spelen op de 

DALTO                                   223

DE  VECHT  

Voor het seizoen 2008/2009 is sv de Vecht op 
zoek naar een nieuwe trainer voor de Dames 
1, 4e klasse D. Ze zoeken voor deze dames een 
enthousiaste trainer die 2x per week traint en 
zondag begeleidt. Voor het volgende seizoen is sv 
de Vecht tevens op zoek naar een nieuwe trainer 
voor de B junioren. We zoeken voor deze jongens 
een enthousiaste trainer die deze jongens 2 x per 
week traint en zaterdag begeleid.
Solliciteren kunt u door een cv op te sturen naar 
sv de Vecht. Dit kan per post naar A. de Kuijer, 
Hunthum 30, 3632 XM Loenen aan de Vecht. Per 
e-mail kan het natuurlijk ook, stuur het dan naar 
info@svdevecht.nl

zaterdagen.Voor meer info: Hans Dame(Technisch 
Coördinator) tel: 06-10354189 of mail hans.
en.helen@wanadoo.nl

CDW    768
sv CDW gaat serieus werk maken van G Voetbal. 
Via de initiatiefnemers Simone de Laat 0343-
577270 en Frank van Osenbruggen 0343-575929 
kunnen zowel jongens als meisjes die G voetbal 
willen gaan spelen zich melden. Er zijn al een aantal 
aanmeldingen, de eerste training is op 5 april, 
verder is het de bedoeling dat tijdens het 4 tegen 
4 toernooi wat CDW op 3 zaterdagen in juni 
weer organiseert er ook enkele proeftrainingen 
plaats gaan vinden waarvoor belangstellenden zich 
vrijblijvend op kunnen geven bij boven vermelde 
personen.

Het wordt een leuke 
en drukke zomer 
in Utrecht. We gaan 
straatvoetballen met 
stichting Klein Gal-
genwaard. En daarmee  
gaan we ook de wijk 
in. Op 5 mei beginnen 
we in Overvecht. De 
aftrap van het wijkstraatvoetbal is tegelijkertijd met 
een groot landelijk straatvoetbaltoernooi, op initia-
tief van de Straat Voetbal Bond Nederland. 
Het begint allemaal bij voetbalvereniging VVOO in 
Overvecht, daarna beginnen we aan de andere wij-
ken. In het jaar 2013 moeten alle wijken in de regio 
Utrecht in competitieverband voetballen. Op 5 mei 
starten de lokale voorrondes en op 31 mei zijn de 
regiofinales. De grote landelijke finale is op 14 juni. 
De jongens en meiden zullen worden getraind en 
geschoold door de Voetbaltechniekschool van Gal-
genwaard.
De stichting Klein Galgenwaard doet dat samen met 
de stichting Straatvoetbalbond, de Utrechtse wel-
zijnskoepel Cumulus, Sport United, het Vader Rijn 
College en ROC Sport en Bewegen. Ook andere 
organisaties als de Utrechtse politie, woningbouw-
corporatie Mitros, het vervoerbedrijf GVU, de voet-
baltechniekschool, de Hogeschool Utrecht en niet te 
vergeten Rondom Voetbal, doen mee. 
In Overvecht spelen we vier tegen vier, dus met 
teams van vier spelers. Vanaf 6 jaar kunnen jongens 
en meisjes er aan mee doen. Naast het voetballen 
willen we op 5 mei, Bevrijdingsdag, nog allerlei andere 
activiteiten organiseren, zoals muziek en streetdance. 
Je kunt je inschrijven voor dit toernooi bij Cumulus 
Sport.
Op 7 juni gaan we verder met meer wijken dan al-
leen Overvecht. Het wordt een echte Utrechtse Wijk 
Straatvoetbalcompetitie. En het komt ieder jaar terug. 
Op 7 juni spelen we op Klein Galgenwaard. Het wordt 
een mooie voetbalzomer. Met naast het Europees 
Kampioenschap Voetbal ook het wijkstraatvoetbal.                                           
Jean Paul de Jong
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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

Duivenkamp 786
3607 WB - Maarssen
Tel. 0346-553448

FAMILY CARE CENTRUM 

BILTHOVEN
Behandeling voor:
- NEK-/SCHOUDERKLACHTEN;
- HOOFDPIJN, MIGRAINE,DUIZELIGHEID;
- ONDERRUGKLACHTEN, SPIT, ISCHIAS, HERNIA;
- TENNIS-/GOLFERSELLEBOOG;
- KNIE-/ENKELKLACHTEN;
- DARMKLACHTEN.

Dhr. A.M. de Voos D.C. 
(doctor in de chiropractie)

Putterlaan 161, 3722 WS  Bilthoven.
Telefoon: 030 - 225 22 00 of 06 - 212 12 314.
Lid D.C.F. Dutch Chiropractic Federation
Lid I.C.A. international Chiropractors As-
sociation
Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

“De coach voor iedere ondernemer”
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP:
 Steven de Jong AA 3602 XC  Maarssen
 Buitenweg 329 0346-551292

www.accountantskantoormaarssen.nl

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

Herenkapsalon 

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

Tel : 030 - 2211489
Reeds  15  jaar

Knippen zonder afspraak  !!!!!!

stukadoorsbedrijf       lid NOA

Achterberg Zeist BV
Tel. (030) 695 82 36
 06 51 53 67 92
Fax. (030) 699 19 42AT YOUR OFFICE B.V. | ELEKTRONWEG 10 | 3542 AC UTRECHT

T: 030 2482680 | F: 030 2482681 | E: INFO@ATYOUROFFICE.NL | I: WWW.ATYOUROFFICE.NL

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

Voor al uw grond, straat 
en (sier) bestrating
Voor al uw grond, straat 
en (sier) bestrating
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Tractieweg 160 - 3534 AP  Utrecht
Tel. 030-244 46 05 Fax: 030 244 42 89

- Leasing van alle merken
- Shortlease van diverse merken
- Wagenparkbeheer
- Verkoop Occasions (ex-leaseauto’s)

Koningsweg 2
3582 GE  Utrecht
Tel: 030-2517020
E-mail: info@autoleasevitesse.nl
Website: www.autoleasevitesse.nlA
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AutoLease Vitesse is een universele leasemaatschappij 
met de volgende activiteiten

Bij aanschaf van 40m2 vloertegels gratis tegelwerken of vloerverwarming

Vloerverwarming
Stucwerken
Luchtzuivering
Waterzuivering

Tel. 
030 - 223 92 93

Amsterdamsestraatweg 392
3551 CW  Utrecht

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

gratis
proef-
plaatsing

www.Tegeluni-Utrecht.nl

  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.

PLATDAKBEDEKKINGEN EN ISOLATIES
TECHNIDAK Dakdekkersbedrijf

Meer dakbedekking voor minder geld, vanaf 15,-- p/m2 
incl. 10 jaar garantie op materiaal en uitvoering.

Nieuwbouw, renovatie, onderhoud, lekkages, 25 jaar ervaring.
Gratis dakinspectie-advies-prijsopgaves-24uurservice, 

tel. 0492-36266/06-30665549

Hèt verhuurbedrijf voor eyecatchers.
De rage van deze tijd.

Wij hebben eyecatchers voor 
verjaardagen (alle leeftijden), geboorte 
en b.v. voor de opening van uw winkel.

Voor informatie kunt u 
contact opnemen met 
Felicitado (Renate Godée) 
op telefoonnummer: 
06-14395533
email: 
felicitado.nl@hotmail.com
Adres: 
Turkooisdrift 15, 
3436 BG Nieuwegein.
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WWW.RONDOMVOETBAL.NL

Door Hans Vos

Zijn dochter Diana, nu 
36 jaar oud, had de 
sportieve en competi-

tieve inslag bepaald niet van 
een vreemde. Als talentrijke, 
stilistische zwemster dwong zij 
tot tweemaal toe olympische 
kwalificatie af, in 1988 (Seoul) 
en 2002 (Barcelona). Vader 
Henny van der Plaats was haar 
grootste bewonderaar, tot in 
alle uithoeken van het land en 
zelfs van de wereld. 

Nu is het Henny zelf die on ag 
inboezemt. En niet alleen van 
zijn dochter, de voormalige top-
sportster. Voor zijn ploegmaats 
van Domstad-Majella 
3 kan de onver-
moeibare 
veteraan, 
spelend 
in het 

hart van de defensie, niet stuk. 
Elke wedstrijd weer behoort 
de oppasopa met zijn routine 
en doorze ingsvermogen tot 
de uitblinkers. Tegenstanders 
verkijken zich op diens inzicht 
en snelheid. Dat doen zijn 
teamgenoten ook nog wel eens, 
verbaasd als zij zijn over het 
uithoudingsvermogen van de 
energieke 65-plusser. Geen 
training slaat hij over.
Het contact met zijn Utrechtse 
boys kan hij niet missen. 
,,Heerlijk die soms sarcastische 
humor, van elkaar op de hak 
nemen.’’

Van der Plaats voetbalt met en 
tegen zonen van vaders met 
wie hij, bij wijze van spreken, in 

een vorig leven in club-
verband balplezier 

had. Hij heeft 
als het ware 

een comple-
te voetbal-
generatie 
overleefd. 
,,Som-
migen 

worden pissig als ze zien dat 
ik bij elke dieptepass steeds op 
de goede plek sta. Dan lopen 
ze niet eens meer naar die bal 
toe.’’
Blessurevrij is Van der Plaats, 
voormalig cafe- en cafetaria-
houder, al decennialang. ,,An-
deren klagen altijd maar, over 
een pijntje hier, een pijntje daar. 
Ik heb nooit wat.’’ De verkla-
ring voor zijn immer voortdu-
rende puike conditie brengt hij 
in verband met zijn levenswij-
ze. Geheelonthouder is hij, een 
niet-roker; een doorgewinterde 
ras-sporter ook met een brede 
basis. Honkbal, handbal, tennis, 
met een bal kon Van der Plaats 
in vroeger jaren alle kanten op.

Zijn liefde voor de voetbalsport 
ontstond als Utrechts jochie 
van tien bij DOS, de club in zijn 
woonbuurt. ,,Ik heb nog samen-
gespeeld met Henk Vonk, die 
bij mij aan het plein woonde.’’ 
Na DOS volgde Holland, weer 
later DWSV en uiteindelijk, 35 
jaar geleden, Domstad-Majella. 
De leeftijdsgrens van dertig 
jaar gepasseerd, werd Van der 
Plaats bij laatstgenoemde club 
zelfs eerste-elftalspeler. Zijn 
eerste trainer bij Domstad-
Majella was oud-prof Tonny 
Nieuwenhuis. 
Zijn er zodra Van der Plaats 
binnen de lijnen verschijnt voor 
zijn warming-up tegenstan-
ders die denken: ha, daar is de 
scheidsrechter? ,,Nee’’, beweert 
de oudgediende stellig. ,,Ze 
kennen me allemaal tegenwoor-
dig.’’ 

Zijn reputatie is groot op de 
velden in en rond Utrecht. Een 
voorbeeld voor velen die na 
hun veertigste twijfelen of lan-
ger doorgaan met competitie-
voetbal wel een zinvolle tijdsbe-
steding is. Niet in de laatste 
plaats vanwege zijn schone lei: 
nul officiële waarschuwingen 
en gele kaarten in meer dan een 
halve eeuw.

Bij toerbeurt moet, volgens de 
‘huisregels’, ook Van der Plaats 
wel eens een halve wedstrijd ‘in 
de wissel’ staan. ,,En dan heb ik 
de smoor in hoor’’, zegt hij met 
een treffende intonatie in zijn 
stem. ,,Gedwongen te moeten 
toekijken, nee dat is niks voor 
mij.’’ Hij bruist van de energie. 
Lachen moet hij om de nawee-
en die medespelers hebben van 
een anderhalf durend voetbal-
potje op zaterdag ,,Die zijn dan 
zo moe dat ze zondags niet van 
hun bank af kunnen komen. 
Hahaha. Ik heb nergens last 
van.’’

Natuurlijk moet hij als centrale 
verdediger wel eens aan de 
noodrem trekken, als het eigen 
doel bestookt dreigt te worden. 
Maar in zijn handelingen zegt 
de onverwoestbare ‘old-timer’ 
nooit over de schreef te gaan. 
,,Ik zal een tegenstander nooit 
moedwillig onderuit schoppen. 
Hooguit geef ik hem een duw-
tje.’’ Mooi zijn de commentaren 
als hij weer eens als winnaar 
uit een man-tegen-man-gevecht 
gekomen is. ,,He’’, zo krijgt 
de verliezer dan te horen, ,,je 
laat je toch niet door zo’n oude 
kerel van de bal afze en.’’

Het einde van zijn langjarige 
voetballoopbaan is niet ge-
pland. Van een afscheidswed-
strijd, achter stadion Galgen-
waard, wil hij nog niets weten. 
Toch realiseert Van der Plaats 
zich dat hij tussen de lijnen 
bij Domstad-Majella niet het 
eeuwige leven heeft. Zijn mo o: 
,,Morgen kan het voorbij zijn.’’ 
Daarom geniet hij intens van 
elke wedstrijd en heel soms van 
een ‘eigengemaakt’ doelpunt. 

Van dochter Diana mag hij 
dat nog wel even doen, al 

is zij wel bezorgd. ,,Hij 
gaat zo lang door, wel-
licht begeeft hij het een 
keer op het voetbalveld. 
Dat zou misschien voor 
hem een mooie dood 
zijn.’’
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Henny van der Plaats: 66-jarige uitblinker bij Domstad-Majella 3 

Oppasopa kan niet zonder bal aan zijn voet
Balverliefd. En dat al 56 jaar, non-stop. Voor Henny van 
der Plaats is een trap tegen het leer een oerdrift, een le-
vensbehoefte. De Utrechter, woonachtig in IJsselstein, kan 
geen week zonder wedstrijdspanning. Plichtsgetrouw zet 
de 66-jarige zijn beste beentje voor, in het derde elftal van 
Domstad-Majella. ,,Meneer, bedankt voor de wedstrijd’’, 
zo krijgt Van der Plaats vrijwel wekelijks te horen. Van 
tegenstanders. Puur vanwege het respect dat hij afdwingt.

DELTA SPORTS   1380
In het Paasweekend kwamen FC Delta Sports’95 
A1, B1 en B2 uit op de Berlin International Cup in 
Berlijn. De openingsceremonie om 09.00 uur in het 
Lichterfelderstadion liet de club met toestem-
ming van de organisatie aan zich voorbijgaan. Het 
weer was slecht; in de stromende regen werd het 
wedstrijdprogramma afgewerkt. Er werd met wis-
selend succes gespeeld. Uiteindelijk behaalden A1 
en B2 een zevende plek terwijl de B1 als negende 
eindigde. De verschillen waren klein; er werden 
op de gladde, verouderde kunstgrasvelden weinig 
doelpunten gemaakt. 

DESTO    513
Op 5 april jongstleden streden de spelers van 
DESTO D1 om een plaats in de finale van het 

landelijke straatvoetbaltoernooi. Deze wedstrijden 
werden gespeeld bij Celeritas, Stationsweg 43 in 
Bunnik. Hoe de spelers het er vanaf brachten was 
bij het per perse gaan van deze Rondom Voetbal 
nog niet bekend.

DEV DOORN
Thomas Akveld en Jip van Vulpen, beiden spelers 
van DEV Doorn B1, zijn op zaterdag, 29 maart 
2008 geslaagd voor de door de KNVB, de Drie-
bergse voetbalvereniging CDN en scholengemeen-
schap De Breul in Zeist georganiseerde cursus 
voor juniorscheidsrechter. Thomas en Jip maakten 
deel uit van een groep van dertien leerlingen van 
De Breul, die in het kader van een maatschap-
pelijke stage de opleiding als scheidsrechter met 
succes hebben gevolgd. KNVB-scheidsrechters 
Kevin Blom en Raymond van Meenen waren bij de 

de jeugd en senioren ,dus ook complete 
zaterdag en/of zondagteams zijn van harte 
welkom.

DOMSTAD MAJELLA  103
De club is zeer tevreden over de verrichten van de 
nieuwe elftallen zaterdag 2 en zondag 2. Ze staan 
keurig in de middenmoot. Nog meer positiefs over 
Zondag 2. Het team is in nieuwe kleren gestoken 
door Café de Stadsgenoot.

DOSC   577

DSO/ULTRAJECTUM   434

DVSU   420
De besturen van RUC en DVSU zijn sinds 
enige tijd in gesprek om te onderzoeken wat de 

cursus betrokken. Thomas en Jip zijn nu bevoegd 
om officiële wedstrijden van de F-pupillen tot en 
met de C-junioren te fluiten. Zij kunnen dit doen in 
een van de KNVB ontvangen officieel scheidsrech-
terstenue. 

DHSC    506
Van DHSC -kant het nieuws dat zowel het 
1e,2e en 5e elftal van de zondag evenals het 1e 
zaterdagteam nog volop in de race zijn voor het 
kampioenschap. Mede met  het oog op het nieuw 
aan te leggen Sportpark zou dat een geweldige stap 
vooruit zijn. De kantine/kleedlokalen moeten per 
februari 2009 klaar zijn terwijl het hele Sportpark 
per september/oktober 2009 gereed is. Dan krijgt 
de club ook meer ruimte aangezien ze de beschik-
king krijgen over twee kunstgrasvelden, organisato-
risch zijn we dan ook klaar voor uitbreiding v.w.b. 
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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

- Verhuur van diverse merken personenauto’s
- Verhuur van diverse merken bedrijfsauto’s
- Shortlease van diverse merken
- Verkoop Occasions (ex-huurauto’s)

Koningsweg 2
3582 GE  Utrecht
Tel: 030-2510606
E-mail: info@autorentvitesse.nl
Website: www.autorentvitesse.nlA
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AutoRent Vitesse is een autoverhuurbedrijf 
en heeft de volgende activiteiten

Hoveniersbedrijf Harkes

Zijllaan 24, 3431GK Nieuwegein 
Telefoon 030-6021742
Mobiel 06-53846319
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Tractieweg 160 - 3534 AP  Utrecht
Tel. 030-244 46 05 Fax: 030 244 42 89

Speciale Aanbieding:GTA IV VOOR 52,50
                  Kom gerust eens kijken & 

Laat je verrassen door onze prijzen!!!
                                               Ook inruil en
                                            2de hands verkoop
                                           www.love2game.nl                                            

- Inkoop onroerend goed
- Verhuur van onroerend goed aan particulier 
 en bedrijfsleven
- Renovatie en onderhoud aan eigen aankoop
- Projectontwikkeling

Koningsweg 2
3582 GE  Utrecht
Tel: 030-2960750
E-mail: info@intercar-utrecht.nl
Website: www.intercar-utrecht.nl
Website: www.pand-te-huur.nlA
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Intercar Utrecht is een onroerend 
goed beheermaatschappij met de 
volgende activiteiten

Dorpsstraat 47 - 3981 EA Bunnik

 

T 030-6563057
info@vandekantbunnik.nl

  

www.vandekantbunnik.nl

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

trainers
vakblad voor de moderne voetbaltrainer

MAGAZINE

DE NATIONALE
JeugdtrainersDag

Vrijdag 18 april 2008 
van 14.30 tot 20.30 uur
bij svTwello (vlakbij Apeldoorn)

www.trainerssite.nl
Voor het complete programma, meer informatie en inschrijvingen zie:
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Door Sjef van Hoof

HOE ZIJN JULLIE BIJ RUC 
TERECHT GEKOMEN?
Hofman: ,,Ik kwam al twintig 
jaar naar wedstrijden bij RUC 
omdat mijn vriend er voetbalt. 
Toen het vorige bestuur nog 
maar uit twee personen be-
stond, ben ik er ingesprongen.”
Boonen: ,,Mijn zoon ging voet-
ballen. Samen met Joop de Vos 
ben ik nu leider van het eerste 
elftal.”

WAT VOOR VERENIGING IS  
RUC?
Hofman: ,,We zijn een grote 
familie. Gezelligheid komt mis-

schien wel boven presteren. We 
organiseren hier altijd van alles: 
bingo voor de jeugd, jeugdkam-
pen, optredens. De kabouters, 
4 en 5 jaar, zijn vaak weer 
kinderen van mensen die hier 
vroeger gevoetbald hebben. Als 
het eerste thuis speelt, heb-
ben we daarna altijd muziek. 
Volkszanger Winnie, bekend 
van onder meer Catherine en 
Twee Vandaag, is zowat onze 
huisartiest.”
Boonen: ,,Onze leden komen 
vooral hier uit de buurt, Lunet-
ten, Hoograven en de Rivieren-
wijk. De kracht van RUC is dat 
iedereen heel gemakkelijk in 
de vereniging wordt opgeno-

men. Mensen blijven voor het 
leven lid en zelfs tot daarna: 
gestorven leden laten op het 
hoofdveld hun as uitstrooien. 
En we hebben hier unieke 
mensen rondlopen zoals Bertus 
Jansen van Jorksveld: onze 
ouwe bromsnor. Die trekt hier 
al jaren de lijnen en haalt het 
oud papier op. Vroeger bleef hij 
hier wel eens slapen als er een 
feessie was, dan sliep hij daarna 
in het massagehok.”

WAAROM IS DE SAMEN-
WERKING MET DVSU TER 
SPRAKE GEKOMEN?
Boonen: ,,We hebben een terug-
gang in het aantal jeugdleden 
omdat we geen trainers en lei-
ders voor ze kunnen krijgen. Bij 
de E’tjes en D’tjes lukt het nog 
wel, maar daarboven is het erg 
moeilijk. Doodzonde, want we 
hebben nog steeds twee velden 
en een jeugdveld. Omdat het 
ook financieel moeilijker wordt, 
moeten we kijken naar samen-
werking op de zaterdag voor de 
jeugdleden. DSVU heeft van de 
gemeente de opdracht gekre-
gen om eerst met ons om de 

tafel te gaan zi en. Zij hebben 
ruimtegebrek en de gemeente 
zou graag willen dat we op 
termijn samen op een complex 
gaan spelen. Als we dat doen, 
kunnen we misschien de ac-
commodatie verbeteren.”
Hofman: ,,De spelers worden 
nu vaak hier bij het hek afgezet. 
Dan kwamen leiders wel eens 
bij mij langs om mijn auto op te 
halen. Anders konden ze niet 
eens naar een uitwedstrijd toe.” 

WAT IS BELANGRIJK BIJ DE 
SAMENWERKING?
Boonen: ,,Dat we elkaars cul-
tuur respecteren. Als DSVU 
een flink feest geeft, is dat om 
11 uur ‘s avonds afgelopen.  Bij 
ons zou dat eerder 11 uur de 
volgende morgen zijn. Als de 
mensen bij DVSU zich daar 
maar niet aan storen. Maar 
DVSU is een zaterdagclub, dus 
dat hoeft elkaar niet te bijten.”
Hofman: ,,We moeten aan 
elkaar wennen. Ik ben bij het 
eerste gesprek geweest en dan 
zijn er van DSVU mensen met 
een stropdas en een colbertje. 
Maar goed, als we op de vrijdag 
en zondag de RUC-gezelligheid 
maar kunnen behouden, dan 
komen we er wat de jeugd be-
treft wel uit denk ik. Laatst nog 
hadden we hier een geweldig 
feest: tien mensen steken de 
koppen bij elkaar, regelen een 
aantal zangers en hebben 150 

entreekaarten verkocht. Dat 
heeft RUC 4.000 Euro opgele-
verd.”  

WAT ZIJN DE PLANNEN 
MET DE SELECTIE?
Boonen: ,,Iedereen heeft toege-
zegd te zullen blijven. Ondanks 
Rondom Voetbal trouwens. Een 
prachtig initiatief, maar het na-
deel van alle aandacht is wel dat 
er sneller en meer aan je beste 
spelers wordt getrokken. In 
de winterstop is Ricardo Vink 
van Desto gekomen en voor 
volgend jaar rekenen we op nog 
twee nieuwe krachten. De drie 
trainers hebben hun contract 
weer met een jaar verlengd. Dus 
volgend jaar zullen Dirk van 
Burgsteden sr, Hans Venus en 
Haffid Saccal ook in de vijfde 
klasse voor de groep staan. 
We willen direct door naar de 
vierde klasse. Als het kan, want 
het moet wel gezellig blijven. 
Iedereen betaalt hier nog steeds 
zijn eigen contributie en als die 
te laat betaald wordt, staan ze 
gewoon reserve.” 
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‘RUC’ers kunnen veel van elkaar hebben’

Familieclub zoekt oppas
,,Wat doe je als iemand twee weken voor zijn zestiende 
verjaardag een pilsje bestelt?” ,,Dan gaat ‘ie mooi over het 
hek heen”, antwoordt één van de barmedewerkers. Niet 
het antwoord waar de voorlichter van de KNVB op hoopte. 
Eerste elftal-leider Albert Boonen en Yvonne Hofman – 
van kantinezaken - horen het met een lach aan als ze in 
het paviljoen zijn om over de samenwerking met DVSU te 
praten. ,,We zijn een volkse club. Maken graag een dol-
letje, ook al schrikken sommige mensen daar van. Maar 
RUC’ers kunnen veel van elkaar hebben.” 

Inmiddels...
Op zondag 30 maart pakte RUC 
na een 6-2 zege op ASV de titel 
in de zesde klasse. Albert Boonen 
geniet nog steeds na van de wed-
strijd en het feest: ,,Na afloop van 
de wedstrijd werd er een honder-
duizendklapper aangestoken en 
is het eerste elftal in de kantine 
gehuldigd. Mensen rond de ver-
eniging hadden een heel showpro-
gramma in elkaar gezet. De een 

lapte 100 euro, de ander twintig en 
zo kregen we optredens van Gijs 
de Vormer, Jerry Hagemans, Hans 
de Wilde, Winnie en Martin van 
Doorn, zijn neef speelt bij ons in 
het eerste, voor elkaar. Om ook 
het jongere deel van de selectie 
aan bod te laten komen, hadden 
we als slagroom op het toetje een 
opreden van The Soca Boys. Ik was 
pas om 12 uur thuis en wil alle vrij-

willigers bedanken voor het mooie 
feest..” 
 
Volgens Albert Boonen is het nog 
geen uitgemaakte zaak dat RUC 
en DVSU gaan fuseren. ,,Op 13 
mei wordt de samenwerking be-
sproken in de ALV van RUC, op 
14 mei zal hetzelfde gebeuren in 
de algemene ledenvergadering van 
DVSU.”
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Verschil van inzicht

Clublied Raven USCL Combinatie

Hup R.U.C. verzeker je positie 
In elke klas der kompetitie 
Laat nooit je moed en kracht versagen 
Je liefde voor de sport vervagen 
Bij zorg en bij druk, pech of geluk 
De trots is en blijft ons R.U.C.

CLUBCULTUUR

Samenwerken gaat niet altijd over 
rozen blijkt maar weer als een 
vertegenwoordiger van Faja Lobi 
langskomt. Om een verschil van 
mening over de lichtinstallatie op 
te lossen. De voetbalverenigingen 
van Lunetten zijn lid van een stich-
ting die de lichtinstallaties op het 
sportpark Lunetten beheert. En 
dan blijken er wel eens verschillen 

van inzicht te zijn over wie wan-
neer welke installatie aan en uit zet 
en welke rekening moet betalen. 
Ook de Faja Lobi-man heeft het 
hart op de tong... Yvonne Hofman 
reageert als een ervaren bestuur-
ster: dit is niet het moment om dat 
even op te lossen, daar komen we 
een keer voor bij elkaar… 

samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen beide 
clubs, zie ook elders in deze Rondom Voetbal. De 
situatie op het sportpark en bij beide clubs is zo, 
dat samenwerking een voorwaarde lijkt om ook de 
komende jaren op een goede en gezonde manier 
voetbal voor iedereen in Lunetten en daarbuiten 
mogelijk te blijven maken. RUC wil zich meer op 
seniorenvoetbal concentreren, terwijl DVSU uit 
haar voegen barst op de zaterdag. De gemeente 
Utrecht heeft aangegeven mee te willen werken op 
het sportpark Lunetten onder de voorwaarde dat 
de clubs daar (beter) samenwerken. RUC en DVSU 
hebben deze handschoen opgepakt en hebben in 
goed overleg drie commissies gevormd die nu hard 
aan het werk zijn samenwerking te onderzoeken. 

DWSM   272 
Op zaterdag 15 maart 2008 voorafgaand aan 

de kinderbingo vond in een bomvol DWSM- 
paviljoen de opening plaats van het DWSM-
Speelhuis. Voorafgaand aan deze opening is er 
door een aantal vrijwilligers flink geklust om het 
tot een speelhuis voor de jeugd om te toveren. 
De reden van deze kleine renovatie was, dat 
men bij DWSM vond dat er weinig vooraf en 
na een wedstrijd voor de jeugd te doen was. 
Ook is DWSM er hiermee klaar voor om de 
nieuwe leden vanuit OP-BUUREN op een goede 
manier op te vangen in de komende seizoenen. 
De plannen en de tekening waren ingeleverd bij 
het bestuur met de daarbij behorende offerte 
en het bestuur reageerde positief. Dit heeft 
onder meer geresulteerd in het wegwerken 
van de vouwgordijnen de aanschaf van een 
voetbaltafel, een sjoelbak, een kast vol met spel-
letjes kleurplaten en kleurtjes, zitjes en tafels en 

FC Utrecht, maar keerde daarna terug 
bij Hercules. 

EMINENT BOYS     66
Erwin Sparendam, de trainer van het eerste, blijft 
ook volgend seizoen trainer van Eminent Boys. 
Het bestuur ziet hem niet als schuldige van de 
slechte prestaties in de vierde klasse H.

FAIR PLAY   24

FAJA LOBI   236
Activiteiten: 
Donderdag 01 mei (Hemelvaart) Familiedag, voet-
ballen 5 tegen 5. Aanvang 11.00 uur,  zaterdag 07 
juni Erwin Sparendam recreanten voetbaltoernooi 
aanvang 11.00 uur, zondag 24 augustus Humphrey 
Mijnals Veteranen toernooi.

raamschilderingen. 

DWSV    170

EDO   128

ELINKWIJK    643
Pim Koppel (25) verruilt eersteklasser Hercules 
volgend jaar voor hoofdklasser Elinkwijk. Koppel 
heeft op 26 maart getekend bij de Zuilense 
club die hem al geruime tijd volgde. Die avond 
heeft de aanvallend ingestelde middenvelder 
zijn ploeggenoten van Hercules op de hoogte 
gebracht van zijn overstap. Niet alleen Elinkwijk 
had interesse in Koppel. Ook JOS-Watergraaf-
smeer, Hilversum, VVOG en Zuidvogels lonkten 
naar de Utrechter. Koppel komt uit de jeugd van 
Hercules. Hij speelde een jaar bij de jeugd van 
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Wij zoeken leid(st)ers
Skon kinderopvang is een landelijke kinderopvangorganisatie voor kinderen 
van 0 – 12 jaar. Skon heeft eigen kinderverblijven onder de naam de blauwe 
dieren kinderopvang en biedt incidentele opvang op locatie, de blauwe 
dierenparade. Door samen te werken met primair onderwijs, pedagogen, 
sportaanbieders en culturele organisaties biedt skon een stevige basis voor 
professionele, moderne kinderopvang. ‘Skon, net zo ondernemend als kin-
deren’, dat is ons motto.

Functie 

 groepsleid(st)ers buitenschoolse opvang
 voor kinderen van 4 -12 jaar
 voor onze vestigingen in de regio Utrecht

Wij vragen

Een groepsleid(st)er:
 met een sportopleiding (CIOS of ALO) 
of een sociaal-pedagogische, sociaal-
culturele of een culturele/kunstzinnige 
vormingsopleiding op MBO 3 niveau
 die kinderen een warm hart toedraagt
 een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
heeft
 die zelfstandig, enthousiast, gedreven en 
creatief is

Wij bieden 

  een enthousiaste en professionele werk-
omgeving met ruimte voor eigen inbreng

  salaris conform cao Branche Kinder-
opvang Nederland (bruto min.  € 1.704,00 
en max. € 2.390,00 bij een fulltime dienst-
verband van 38 uur per week)

  een uitgebreid introductieprogramma
  opleidingsmogelijkheden, zoals video 

interactiebegeleiding, werkbegeleiding 
en sport en bewegen

  tegemoetkoming in reiskosten v.a. 10 km

Voor meer informatie kun je contact op-
nemen met Lola van Gameren, afd. P&O, 
telefoonnummer 0346 - 55 95 00. Als je inte-
resse hebt in een uitdagende baan bij skon, 
stuur dan binnen twee weken een brief met 
cv naar sollicitatie@skon.nl of onderstaand 
adres. Je kan ook het sollicitatieformulier op 
www.skon.nl invullen. 

Correspondentieadres

Skon kinderopvang, Afdeling P&O
Postbus 1246, 3600 BE Maarssen

  
Caravans & Kampeerauto’s 
VERKOOP, ONDERHOUD, ACCESSOIRES 

              SCHADE REGELLING & AFHANDELLING 
Met ruim 35 jaar ervaring, een goed uitgeruste werkplaats en gediplomeerde 
specialisten zijn wij een van de grootste merkonafhankelijke servicebedrijven 
  GESELEKTEERD REPARATEUR VAN ALLE VERZEKERINGEN  
  Ruime onderhoud werkplaats met remmentest bank. 
  Kwaliteit en Klanttevredenheid staan bij ons hoog in het vaandel. 
  Zo verlenen wij op schade een schriftelijke garantie van 2+2 jaar 
  Wij zijn lid van BOVAG  FOCWA en RDW erkend bedrijf.  
 

              
                            OFFICIEEL DEALER VAN 
      SPRITE, WILK, EIFELLAND & STERCKEMAN 
  
            GESPECIALISEERD IN ALLE MERKEN  
    OCCASIONS MET MIN. 1 JAAR BOVAG GARANTIE   
 
  U kunt ons bezoeken van ma. t/m zat. van 8.00 tot 17.00 
 Industrie terrein “De Schaft”. Nieuwe Schaft 1 in Houten 
 

HET GROTE, GEZELLIGE VOETBALQUIZBOEK 
VOOR HET HELE GEZIN, DEEL 2
Een half jaar na verschijning van Het grote, gezellige voetbalquizboek
voor het hele gezin waren er al 10.000 exemplaren verkocht. 
Tijdens het komende EK zal er voor jong en oud, man en vrouw, 
kind en nerd, weer nieuw quizplezier te beleven zijn aan deze tweede
editie. Test uzelf en uw huisgenoten, en kijk wie er de baas is!

Nu met 1000 nieuwe vragen, inclusief een speciale EK-quiz

paperback € 14,95
240 blz. 13,5 x 21 cm

FOTOBOEK OP EN ROND DE VELDEN, 
VOETBAL IN DE JAREN VIJFTIG EN ZESTIG
In samenwerking met ANP Photo worden in de serie Op en rond de 
velden twee fotoboeken uitgebracht. Beide boeken bevatten 
historische beelden die door sportjournalist Frans Oosterwijk 
van commentaar en uitleg zijn voorzien.

In het boek over de jaren zestig staan onder andere foto’s van het 
huwelijk van Johan Cruijff met Danny Coster, van een ‘jeugdinstuif’
voor nieuwe voetballertjes bij Ajax, van een gedesillusioneerde Jan
Mulder die het veld afloopt na de verloren interland tegen Honga-
rije, beelden van de beslissingswedstrijd Ajax-Benfica te Parijs in
1969, etc. 

paperback  € 17,50
160 blz. 22 x 27 cm, met circa 150 foto’s 

Binnenkort opent RondomVoetbal haar webshop op

WWW.RONDOMVOETBAL.NL
met  o.a. de volgende producten

Nu al te bestellen via info@rondomvoetbal.nl
mail uw bestelling en wij nemen contact met u op



MIJN CLUB WORDT GESPONSORD DOOR:MIJN CLUB

WWW.RONDOMVOETBAL.NL  APRIL 2008  JAARGANG 1  NUMMER 7 17

Door Hans Boender

,,RUC 2 is een vriendenteam. 
Met veel jongens heb ik vroeger 
gevoetbald, zoals met Vincent 
Jenner bij FC Utrecht. Mijn 
broer Eddy heeft ook nog bij 
RUC gespeeld. Melvin Plet - 
onder meer ex-Utrecht, Roda 
JC en Dordrecht’90 - maakt 
ook deel uit van onze ploeg. 
Het is een aardige ploeg. Toen 
we kampioen werden, verzon 
iemand de naam Dreamteam. 
Dat is wat overdreven. Hij had 
shirts laten drukken met op de 
voorkant ‘RUC 2 kampioen’ en 
op de achterkant Dreamteam. 
Het gaat er ontspannen aan toe. 
De radio staat lekker aan in de 
rust; je kunt het niet vergelijken 
met profvoetbal. 

Bij Ajax ben ik in 2002 gestopt 
met voetbal omdat ik voor de 
zoveelste keer geblesseerd raak-
te aan mijn hamstring. Weer 
zo’n herstelperiode zag ik niet 
meer zi en; ik was al vier jaar 
aan het tobben. De dag na de 
wedstrijd tegen FC Twente ben 
ik op Leo Beenhakker afgestapt 
en zei ik: ‘ik 
stop ermee’. 
Mijn contract 
liep nog door, 
maar dat 
maakte me 
niet uit. Been-
hakker was 
het er niet mee 
eens, maar 
Ajax heeft me 
heel netjes 
behandeld. Ik 
mocht zelfs 
transfervrij 
vertrekken naar een andere 
club, maar ik zei meteen ‘nee, ik 
wil niet ergens anders voetbal-
len’. Ik kon niet meer brengen 
wat ik dacht dat ik kon bren-
gen. Ik voelde me daar slecht 
over, want Ajax had mij voor 
heel veel geld gehaald van Te-
nerife. Zestien miljoen gulden. 
Dat ging nergens meer over. 
Een belachelijk hoog bedrag. 
Iedere voetballer waar zulke 
bedragen voor worden getaald, 
denkt dat volgens mij.  

Twee jaar heb ik niets gedaan, 
ik had tijd nodig om alles te 
laten bezinken. Inmiddels heb 
ik een transportbedrijf. En via 
Vincent Jenner kwam ik bij 
RUC terecht. In het begin had 
ik problemen met mijn ham-
string - een sprint blijft een 
sprint - maar ik doe er alles aan 
om verrekkingen te voorko-
men. Ik heb moeten wennen 
aan het lagere niveau, aan het 
lagere tempo. En de scheids-
rechters vind ik vaak zwak. Pas 
geleden liep een jongen van de 
tegenpartij mij te zoeken en de 
scheidsrechter maar de andere 
kant op kijken. Die jongen had 
er moeite mee dat ik bij Ajax 
heb gespeeld als Utrechter. 

Dat komt vaker voor. Mensen 
denken dat ik van Utrecht naar 
Ajax ben verhuisd, maar daar 
zaten Vitesse en Tenerife nog 
tussen. Toch, het blijft gevoelig. 
Ik heb dat sentiment zelf niet. 
Als je met fanatieke Utrechters 
praat, weten ze zelf vaak niet 
waarom ze zo veel moeite heb-
ben met Ajax. Maar Utrechtse 
kinderen voetballen wel op 

het Marco van 
Basten-pleintje 
en Marco heeft 
toch aardig wat 
doelpunten 
gemaakt tegen 
Utrecht. Dave 
van den Bergh 
werd toegejuicht 
als hij het goed 
deed, maar als 
het niet liep, 
was hij opeens 
‘die Amster-
dammer’. Zo 

gaat het. Er bestaat in Utrecht 
veel antipathie tegen Wesley 
Sneijder, maar hij kan er weinig 
aan doen dat FC Utrecht hem 
vroeger te klein vond. Utrecht 
selecteerde tien jaar geleden 
op lengte, de club wilde grote 
jongens. Daarom heeft hij nooit 
bij Utrecht gevoetbald. Nu is 
lengte geen criterium meer.

Utrecht was in mijn tijd een 
hele warme vereniging. Na 
thuiswedstrijden bleven we 

uren zi en in het spelershome; 
Studio Sport kijken met een 
biertje. We haalden een sateetje 
en gingen soms pas om twaalf 
uur ’s avonds naar huis. Het 
jaartje Vitesse was ook speciaal. 
Karel Aalbers wilde de club 
omhoog stuwen. We hadden al 
goede spelers, maar we douch-
ten in een bouwkeet. 

Ik was de eerste Nederlandse 
voetballer die profiteerde van 
het Bosman-arrest. Ik vertrok 
transfervrij bij Utrecht. Een jaar 
later verkocht Vitesse mij voor 
enorm veel geld aan Tenerife. 
Toen zat ik ook bij het Neder-
lands elftal, zelfs toen ik niet 
helemaal fit was. Daarover heb 
ik me verbaasd. Ik heb mezelf 
altijd als een middelmatige 
voetballer gezien, als een speler 
met beperkingen. Daarom 
vind ik ook dat ik een unieke 
carrière heb gehad. Als ik die 
namen zie van het Nederlands 
elftal van toen, vind ik het 
bijzonder dat ik daar tussen 
heb gelopen. Met Ajax ben ik 
kampioen geworden en heb ik 
twee keer de beker gewonnen. 
Daar voetbalde ik voor, om 
prijzen te winnen. Alleen heb ik 
zelf te weinig voor Ajax kunnen 
betekenen, door mijn blessures. 
Terugkijkend is mijn carrière 
voor mijn gevoel in een flits 
voorbijgegaan.

Nu gaat het niet meer om 
presteren, al wil ik wel altijd 
winnen. Ik heb bewust voor een 
lager elftal gekozen bij RUC en 
niet voor het eerste. Wat mij be-
treft hadden wij met onze ploeg 
het vijfde kunnen vormen, 
maar het is het tweede gewor-
den. Ik speel, maar ben ook 
trainer en coach. Wanneer ik 
niet heb getraind of te laat ben, 
zet ik mezelf ernaast. Dat doe ik 
ook met anderen, dus dan moet 
je consequent zijn.’’

‘Fanatieke Utrechters weten zelf niet waarom ze moeite met Ajax hebben’

In de anonimiteit van RUC 2: Ferdi Vierklau 
Het tweede team van de zondagvoetballers van RUC heeft 
een heuse oud-international binnen de gelederen. Ferdi 
Vierklau (34), voormalig prof van FC Utrecht, Vitesse, Te-
nerife en Ajax, is speler, trainer en coach van het Utrechtse 
‘Dreamteam’. Een monoloog van een Utrechter die zichzelf 
altijd een middelmatige voetballer heeft gevonden.

Vierklau en Makaay

In 1997 zocht Ferdi Vierklau het avontuur op de Canarische Eilanden bij 
Tenerife: ,,Ik vond het geweldig om in de Spaanse competitie te spelen, in al 
die grote stadions. Je werd er als een god bejegend. Betalen in restaurants 
mocht niet. Die verafgoding hoefde van mij niet zo. Ik vind het nu soms 
nog vervelend als ik word herkend, ik drink het liefst anoniem ergens een 
biertje. Bij Tenerife speelde ik samen met Roy Makaay. Ik heb hem leren 
kennen als iemand die helemaal voor het voetbal leeft. Thuis had hij een 
schotel. Toen ik een keer bij hem langskwam, zat hij naar de competitie in 
Saoudi Arabië te kijken. Hij volgde alles. Ik ben ervan overtuigd dat hij na 
zijn carrière trainer wordt.’’
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Ferdi Vierklau thuis in Utrecht-centrum met zijn partner Colinda Scholten

‘Er bestaat in 
Utrecht veel 

antipathie tegen 
Wesley Sneijder, 
maar hij kan er 
weinig aan doen 

dat FC Utrecht hem 
vroeger te klein 

vond’

Vierklau in Ajax-shirt tegen Henry

FOCUS   662
Goed nieuws vanuit Culemborg. Op 12 april is er 
een interne feestavond voor alle leden, sponsors 
en vrijwilligers. Op 18 april gaat er een afvaardiging 
van de club met een bus met sponsors naar een 
wijnproeverij in Tilburg. Op sportief gebied is de 
B1 zaterdag 29 maart kampioen geworden. Tot 
dusverre werd er één duel gelijk gespeeld en de 
rest werd allemaal gewonnen. Met een beetje geluk 
wordt de grens van honderd doelpunten bereikt!

FZO    150
Met ingang van het nieuwe seizoen zal FZO weer 
een jeugdafdeling opstarten. Op www.fzo-zeist.
nl kunt u via het menu een inschrijfformulier voor 
een jeugdlidmaatschap vinden. Contactpersoon is 
Edwin Schmeink; hij is te bereiken via edwin-

schmeink@versatel.nl. Het eerste elftal heeft nog 
enkele punten nodig om de nacompetitie te halen, 
en dat is bij het ter perse gaan van deze uitave 
hopelijk al voor elkaar. In dat geval zal de eerste 
wedstrijd plaatsvinden op hemelvaartsdag (1 mei) 
waarna twee dagen later de return plaatsvindt. 
Welke ploegen er eerst uit spelen is nog niet 
bekend. Houd onze site (www.fzo-zeist.nl) in de 
gaten. Bij winst volgt een tweede ronde, met heen- 
en terugwedstrijden op 10 en 17 mei. De finale is 
dan weer een week later op neutraal terrein. 

GEINOORD   950
Ajax en Geinoord Nieuwegein hebben één winst-
punt in mindering gekregen. Beide elftallen uit de 
hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal zijn door de 
tuchtcommissie bestraft wegens het overtreden 
van de wedstrijdbepalingen. Tijdens het duel 

HERCULES                        1469
De PSV Open Masters vindt op woens-
dagavond 23 april plaats bij Hercules. PSV 
Open Masters is in het leven geroepen om jonge 
talenten de kans te bieden een stage te verdienen 
bij PSV. Ben jij tussen de 5 en 9 jaar en beschik jij 
over voldoende talent? Geef je dan nu op! De PSV 
Open Masters is voor de leeftijdsgroepen uit het 
geboortejaar 2002, 2001, 2000 en 1999.We kunnen 
helaas maar 160 talenten toelaten tot de PSV 
Open Masters dus als men zich inschrijft via www.
psv-hercules.nl betekent dat niet dat men direct is 
uitgenodigd. De PSV Open Masters is op uitnodi-
ging. Het feit dat je ingeschreven bent betekent niet 
dat je automatisch uitgenodigd bent. Een uitnodi-
ging geschiedt via de e-mail. De uitnodiging kun je 
ongeveer een week voor aanvang verwachten. 

Geinoord - Ajax op 15 maart vonden schermutse-
lingen plaats op het speelveld tussen spelers van 
beide elftallen.Behalve een winstpunt in mindering 
kregen beide verenigingen een geldboete van € 
400.- opgelegd. Tegen de straf kan nog beroep 
worden aangetekend. Het was een zaterdag om 
in te lijsten. Zaterdag 15 Maart 2008 is de C1 van 
Geinoord kampioen geworden door winst op 
Maarssen drie wedstrijden voor het einde van de 
competitie. Door dit kampioenschap zal de C1 
volgend jaar 3e divisie landelijk gaan spelen. Mede 
via deze weg feliciteren de ouders trainer Wim 
van Walsum, Begeleider Henny Molenaar en alle 
spelers van de C1 van harte en bedanken hen voor 
het leuke seizoen.

’T GOY    388



18 ADVERTENTIE APRIL 2008  JAARGANG 1  NUMMER 7

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.

Autobedrijf 
van der Plaats
Ook voor uw occasion

www.vdplaats.nl
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Door Ton van Rietbergen

,,Op mijn ach iende debu-
teerde ik met de wedstrijd De 
Merino’s 6 tegen het zevende 
van Sparta Nijkerk. Ik had toen 
nog geen auto dus ik moest met 
de bus naar Veenendaal. En of 
het nu door de zenuwen kwam 
weet ik niet, maar ik stapte in 
de verkeerde. Ik was meer dan 
een halfuur te laat. ‘Lekker 
debuut’, dacht ik nog. Geluk-
kig was Richard van Rooien, 
bekend van zijn boek over de 
fluiterij, aanwezig. Hij moest 
later het eerste leiden en was 
zo vriendelijk de eerste helft te 
fluiten. Zo begon ik mijn car-
rière als scheidsrechter met één 
helftje. Eigenlijk een valse start. 
Maar dat heb ik later meer dan 
goed gemaakt, want ik ben nu 
61 jaar en fluit nog steeds op 
niveau. Onlangs nog de topper 
in de derde klasse tussen DHSC 
en Hoogland, die in 0-1 ein-
digde. Waar ik dan trots op ben, 
is dat ik me na zo’n wedstrijd 
overal kan vertonen. Terwijl de 
uitslag toch een echte domper 
was voor de thuisploeg en die 
jongens vaak het hart op de 
tong hebben. Bovendien lopen 
er nogal wat Marokkaanse jon-
gens rond, die wel eens emo-
tioneel kunnen uitvallen. Maar 
met hen kan ik het juist goed 
vinden. Ik heb zelf een tweede 
huisje in Marokko en ken wat 
huis-tuin-en-keuken Arabisch. 
Dat vinden ze prachtig.” 

,,Ik ben het helemaal eens met 

de politie dat hun korps meer 
een afspiegeling moet zijn van 
de bevolking. Dat moet ook bij 
de scheidsrechters, want je ziet 
wel veel allochtone voetballers 
maar nauwelijks allochtone 
scheidsrechters. Gelukkig is er 
nu een jonge Turkse scheids-
rechter die het helemaal gaat 
maken. Zijn naam is Sendar 
Gözibüyük. Hij is pas 22 jaar 
en bulkt van het talent. Ook 
de KNVB wil graag dat hij 
doorstroomt. Een probleem 
is wel dat men bij betaalde 
scheidsrechters met contracten 
voor een bepaalde periode 
werkt. Dat geeft wel meer rust 
en iemand als Roelof Luinge 
is er duidelijk beter door gaan 
fluiten, maar het belemmert 
ook de doorstroming van jonge 
scheidsrechters.” 

,,Scheidsrechters moeten wat 
mij betreft vooral ontspannen 
zijn. Ik houd niet van over-
dreven autoritaire arbiters. Ze 
moeten het spel kunnen lezen 
en altijd daar staan waar het 
hoort. En vooral niet marchan-
deren, dus niet om de lieve 
vrede te bewaren een zware 
overtreding over het hoofd 
zien. Zelf ben ik trouwens 
geen kaartentrekker. Wat dat 
betreft is leeftijd en routine een 
voordeel. Dat staat ook altijd 
in mijn rapporten: ‘floot op 
routine’. Ik fluit nu door mijn 
leeftijd niet langer in groep 1, 
de hoogste groep binnen het 
amateurvoetbal. Ik vind lager 
fluiten moeilijker dan bij de 

grote jongens. Bij overtredingen 
in de hoofdklasse weet je ten-
minste dat het geen onkunde 
is, dat fluit makkelijker. Ik heb 
twintig jaar in groep 1 gefloten, 
prachtige wedstrijden gehad. 
Zoals IJsselmeervogels - DHC 
om het algeheel amateurlands-
kampioenschap en Quick Boys 
tegen De Treffers. Ik heb ook 
nog twee wedstrijden in het 
betaald voetbal geleid. ADO 
tegen RBC en Telstar tegen 
Vitesse, maar meer is het nooit 
geworden. Later heb ik van 
mensen gehoord dat vooral 
mijn baas tegen was. Ik werkte 
op dat moment bij de KNVB 
op de afdeling tuch aken. En 
daar vonden ze het eigenlijk 
belangenverstrengeling. Zo kon 
ik een keer niet achter de tafel 
plaatsnemen omdat ik zelf als 
scheidrechter moest getuigen. 
Een tikje ironisch is wel dat 
alle scheidsrechters nu juist in 
dienst zijn bij de KNVB.” 

,,Fluiten is voor mij alles. Ei-
genlijk kom ik alleen daarvoor 
over uit Marokko, want verder 
zit ik inmiddels in de VUT. 
Ik bereid me degelijk voor op 
wedstrijden; lees de verslagen, 
kijk hoe de stand is en of er 
schorsingen zijn en hoe de eer-
dere wedstrijden zijn geweest. 
Natuurlijk heb ik altijd de truc 
met de zakdoek achter de hand. 
Als een speler een overtreding 
maakt die op het randje is, dan 
loop ik naar hem toe en ga ter-
gend langzaam met mijn hand 
naar mijn broekzak… Om er 
vervolgens met een nonchalant 
gebaar een zakdoek uit te halen 
en er even mijn neus in te snui-
ten. Tja, bij veel clubs vragen ze 
tegenwoordig al plagerig of ik 
mijn zakdoek weer bij me heb. 

Al te vaak kan ik het dus niet 
meer doen.” 

,,Clubgrensrechters blijven 
een probleem bij het fluiten. Ik 
maak wel duidelijke afspraken 
met ze, maar je weet dat die 
jongens er toch vooral staan 
om punten voor hun cluppie te 
halen. Vlaggen ze eerst tien mi-
nuten netjes of zelfs een beetje 
tegen en dan steken ze op de 
cruciale momenten gauw de 
vlag omhoog. Bij aanwezigheid 
van één eerlijke grensrechter 

pas ik dan mijn looplijnen aan 
en anders gebruik ik al mijn, 
inmiddels niet onaanzienlijke, 
ervaring om de hopelijk juiste 
beslissing te nemen. Maar dat 
valt niet mee want zelfs met zes 
camera’s is het vaak onmogelijk 
te zien.”
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Rob van den Broek is al 42 jaar scheidsrechter

‘Hé, scheids heb je je zakdoek bij je?’
Hij is inmiddels 61 jaar en nog steeds scheidsrechter op 
niveau. Een monoloog van Rob van den Broek over Marok-
kanen, betaald voetbal en clubgrensrechters, maar vooral 
over fluiten: ,,Fluiten is voor mij alles”.

Snel beslissen:
Beste scheidsrechter: 
Massimo Busacca  (Zwitserland).
Beste in Nederland: 
Kevin Blom en Bas Nijhuis, de 
jonkies doen het goed.
Voorbeelden: 
Lou van Raven en Bep Thomas.
Slechtste scheidsrechter: 
Dick van Egmond, daar is altijd 
wat mee.
Leukste van fluiten: 
Het omgaan met de spelers.
Waarom gaan fluiten: 
Ik voetbalde in het derde van 
UVV en wist het altijd beter. Dus 
ben ik maar gaan fluiten.
Voorbereiding: 
Ik ben altijd een uur voor de 
wedstrijd op het veld.
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JONG GESLAAGD
Door Jan Selman
Dertien enthousiaste leerlingen van scholengemeenschap De Breul 
zijn de afgelopen maanden klaargestoomd tot gekwalificeerd Junior 
Scheidsrechter. Zaterdag 29 maart deden elf jongens en twee meiden 
examen in de kantine van CDN in Driebergen. Alle dertien met succes, 
constateerden onder meer betaald voetbalscheidsrechters Kevin Blom 
en Raymond van Meenen.

Foto: Linda Peursum, sv Aurora; Monique Kramer, sv Odijk; Stef Alfe-
rink, CDN; Mark ten Haaft, FC De Bilt; Mathijs Brink, CDN; Manasse 
van Dijk, CDN,; Youp Salemink,, Jonathan; Robert van de Harte, Jona-
than; Rahim Kaaouas, Saestum; Jip van Vulpen, DEV-Doorn; Erwin van 
Wijk, sv Odijk; Thomas Akveld, DEV-Doorn; Jesse Vermeij, Kampong.

HMS    293
De KNVB heeft de heer N.W.Steenbrink onder-
scheiden met een gouden waarderingsspeld voor 
zijn langdurige periode in de tuchtcommissie en 
voor de vele werkzaamheden die hij voor de 
vereniging heeft vervuld. De heer J.P. Vonk mocht 
deze onderscheiding reeds in het begin van dit 
jaar ontvangen. Voorts is de vereniging nog op 
zoek naar een geschikte trainer voor het nieuwe 
seizoen voor onze seniorentaak op de zaterdag. 
Gegadigden kunnen zich melden bij de heer Ad van 
Miltenburg tel 030-2618391.

HOOGRAVEN   194

HOUTEN    1078
Programma rondom 75-jarig bestaan sv Houten: 

donderdag 10 april officiële verjaardagsdatum, 
vrijdag11 april officiële jubileum receptie en jeugd-
avond met Radio 538, zaterdag12 april activiteiten 
in spelvorm voor mini’s, F- en E-Jeugd, zaterdag 12 
april grote feestavond voor A-junioren, senioren 
en genodigden met diverse top artiesten. Maandag 
26 mei  - 19.00 uur jubileum wedstrijd SV Houten 
- FC Utrecht.

IJFC   552

JONATHAN   815

JSV    1130
Rene van der Wal, Hoofd Opleidingen bij JSV uit 
Nieuwegein maakt de trainers bekend die volgend 
seizoen de selectiegroepen van JSV Nieuwegein 
gaan trainen: A1: Bjorn Meulwijk, B1: Bart Damen, 

gevestigd in het centrum van Driebergen, 
maar een deel van het assortiment is ook 
te zien in de online webwinkel, te vinden via 
www.deschietersportprijzen.nl. 

KDS   252

KISMET    99

KOCKENGEN    306
Na twee seizoenen waarin de prestaties in de 
vierde klasse niet volgens verwachting geweest 
zijn gaat het dit seizoen een stuk beter. Thuis al 
acht wedstrijden ongeslagen, ja eindelijk komen de 
tegenstanders weer met knikkende knieën onder 
tunnel door. Hoewel de laatste tijd wat beter zijn 
de resultaten in de uitwedstrijden wat minder. 
Maar de derde plaats op de ranglijst is mooi en 

C1: Harold van Ineveld, D1: Dave Winckler/Peter 
Krauweel, D2: Tim Verleun, D12: Dave Winckler/
Peter Krauweel, E1: Ylon Krauweel, E2: David 
Winckler, F1/F2: Peter Gaanderse. Voor de oplei-
dingsteams A2, B2, C<14 en de E7/8 (onder 9 jaar) 
wordt nog naar een geschikte invulling gezocht 
in het belang van de opleiding, waar Kees van der 
Hoeven een zekere rol in zal gaan spelen.

KAMPONG   1141
De Jeugdafdeling van Kampongvoetbal zoekt: een 
trainer voor de A-junioren. Het gaat om de training 
op maandag- en woensdagavond, de begeleiding 
van de wedstrijden en de supervisie van de A-
junioren selectie (A1 + A2). Ook nieuws van het 
sponsorfront! Sinds kort is er weer een nieuw 
bedrijf dat Kampong sponsort. Het gaat om De 
Schieter Sportprijzen in Driebergen. Dit bedrijf is 
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‘Mijn tijd bij Elinkwijk 
was de leukste’
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Schotkracht Michel Kruin was ook eigen doelmannen te machtig

‘Denk aan mijn vrouw en kinderen’
Steevast bezoekt hij de thuiswedstrijden van Elinkwijk. De Zuilense club die hij met zijn 
Braziliaanse ervaring vanaf 1956 acht seizoenen diende. In de spits naast zijn vriend en 
landgenoot Humphrey Mijnals groeide Michel Kruin uit tot één van de meest befaamde 
aanvaller in de rijke historie van de Utrechtse club. Kruin, die later als trainer werkzaam 
was bij Rivierwijkers, DVSU, Sterrenwijk en Faja Lobi, werd ook door de eigen doelman-
nen gevreesd. Zijn schotkracht was indrukwekkend, en pijnlijk. 

Door Hans Vos

De deurbel verstoort zijn 
blik op de televisie, op 
het vroege middaguur. 

Terug in zijn woonkamer pikt 
Michel Kruin nog net een flard 
mee van de NOS-reportage 
over de sterkeeper van PSV, de 
Braziliaan Heurelho da Silva 
Gomes. Met zo’n gigant in het 
doel zou het ook voor hem in 
de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw, als behendige 
spits van Elinkwijk, DOS en 
Blauw Wit, heel lastig scoren 
geweest. Al was het hem heus 
ook gelukt. Kruin zegt het al-
leen niet met zoveel woorden. 
Uit pure bescheidenheid.

Die ietwat nederige houding 
siert hem. Bijna 75 jaar is de 
Utrechtse Surinamer. Zijn enor-
me vitaliteit is een aardje naar 
zijn vaartje, die honderd jaar 
plus vijf maanden oud werd. 
Ook zijn geest is jong gebleven, 
in de vele jaren na zijn pensio-
nering als telefonie-technicus 
bij de KPN. En de bal is zeker 

niet uit zijn leven verdwenen. 
Hij tennist nog wekelijks. Zijn 
glimlach verraadt dat een ace 
nu net zo’n kick geeft als een 
goal toentertijd.

Aan de ee afel doet hij een 
pracht verzameling kran-
tenknipsels en memorabele 
kiekjes, sommige met sierlijke 
kartelranden, uit de doeken. 
Le erlijk. De bijschriften, hand-
geschreven en getypt, geven het 
geheel nog veel meer betekenis. 
Zijn foto-
overzicht is 
door de jaren 
incompleet 
geworden. 
Heel wat 
uitgeleende 
opnames zijn nimmer bij hem 
terugbezorgd. Kruin foetert er 
niet meer om. Positieve energie 
houdt hem jeugdiger dan zijn 
geboortedatum doet vermoe-
den. Er is één tastbaar bewijs 
uit de beginperiode van zijn 
glorieuze voetballoopbaan als 
semi-prof dat hij node mist. 
Gelukkig heeft hij die ene foto 

nog ter herinnering.

Met de leesbril op zijn neus 
bladert hij door zijn albums, 
op zoek naar het in Brazilië 
vastgelegde tafereel. Als jonge, 
veelbelovende aanvaller van 
América, een van de Braziliaan-
se topploegen, kreeg Kruin een 
minivoetbalveld van hout in 
handen gedrukt. Compleet met 
doel. Een heel bijzondere trofee. 
Speciaal voor hem gemaakt, zo 
lijkt het. 

In zijn kort-
stondige maar 
zeer succesrijke 
América-pe-
riode heeft hij 
zijn werkgever 
op veel doel-

punten getrakteerd. De jonge, 
stijlvolle Surinaamse aanvaller 
werd vanwege zijn uitmunten-
de specialisme verkozen tot het 
grootste talent. Met veel Brazili-
aans vertoon van adoratie kreeg 
hij het bijpassende aandenken 
overhandigd, zo is op de desbe-
treffende foto te zien.
Met dat dierbare stuk in zijn 

bagage begon Kruin aan zijn 
tweede buitenlandse expeditie, 
die hem in het najaar van 1956 
naar Nederland voerde. Een 
Amsterdamse zakenman, die 
door hem bewust of onbewust 
niet met name wordt genoemd, 
lokte hem met mooipraterij 
weg uit Suriname. Bij Blauw 
Wit, één van de Amsterdamse 
profteams in die tijd, lag voor 
hem een lucratief contract 
klaar. Lekker gemaakt door dit 
aanbod stapte Kruin op een 
oceaanstomer. Zijn Braziliaanse 
prijs ging mee aan boord. Met 
dat kleinood onder zijn arm 
moest hij na aankomst op de 
Amsterdamse kade stappen, zo 
was hem verteld. Om herkend 
te worden.

Goedgelovig gaf de toen 22-
jarige Kruin zijn aandenken 
mee aan de man die hem kwam 
ophalen. ,,Ik heb het nooit 
meer teruggezien. Echt jammer 
hoor.’’ Hij kreeg er, gelukkig, 
als sportman in Nederland 
veel moois voor terug. Ook al 
kwam het in eerste instantie 
niet tot het beoogde contract 
met Blauw Wit. De onderhan-
delingen tussen hem en de 
Amsterdammers liepen stuk 
voor ze goed en wel begonnen 
waren. Meer dan een decenni-
um later sloot hij, na een mooie 
Utrechtse periode bij Elinkwijk 
en DOS, zijn Nederlandse semi-
profcarrière zonder rancune 
alsnog af bij Blauw Wit.

Dat Elinkwijk zijn beste alter-
natief was na zijn avontuurlijke 

overtocht uit Suriname, dankte 
hij aan zijn voetbalmakker 
Humphrey Mijnals. Die was 
hem twee weken eerder vooruit 
gereisd. Varend op volle zee 
pikte Kruin de radiogolven 
vanuit Nederland op. ,,De 
kapitein riep mij in zijn hut om 
naar het verslag van Mijnals’ 
debuutwedstrijd voor Elinkwijk 
tegen Sparta te luisteren. De 
radiocommentator was Ad van 
Emmenes. Heel indrukwek-
kend.’’

Samen met Mijnals groeide 
Kruin op. Ze speelden van 
kinds af aan samen in tal van 
teams, bij Robin Hood in Para-
maribo, in het Surinaamse en 
Caribische elftal en voor Améri-
ca in Brazilië. Mijnals tipte zijn 
clubleiding over Kruin, die in 
Amsterdam met de ziel onder 

Michel Kruin
Geboortedatum: 
15 april 1933

Geboortestad: 
Paramaribo (Suriname)

Woonplaats: 
Utrecht

Clubs als voetballer: 
Robin Hood (Suriname),  
América (Brazilië), Elinkwijk, 
DOS en Blauw Wit.

Clubs als trainer: 
Rivierwijkers, DVSU, 
Sterrenwijk en Faja Lobi.
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Elinkwijk - PSV 3-0. Doelman De Hond, Toon Brusselers (PSV), Frank Mijnals en Michel Kruin. Jaar: waarschijnlijk 1958. Michel Kruin in 1956

bied uitzicht op iets moois aan het eind van het 
seizoen. Mede dankzij het feit dat er goed wordt 
getraind en een dosis geluk zijn er gelukkig weinig 
blessures. Dat is maar goed ook want de selectie 
is uiterst smal, te smal eigenlijk. Daarom is ver-
sterking van de selectie voor het nieuwe seizoen 
noodzakelijk. Wil Inlichtingen of heb je interesse 
om (weer) bij deze mooie club te komen voetbal-
len dan kun je contact opnemen met bestuurslid 
technische zaken Koos Blom. Tel. 06-51869260

LEKVOGELS  344

LOPIK    405

MAARSSEN    996
Het tweede zondag-elftal van vv Maarssen krijgt 
volgend seizoen een nieuwe trainer. Erwin Vogel-

zang stopt na dit seizoen. Hij gaat na de zomer in 
samenwerking met de stichting Klein-Galgewaard 
van oud-FC utrecht-speler Jean-Paul de Jong een 
groot voetbalproject opzetten. Castor Besamusca 
wordt zijn opvolger. Cas was de afgelopen jaren 
basisspeler van het eerste elftal, maar zet aan het 
eind van dit seizoen een punt achter zijn actieve 
loopbaan. Hij zal met hoofdtrainer John van Heezik 
de trainingen van de zondag A-selectie gaan ver-
zorgen en op zondag het tweede elftal begeleiden. 
Castor volgt momenteel een sport-opleiding, 
werkt bij de techniekschool van Erwin Vogelzang 
en zal na de zomer de KNVB-trainers-cursus gaan 
volgen. Hennie de With heeft de gouden speld van 
de KNVB ontvangen. Hij kreeg deze onderschei-
ding voor zijn trouwe werk voor de KNVB-
tuchtcommissie; meer dan twintig jaar maakte hij 
deel uit van de tuchtcommissie. Hennie de With 

D-pupillen (1995/1996) en E-pupillen 
(1997/1998). De inschrijving staat open 
tot 1 april 2008. Per locatie kunnen er 
maximaal 96 jeugdspeelsters geplaatst worden. 
De volgorde van inschrijving is bepalend voor 
deelname. Inschrijven kan via www.vvdemeern.nl. 
Ook in 2008 is er weer een Coupe De Meern. De 
poule-indeling ligt in de lijn van vorig jaar: Ligue 1: 
3e/4e klasse teams, Ligue 2: 4e klasse teams, Ligue 
3: 4e/5e klasse teams, Ligue 4: 5e/6e klasse teams, 
Ligue 5: 5e/6e/7e klasse teams,Ligue 6: Veteranen 
teams Programma: 11.15-11.30 uur: ontvangst 
teams, 11.30-11.55 uur: warming-up,12.00-17.00 
uur: wedstrijden (4 x 25 minuten per team)17.20-
17.30 uur: prijsuitreiking,17.30-18.00 uur: serveren 
maaltijden (waarschijnlijk chinees) per teams van 
4,18.00-20.30 uur: borrelen. Per poule kunnen 
maximaal 5 teams meedoen. Kijk op www.vvde-

was lange tijd ook bestuurslid van v.v. Maarssen. 
Momenteel maakt hij deel uit van de Raad van 
Advies van v.v. Maarssen.

MAGREB   263

DE MEERN    1392
De eerste KNVB/Nike Meisjes voetbaldagen wor-
den gehouden op maandag 28 en dinsdag 29 april 
2008.  Tijdens deze twee voetbaldagen staat het 
voetballen centraal. Dit onder begeleiding van ge-
certificeerde trainers in een programma met trai-
ningen en wedstrijden. Hiermee worden kwalitatief 
goede voetbaldagen aangeboden, waarbij plezier en 
beleving van de speelsters voorop staat. Bovendien 
ontvangt iedere deelnemer een compleet Nike 
voetbaltenue en bal.De inschrijving staat open voor 
meisjes in de categorie: C-junioren (1993/1994), 
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zijn arm liep. Elinkwijk-coach 
Richmond was verkocht toen 
hij het Braziliaanse fotoalbum 
van de werkzoekende aanval-
ler inkeek. ,,Ik weet voldoende. 
Inpakken en gelijk meenemen,’’ 
zo vertaalt Kruin meer dan een 
halve eeuw later de woorden 
die Richmond destijds uitsprak. 
,,Nog dezelfde dag vertrok ik 
naar Utrecht.’’

De achterban van Elinkwijk had 
zijn twijfels. Immers, Mijnals 
had als gelegenheidsmidvoor 
geen gelukkig debuut achter 
de rug. ,,Die tweede Surinamer 
zal het ook wel niet redden,’’ 
zo verwoordt Kruin nu de 
stemming van toen. Die voor-
oordelen brachten hem niet uit 
balans. Zijn eerste duel in het 
shirt van Elinkwijk, met Willem 
II als tegenstander, was een 
memorabele. Bij winst zou-
den de Utrechters degradatie 
voorkomen. En zo geschiedde. 
Dankzij drie goals van Kruin 
zegevierde Elinkwijk met 3-0. 
,,En toen claimde Blauw Wit 
de transferrechten. Die zaak is 
nog voor het gerecht geweest. 
Gelukkig kreeg ik gelijk van de 
rechter.’’

In tegenstelling tot Mijnals had 
Kruin geen familieleden in zijn 
nabijheid. Een kosthuis was 

zijn eerste bewoning. ,,Ik was 
een pionier,’’ zo betitelt hijzelf 
zijn beginperiode in Nederland. 
,,Mijn tijd bij Elinkwijk was de 
leukste,’’ voegt hij er stellig 
aan toe. Nog altijd neemt deze 
Utrechtse club een speciale 
plaats in. Elke thuiswedstrijd is 
hij present, omringd door een 
respectabel aantal oudgedien-
den. Oude jongens krenten-
brood, die sfeer. Kruin geniet 
ervan.

Net als hij nu kan lachen om 

het gewenningsproces in 1956. 
Gewend aan de vrijheid en 
blijheid op de Braziliaanse vel-
den (en ook wel in Suriname) 
moest hij in de Nederlandse 
competitie een flinke omslag 
maken. Dat kos e hem moeite. 
Kruin moest zich in dienst van 
Elinkwijk toeleggen op zijn 
specialisme, zo kreeg hij te 
horen van coach Richmond: zijn 
snelheid en zijn loeiharde schot. 
,,Ik moest scherp staan, op pas-
ses van de andere jongens. Ik 
moest rennen en goals maken. 
Dat was mijn taak. Ik ben als 
voetballer in Nederland hele-
maal veranderd. De gewoontes 
waren ook heel anders. Ik was 
in Brazilië gewend een dag 
voor de wedstrijd in het tenue 
van de tegenstander rond te 
lopen. Zo concentreerde ik me 
op mijn tegenstander. En wat 
kreeg ik bij Elinkwijk te horen 
op trainingen? Dat ik die ballen 
niet zo hard moest schieten 
op de keepers Joop van de 
Schilden en Piet Kraak. Dat ik 
aan hun vrouwen en kinde-
ren moest denken… Maar ik 
kon niet anders dan heel hard 
schieten.’’
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Elinkwijk in 1958: Michel Kruin, Wim de Jongh, Humphrey Mijnals, Eef Westers, 
Charley Marbach en Bertus van Beek (staand v.l.n.r.). Wim Hilgers, Carel Theuwis, 
Joop van der Schilden, Cor Kilsdonk en Reinier Kreijermaat (Gehurkt v.l.n.r.).

Hulp van Faas Wilkes komt dag te laat

Het was een sprong in het diepe, zo stelt Michel Kruin met nadruk. ,,Ik kon me er niet direct een voorstelling 
van maken,’’ zegt de Utrechtse Surinamer, terugdenkend aan de overtocht naar Nederland.  Als 22-jarige, talent-
rijke aanvaller droomde hij ervan te slagen in het Nederlandse profvoetbal. Daarom was hij op de boot gestapt. 
Voor zijn vertrek uit Paramaribo was hij summier ingelicht door leeftijdsgenoot Faas Wilkes. ,,Jammer alleen dat 
hij een dag te laat zijn hulp aanbood bij het onderhandelen over mijn eerste contract met Elinkwijk.’’

Kruin en Wilkes, goed voor 38 optredens in Oranje, kenden elkaar. Wilkes had dankzij zijn Surinaamse echtge-
note een band met het moederland van Kruin. ,,En we hebben elkaar ontmoet toen ik bij América in Brazilië 
voetbalde. Daar deed hij met zijn Spaanse club Valencia mee aan een toernooi.’’ In de contractbespreking met 
Elinkwijk had Kruin zich te bescheiden opgesteld, zo oordeelde Wilkes later. ,,Hij vond dat ik vanwege de 
proflicentie die ik in Brazilië had in Nederland recht had op een veel beter contract. Ik had meer geld kunnen 
verdienen als hij geweten had dat ik met Elinkwijk onderhandelde. Maar ja, ik had nu eenmaal al getekend. Ach, 
ik ben er niet slechter van geworden…’’

Michel Kruin ziet op 19 oktober 1958 in het thuisduel met Feyenoord de bal naast 
het doel van Eddy Pieters Graafland vliegen (Elinkwijk - Feyenoord 3-6).

meern.nl voor de Uitnodiging Coupe De Meern 
2008 en geef je op door het Inschrijfformulier 
Coupe De Meern 2008 volledig in te vullen en te 
mailen naar coupedemeern@live.nl! De Meern is 
rond gekomen met Theo van de Werf als assistent 
van Frans Schuitemaker voor het komende seizoen. 
Theo is nu assistent trainer bij v.v. Breukelen en is 
aldaar trainer/coach van het 2e team.

MONTFOORT    344
Montfoort 1 is 12 april vrij van competitieverplich-
tingen. De selectie van trainer Herman Schreurs 
neemt dan ook de gelegenheid te baat om het 
team op speciale wijze op te peppen voor de laat-
ste twee wedstrijden tegen respectievelijk Huizen 
en Sportlust’46. De prijs, die lonkt is een plek in de 
nacompetitie. In het weekeinde voorafgaande aan 
de herstart van de competitie op 19 april reist het 

team voor een weekend af naar Madrid om daar 
o.a. te kijken naar de wedstrijd Real Madrid-Murcia. 
Jeroen de Vlieger heeft besloten ook komend 
seizoen voor de oranje-zwartbrigade uit te komen. 
Ook Joost van Apeldoorn heeft die knoop doorge-
hakt. Begin juni wordt bij Montfoort begonnen aan 
de bouw van een tweehonderd plaatsen tellende 
overdekte tribune. Bijna tegelijkertijd zal een 
aanvang genomen worden met de aanleg van een 
kunstgrasveld op het bijveld. Bij beide activiteiten, 
die vóór aanvang van het seizoen klaar moeten 
zijn, zullen natuurlijk de nodige vrijwilligers niet 
ontbreken.

MSV   474
Het hoofdbestuur van de club werd dit seizoen 
twee keer blij verrast vanuit de florerende 
jeugdafdeling, Rond september stond er ineens een 

jeugdkader is opgestaan om de steeds 
groter wordende jeugdafdeling van de club 
te leiden. 

NITA
Helaas moet NITA door drukke werkzaamheden 
en met pijn in ons (maar ook dat van haar) hart 
dit jaar afscheid nemen van onze verzorgster/mas-
seur Bianca Treur. De club is dus op zoek naar een 
nieuwe.  Onlangs is er een evaluatie geweest over 
samenwerking van NITA met Kockengen. Nu is er 
een A -junioren combinatieteam en dat bevalt goed. 
Het ziet er wel naar uit dat team wordt opgeheven, 
omdat trainers van de selectie deze spelers graag 
bij de selectie willen voegen voor het nieuwe 
seizoen, want daar loopt wat talent bij. NITA sluit 
zeker niet uit dat het aankomend seizoen weer een 
dergelijke combinatie gevonden wordt. Waar-

compleet nieuwe jeugd ontspanningscommissie, die 
uit maar liefst zeven personen bestond, die zeer 
actief is om gedurende de niet voetbaldagen er 
voor te zorgen dat er toch voldoende activiteiten 
werden ontplooid om de jeugd naar het sportpark 
te laten komen. Een greep uit het aanbod: de komst 
van Sinterklaas, zaalvoetbal in de kerstvakantie, 
darten voor de junioren, gekostumeerd voetbal 
voor de allerkleinsten rond Carnaval en bingo 
rond Pasen. Maar liefst zeven mannen broedden 
gezamenlijk een prachtig plan uit om met ingang 
van het nieuwe seizoen te zorgen voor een 
compleet nieuwe en uitgebreide jeugdcommissie. 
Hierin zitten enkele leden uit het oude bestuur, 
maar ook veel oud eerste elftalspelers met enorm 
veel voetbal knowhow. Het stelde de stoppende 
jeugdvoorzitter Geert Verhoef enorm gerust dat 
er met ingang van 2008-2009 een nieuwe groep 

Neu’s archief
De beste Suriprof redde het niet

Uit het Surinaamse district Coronie, waar in de tijden van de slaven-
handel veel Afrikaanse plantageslaven terecht kwamen, komen de beste 
voetballers van Suriname. Zo ook Charly Marbach, die volgens kenners 
de ‘beste Surinaamse voetballer’ ooit wordt genoemd. Toch heeft Mar-
bach nooit de echte top gehaald. De oorzaak was dat hij veel moeite had 
om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Hij kon niet wennen 
aan het koude klimaat en de kille houding van de Nederlanders. Voor 
Marbach was dat een flinke mentale klap, waardoor hij jammerlijk nooit 
heeft kunnen laten zien wat voor fantastische voetballer hij werkelijk 
was. Zijn landgenoten vertelden zelfs dat Marbach van huis uit te weinig 
beschaving was bijgebracht, waardoor hij zich niet kon uiten. Het gebrek 
aan opvoeding zorgde ervoor dat hij het niet redde in Nederland. Ook 
Herman Rijkaard en George Gullit (inderdaad, de vaders van) behaalden 
niet het succes waarop zij gehoopt hadden in de Nederlandse voetbal-
competitie. (Uit: ‘De omhaal van Humphrey Mijnals’, Andere Tijden, 5 
april 2001. Tekst: Ad van Liempt, regie: Jan Kelder.)

Het grootste compliment kwam van Abe
Eind jaren vijftig moest je als gekleurde voetballer niet alleen goed zijn, 
maar ook nog eens beter dan de beste Nederlandse voetballer om de 
absolute top te halen. Beter zijn dan Abe Lenstra, beter zijn dan Tonny 
van der Linden, dat kan toch niet? Laat het nu het Utrechtse Elinkwijk 
zijn die over de eerste Surinaamse voetballers beschikte. Humphrey 
Mijnals was de allereerste die vanuit Suriname overkwam, gevolgd door 
zijn broers Frank en Louis, Michel Kruin, Edwin Sparrendam en Charly 
Marbach. Humphrey Mijnals haalde zelfs het Nederlands elftal en baarde 
daarin opzien door als eerste voetballer de omhaal te introduceren op 
het Neerlands voetbalveld.

Het succes kwam niet vanzelf. Hun aanpassingen aan de Nederlandse 
cultuur gingen niet van een leien dakje. Eind jaren vijftig hadden deze Su-
rinamers ook al te maken met discriminatie op de velden. Verbazingwek-
kend genoeg was het Nederlands grootste voetballer van het Noorden 
Abe Lenstra, die Mijnals uitschold: “vuile vieze zwarte, ga terug naar 
je land!” Toch raar dat zo’n goede voetballer als Lenstra deze woor-
den nodig had om Mijnals van zijn stuk te krijgen. (Uit: ‘De omhaal van 
Humphrey Mijnals’, Andere Tijden, 5 april 2001. Tekst: Ad van Liempt, 
regie: Jan Kelder.)
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d e s i g n & i n t e r i e u r
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

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

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

Sportfysiotherapie en meer!

SMC Medicort, J.C. Maylaan 6, 3526 GV  Utrecht 
T 030 244 8447, info@medicort.nl, www.medicort.nl

Diverse specialisaties, verdeeld over 6 locaties in Utrecht:

 (Sport)Fysiotherapie
 Sportarts
 Sportzooltjes en loopschoenadvies
 Sportbegeleiding
 Manuele therapie
 Verwarmd zwembad (33oC) 
 (Fysio)Fitness

dé specialist in gelegenheidsbloemwerk rondom Utrecht
Kijk voor de mooiste arrangementen op

www.annekekapteyn.com
   

               Bruidsboeketten               Boeketten                             Rouwarrangementen          Bedrijfsabonnementen etc.

Jan van Scorelstraat 12 Utrecht 030-2510688 info@annekekapteyn.com

Anneke Kapteyn
meer dan bloemen alleen

ulemborg

eubelstadeubelstad

NU OOK

BOXSPRINGS

€ 1.095,-BOXEN: HELEMAAL COMPLEET
INCL.HOOFD- en VOETBORD
BODEM en MATRASSEN:ATRASSEN:

v.a. € 850,-

OK
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Door Beatrijs van der Pas

Als de vrouwen in Alk-
maar het veld opkomen, 
klinkt door de speakers 

The eye of the tiger, net als 
in stadion Galgenwaard bij 
de heren. Dat is een aardige 
geste, alleen is het nauwelijks 
te horen. De supportersbus met 
zevenendertig man uit Utrecht 
is er al, hier en daar zie je opge-
stoken paraplu’s. Ongeveer 500 
man publiek staan verwach-
tingsvol langs de kant. Maria 
van Kortenhof, de coach van FC 
Utrecht, is niet bij de wedstrijd 
aanwezig. Zij zit in Tsjechië, bij 
het nationale elftal onder 17, 
net als speelster Tessa Oude-
jans. AZ speelt in het  eigen 
rood-wit, FC Utrecht in rare 
turquoise-blauwe hesjes. 

Het loopt lekker bij de vrou-
wen; binnen een halfuur scoort 
nummer 21, Shirley Smith 1-0 
uit een corner. ‘Redwhite army’ 
roepen supporters van AZ en 
een jongen ramt op een grote 
trom. Maar het mag niet baten: 
voor de tweede keer scoort 
Smith, opnieuw uit een corner: 
2-0. ,,In de eerste helft ging 
het best aardig”, zegt ze na de 
wedstrijd, ,,we ze en AZ goed 
vast voorin, maakten combina-

ties en konden zelf tot spelen 
komen. Dat hadden we voor de 
wedstrijd ook afgesproken.” 

Aan het begin van de tweede 
helft komt FC Utrecht meteen 
flink onder druk. Dan maakt 
Chantal de Ridder de eerste 
goal voor AZ: 2-1. Het wordt 
3-1 voor FC Utrecht ondanks de 
druk van de tegenstander. De 
Utrechtse supporters gaan uit 
hun dak: een prachtige lob over 
de keepster. 

Aan het eind van de wedstrijd 
wordt het pas echt spannend: 
AZ geeft lange ballen en is 
telkens snel bij de goal van 
FC Utrecht, dat moet zien te 
overleven. Een extra verdediger 
komt het veld in. De num-
mer 6 van AZ krijgt een gele 
kaart voor een overtreding. 
In de laatste minuut neemt 
AZ opnieuw een corner: het 
schot gaat voorlangs, maar 
het scheelt weinig. Het pu-

bliek joelt, eindelijk is het tijd. 
De dugout van de Utrechters 
stroomt leeg: FC Utrecht is 
nummer 1. Na de wedstrijd 
lopen de vrouwen van AZ nog 
even uit, teleurgesteld natuur-
lijk. 

,,In deze competitie zijn de 
teams aan elkaar gewaagd,” 
zegt Smith. ,,Volgende week 

donderdag spelen we thuis 
tegen Heerenveen. Zij staan 
onderaan maar het is zeker nog 
geen gewonnen wedstrijd. Wel 
zit er veel voetbal in ons team. 
Wat ik daarmee bedoel? Veel 
strijd en beleving. Wat nog be-
ter kan aan ons spel? We kun-
nen in sommige situaties nog 
rustiger reageren, goede com-
binaties maken en elkaar vaker 

coachen. Als we kampioen 
worden is het natuurlijk groot 
feest. Het wordt de bekroning 
van dit seizoen; alles was nieuw 
voor ons, het was de start van 
de eredivisie. Maar je moet niet 
vooruitlopen; 
we blijven het 
per wedstrijd 
bekijken.”

Vrouwen FC Utrecht verslaan koploper AZ

Favoriet voor eerste eredivisietitel
Na een spannende ontknoping dansen de vrouwen van FC 
Utrecht in een slinger naar het publiek langs de kant. Hart-
stikke blij met de winst van 3-2 tegen AZ. FC Utrecht is 
koploper van de eredivisie, maar met nog vier wedstrijden 
te gaan nog lang niet zeker van het kampioenschap.

Coördinator Mark Verkuyl: 

Utrechter Mark Verkuyl speelde 48 wedstrijden 
voor FC Utrecht (1983-1985) en scoorde 
daarin drie maal. Samen met Jan-Willem van 
Dop en de trainsters selecteerde hij de eerste 
speelsters van FC Utrecht.
Spannend?
,,Het lukte niet altijd om AZ bij de goal weg te houden. 
Het had in de rust ook 0-3 kunnen zijn. Angela Christ 
heeft ons een paar keer gered. In de tweede helft ging 
AZ meer druk zetten en zakte FC Utrecht, misschien 
onbewust, wat terug. Wat me opviel aan de wedstrijd 
is dat er meer rust is in het spel dan in het begin van 
de eredivisie. 

Progressie?
,,Er zit meer rust in het spel dan in het begin van de 
Eredivisie. Toen speelden we ook nog weinig doelge-
richt. Dat is nu aan het veranderen. De meiden kunnen 

ook beter omgaan met druk, bijvoorbeeld van de pers. 
Vooral de jonge meiden maken progressie. Die hebben 
immers het meeste baat bij de hogere trainingsinten-
siteit.”

Niveau?
,,Vrouwen voetballen in vergelijking met mannen ver-
zorgder. Rustiger ook, maar de handelingssnelheid kan 
nog wel omhoog.”

Kampioen?
,,De meiden werken er hard voor en de groep zit goed 
in elkaar. Als koploper wordt het wel moeilijker. 
Dit hadden we niet verwacht en nu moet je ook kam-
pioen willen worden.”
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Gilanne Louwaars verschalkt AZ-keeper Loes Geurts met een boogbal: 1-3.

Uitblinkster Shirley Smith ten voeten uit: flitsend langs de lijn.

Shirley Smith

schijnlijk dus in een andere leeftijd categorie. NITA 
is nog naarstig op zoek naar een leider van het 
eerste elftal, omdat de leider van nu, Sander Treur, 
vanwege drukte bij zijn eigen bedrijf stopt. En de 
vereniging zoekt ook naar een vaste grensrech-
ter voor zowel het eerste als het tweede elftal. 
Afgelopen februari is Marjan Langelaar verkozen 
tot vrijwilliger van het jaar voor haar veelzijdigheid 
in vrijwilligerswerk.

ODIJK   366

ODIN   79

ODYSSEUS   294

OSM ‘75   690
Op woensdagmiddag 23 april 2008 vanaf 13.00 

uur zal FC Utrecht onder leiding van Mark Verkuijl 
een voetbalclinic organiseren bij OSM’75. Leden 
van OSM’75 die nu E-pupil zijn of 1e jaars D-pupil, 
kunnen zich opgeven voor deze clinic. Er zijn 3 
groepen dus maximaal 150 kinderen die mee 
kunnen doen. Het programma ziet er als volgt 
uit: 13.00 uur – 13.30 uur : ingeschreven kinderen 
verzamelen in de kantine, 13.30 uur – 14.00 uur 
: korte presentatie met uitleg over de voetbal-
middag, 14.00 uur – 15.30 uur : voetbalclinic in 
3 blokken van 30 minuten, waarvan 1 blok het 
project Forza  & Respect15.30 uur – 16.00 uur: 
prijsuitreiking en afsluiting.Het inschrijven via een 
formulier op www.osm75.nl.

PATRIA   192

PVC   444

op die datum ook 60 jaar lid van PVC. 
Het meest bijzondere echter is dat Wim 
ook nog altijd zelf voetbalt. Hij is wekelijks 
te bewonderen in het 6e elftal, waar hij de grote 
motor is op het middenveld. Wim heeft jarenlang 
in het 1e elftal gespeeld en is vroeger erg aktief 
geweest in het jeugdbestuur.

PVCV   639
PVCV heeft Frank Schuitemaker aangetrokken als 
hoofdtrainer voor het seizoen 2008/2009. Met de 
aanstelling van Schuitemaker is PVCV erin geslaagd 
een jonge en ambitieuze trainer te strikken. De 
jubilerende club uit Vleuten, momenteel rode lan-
taarndrager in de derde klasse zondag, is verheugd 
met de komst van de 31-jarige Schuitemaker. 
De geboren Amsterdammer speelde als spits 
onder meer voor de hoofdklassers Spakenburg 

Op een zonovergoten sportpark Marco van Basten 
werd PVC B1 vorige week zaterdag kampioen. Met 
eindelijk alle vijftien spelers weer in het veld op 
de bank was de als begeleiding vastbesloten om 
die dag de champagne te ontkurken. Kevin zou als 
de stand het toeliet, sinds 25 november na een 
kuitbeenbreuk zijn opwachting maken. Ook Imad 
was er weer bij en ook voor hem gold hetzelfde 
als Kevin. En zo geschiedde. Het werd 5-0. in een 
matige pot waarin PVC geen schim was van de 
ploeg die uit bij DHSC met 2-5 nog won. In mei 
zijn er nog vier toernooien, met op 31 Mei de 
afsluiting met het thuistoernooi. Hierbij wil trainer 
Nick van Rooijen het PVC bestuur bedanken voor 
de bloemen, het eten en de drankjes. De sponsor 
DAVIT SERVICES wil hij bedanken voor de medail-
les. Wim Ruis, lid van de voetbalvereniging PVC, 
wordt 20 april a.s. 70 jaar, maar bovendien is Wim 



SALE IN DE FANSHOP

       VANAF 29 MAART ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

20% KORTING 

OP ALLE PUMA WEDSTRIJD- 

EN TRAININGSKLEDING 

SEIZOEN 07/08
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Door Dennis Rijntjes

Ben ten Boden werd 
geboren aan de Utrechtse 
Egelantierstraat. Als hij 

een jaar of acht is, begint zijn 
‘supporterscarrière’. Ten Bo-
den: ,,Mijn vader ging voor de 
fusie altijd naar DOS en is na 
de fusie altijd naar FC Utrecht 
gegaan. Ik weet nog goed dat 
ik voor het eerst meeging naar 
het voetballen en hoeveel in-
druk dat op me maakte. De eer-
ste wedstrijd die ik me bewust 
kan herinneren, is Feyenoord-
uit. Utrecht kwam er 1-0 voor, 
ik dacht door Jan Groenendijk. 
We verloren uiteindelijk met 
4-1 maar ik was verkocht!” Ben 
ten Boden is inmiddels 45 en 
bezoekt dus al 37 jaar wedstrij-
den van FC Utrecht. Bovendien 
was hij jarenlang voorzi er van 
de Supportersvereniging van 
de FC. ,,Van de 34 competitie-
wedstrijden per seizoen bezoek 
ik er al die jaren al altijd mini-
maal 30. Door weer en wind, 
in regen, sneeuw of zon: ik wil 
er altijd bij zijn. Als ik dan een 
enkele keer niet besluit te gaan 
omdat ik met mijn vrouw en 
kinderen op pad wil, ben ik 
voor hen ook geen leuk gezel-

schap. Ik zit toch continu in 
spanning en wordt via sms’jes 
en telefoontjes op de hoogte 
gehouden”. 

Door de jaren heen ziet Ten 
Boden een keur aan spelers 
voorbij komen bij FC Utrecht. 
De speler die de meeste indruk 
op hem maakte was Michael 
Mols. ,,Mols was niet alleen 
een geweldige voetballer, maar 
ook vooral een geweldige vent 
met een echt FC Utrecht-hart.” 
Na zijn vertrek naar Glasgow 
Rangers houdt Ten Boden 
Mols elke wedstrijd van FC 
Utrecht op de hoogte van de 
tussenstanden van zijn oude 
club. ,,Dat moeten honderden 
sms’jes geweest zijn. Prachtig 
hoe geïnteresseerd Michael 
altijd nog was in de FC.” Mooie 
momenten voor Ten Boden 
zijn dan ook zijn bezoekjes aan 
Glasgow Rangers. ,,Zo zijn we 
eens met een hele groep naar 
een wedstrijd gaan kijken en 
nam Mols ons na afloop mee 
naar een restaurant. Toen we 
onze portemonnee wilden 
trekken, was dat absoluut niet 
nodig. Michael wilde betalen.”

Er zijn tientallen voorbeelden 

die Ten Bodens liefde voor FC 
Utrecht illustreren. Één steekt 
springt eruit. In 1998 trouwen 
Ben en zijn vrouw op Cura-
çao. Ten Boden denkt met veel 
plezier terug aan zijn huwelijk 
en niet in de laatste plaats 
vanwege zijn kleding. ,,Ik 
trouwde niet in een driedelig 
pak maar in een Utrecht-shirt, 
met handtekeningen van alle 
spelers erop.” Nog mooier: 
,,Tijdens onze huwelijksreis op 
Curaçao won Utrecht met 1-2 
bij aartsrivaal Ajax. Een unieke 
overwinning natuurlijk waar 
ik niet bij was, maar die ik toch 
nooit zal vergeten!”
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Ben ten Boden gaf het ‘jawoord’ in Utrecht-shirt

Een leven lang FC Utrecht
Als je bijzondere supporters van FC Utrecht wilt spreken, 
moet je ook met Ben ten Boden gepraat hebben. Aan de 
keukentafel van zijn gezellige huis in Vleuten vliegen de 
mooie verhalen je om de oren. Vragen stellen is bijna niet 
nodig, Ben ten Boden staat op en gaat naar bed met FC 
Utrecht. En trouwde niet in driedelig pak, maar in het shirt 
van zijn geliefde voetbalclub.

Ben ten Boden poseert met het – ongewassen - shirt waarin hij trouwde. 
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“Ik luister eigenlijk echt naar 
alles, als het maar een beetje van 
deze tijd is. Veel Nederlandsta-
lige muziek ook. André Hazes, 
maar ook Nederlandstalige rap. 
En elektromuziek, het maakt me 
niet zoveel uit.”

Eerste CD 
“Wat mijn eerste cd was? Tja, 
eigenlijk was dat ‘De Leukste 
Liedjes’ van Bassie en Adriaan, 

hahaha. Cd’s koop ik nu niet 
echt maar, alles gaat nu met de 
computer hè? Het laatste num-
mer dat ik heb gedownload was 
‘Father and Friend’ van Alain 
Clark, een soulachtig nummer 
van een Nederlandse muzi-
kant.”

Ontspanning 
“Ik luister vaak naar muziek 
voor een wedstrijd, gewoon 
voor de ontspanning. En thuis 
achter de computer als ik aan 
het surfen of MSN’en ben. En in 
het vliegtuig natuurlijk. Bij trai-

ningen van het eerste elftal staat 
er een stereo-installatie in de 
kleedkamer maar ik heb er nog 
geen cd’tjes op gedraaid. Dat 
gebeurt meer door de jongens 
die al wat langer bij het eerste 
zi en. Bij de A-junioren hebben 
we geen stereo, daar luistert 
ieder voor zich naar muziek via 
een iPod of telefoon.” 

Speciaal 
“Ik heb niet echt een speciaal 
nummer of een liedje waar ik 
goede herinneringen bij heb, 
maar ‘Ik leef m’n eigen leven’ 

van André Hazes 
vind ik wel bij-
zonder. De tekst 
van dat liedje is 
herkenbaar, ik 
voel me er altijd 
gelijk beter door 
als ik het hoor. 
‘Ik leef mijn 
eigen leven, wat 
komt dat komt 
en wat gaat dat 
gaat’. En zo is 
het natuurlijk 
ook.”

GRIJSGEDRAAID…

... DOOR RANDY WOLTERS

en ADO’20 en eersteklasser Nijenrodes. Na zijn 
spelerscarrière is Schuitemaker als trainer aan de 
slag gegaan en momenteel is hij assistent-trainer 
en rechterhand van hoofdcoach Simon Kistemaker 
bij zondageersteklasser FC Breukelen. De komst 
van Frank Schuitemaker is opmerkelijk, gezien het 
feit dat zijn vader Frans het komend seizoen de 
hoofdmacht van vv De Meern onder zijn hoede 
krijgt. Met het aantrekken van Frank Schuitemaker 
heeft PVCV de trainersstaf voor volgend seizoen 
rond. Erwin Luiten blijft bij het 2e en Andre Koer 
neemt het 3e elftal voor zijn rekening. De selectie 
krijgt komend seizoen een aardige jeugdige inbreng 
met de overgang van 15 junioren.

RIVIERWIJKERS   202
Er is ruimte voor een nieuw zondagteam bij Rivier-
wijkers. Een van onze zondagteams stopt volgend 

jaar met voetbal. Kennismaken met onze gezellige 
vereniging? Vanaf januari 2009 de derde helft in een 
gloednieuw clubhuis? Meer informatie via info@
rivierwijkers.nl.

RUC   306

SAESTUM   730
Al  jaren organiseert Uhlsport in Duitsland de 
Challenge Tour. Tijdens deze tour worden 12 
Bundesliga-clubs aangedaan. Alle 100 plaatsen zijn 
daar binnen enkele dagen uitverkocht!  Het afgelo-
pen jaar is deze Tour voor het eerst in Nederland 
georganiseerd. En dit met veel succes!
In samenwerking met Pro Goal en Uhlsport, zal er 
op 8 top-lokaties worden getraind, te weten: Sneek, 
Zwolle,Tiel, Mijdrecht, Zeist (alleen voor meisjes!), 
Maastricht, Oosterhout en Utrecht. De combinatie: 

SC EVERSTEIN                     467
Jeugdleden van sc Everstein geboren voor 1 
januari 1999 en na 1 januari 1994 kunnen zich in-
schrijven voor het Regio Jeugdvoetbalkamp dat van 
25 tot en met 29 augustus 2008 gehouden wordt! 
Na een zeer geslaagd 22e Regio Jeugdvoetbalkamp, 
gaat de organisatie er nu voor de 23e keer een 
succes van maken! Er staat veel voetbaltraining 
op het programma. Daarnaast wordt er gestreden 
om een penaltybokaal, een voetbaltoernooi 
gespeeld, gezwommen, doen we andere sporten 
in de sporthal en is er een echte discoavond! Iets 
is zeker, vervelen doen de deelnemers zich niet! 
Slapen gebeurt met z’n allen in grote tenten en 
eten met z’n allen in de kantine.Vanaf nu is het 
weer mogelijk in te schrijven voor dit evenement! 
Via www.everstein.nl

trainen – de aanwezigheid van een eredivisiekee-
per - wedstrijdvormen, maakt deze dag in alle 
opzichten uniek! Het aantal plaatsen is beperkt, dus 
schrijf je zo snel mogelijk in! Iedere keepster vanaf 
8 jaar kan aan de Challenge meedoen! De Uhlsport 
Challenge Dag wordt gehouden op:Woensdag  9 
April a.s. op de velden van Seastum te Zeist De 
deelnemers krijgen die dag speciale keeperstrai-
ning van de Pro Goaltrainers – onder leiding van 
Maarten Arts – de keeperstrainer bij FC Utrecht ! 
De eredivisiekeeper bij Seastum zijn: Frank Grandel 
en Michel Vorm! Grandel is een keeper met fan-
tastische reflexen.Vorm is een van de talentvolste 
keepers die Nederland op dit moment heeft. Een 
vaste waarde voor FC Utrecht. Naast deze keepers 
zullen er vele keepsters uit de landelijke Eredivisie 
voor vrouwen aanwezig zijn. De flyer en het 
inschrijfformulier zijn te vinden op www.progoal.nl

Overname FC Utrecht 
Vlak voor het ter perse gaan van deze editie van Rondom Voetbal werd 
bekend dat de Utrechtse ondernemer Frans van Seumeren een meerder-
heidsbelang van 51 procent in de club heeft genomen. De ondernemer 
verbindt zich voor tien jaar aan de club. Op het moment van schrijven 
van dit artikel ligt er een intentieverklaring.  Ten Bode is ‘gruwelijk blij’ 
met het nieuws. “Ik heb begrepen dat Van Seumeren deze investering op 
persoonlijke titel doet. “Dat vind ik een goede zaak. Er zit geen commer-
cieel bedrijf met commerciële belangen achter. Zo ben ik altijd een groot 
tegenstander geweest van een eventuele overname door Phanos. Juist 
omdat het daar wél om de commerciële belangen van het bedrijf ging.” 
Ook het feit dat Van Seumeren een échte Utrechter is spreekt Ten Boden 
erg aan. “Je merkt ook wel dat hij goede bedoelingen heeft, zo heeft hij 
bijvoorbeeld toegezegd geen aanspraak te maken op dividend, zodat het 
kapitaal echt in de club blijft. Ik ben ervan overtuigd dat FC Utrecht door 
deze investering een gezondere en betere toekomst tegemoet gaat!”
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Herman Wallenburg 

Stiptheid
Herman Wallenburg promoveerde in drie jaar tijd van de 
derde klasse zondag naar de eerste. Met Hercules, al 29 
jaar zijn club. In de winterstop tekende Wallenburg voor 
een vijfde seizoen, maar het moeilijke vierde seizoen was 
nog nauwelijks hervat of hij besloot toch te stoppen. 

WAT IS HET WARE VER-
HAAL ACHTER JE BESLIS-
SING TOCH TE S TOPPEN?
,,Niets anders dan ik iedereen 
heb verteld. Uit de aanbieding 
sprak veel waardering, ook 
omdat het het het beleid van de 
club eigenlijk is dat er steeds 
na drie jaar een nieuwe trainer 
moet komen. Ik was zeer 
gecharmeerd van de aanbie-
ding en tekende, bijna vanzelf-
sprekend. Maar vervolgens 
merkte ik dat ik soms trainin-
gen minder gedegen voorbe-
reidde dan voorheen. Dat ik 
bijvoorbeeld niet meer vooraf 
bepaalde welke spelers 
tijdens een oefenvorm 
waar beginnen. 
Dergelijke kleine 
dingetjes voelden 
niet goed, want 
dat past niet bij 
mij.”

JIJ NOG WEL 
BIJ DE CLUB, 
NA 29 JAAR?
,,Zeker. Het 
beleid is prima, we 
betalen niet en het 
sociaal aspect is erg 
pre ig. De selectie 
herbergt veel indi-
viduele kwaliteiten. 
Veel jongens spelen al 
sinds de jongste jeugd samen.
Een belangrijke kracht binnen 
Hercules is de onderlinge ver-
houdingen in de gehele selectie 
groep. 

Wel denk ik dat de eerste klasse 
het hoogst haalbare is voor 
Hercules. Toen ik als trainer be-
gon bij het eerste was de doel-
stelling in drie jaar één keer te 

promoveren. Dit werden twee 
promoties en afgelopen seizoen 
werden we knap zevende in de 
eerste klasse. Misschien zijn we 
wel te snel gegroeid. Voor mijn 
ontwikkeling als trainer is het 
denk ik goed om eens in een 
andere keuken te kijken. Blanco 
beginnen, zonder iedereen te 
kennen en te weten hoe het al-
lemaal werkt.”

WAT DOE JE ERAAN OM 
JEZELF VERDER TE ONT-
WIKKELEN?
,,Door vakbladen te lezen blijf 
ik onder andere op de hoogte 

van mentale en conditio-
nele aspecten. Verder 

ga ik best vaak naar 
trainersbijeenkom-

sten. Kan leerzaam 
zijn. Zo ben ik 
wel eens op een 
trainersdag ge-
weest bij ‘die club 
uit Amsterdam’. 
Daar zag ik toch 
weer trainings-

vormen die me 
verrasten. Nieuwe 

varianten op kaatsoe-
feningen, waardoor je 
de spelers toch vanuit 

meer verschillende 
loopbewegingen laat 

kaatsen. Ook volg ik de 
Trainer Coach I-opleiding. Dat 
kost veel tijd en energie, maar 
daar leer je natuurlijk ook veel 
nieuwe dingen Zelfs mediatrai-
ning is aan bod gekomen. Ik 
vind voetbal gewoon leuk.”

WAT KUN JE VOORAL NOG 
AAN JEZEL F VERBETEREN?
,,Mijn reacties. Heb ik met 
Werner van Geelen, van het 

bestuur, goede gesprekken over 
gehad. Ik kan soms te heftig 
reageren, vind ik zelf ook. Dat 
kan beter. Maar ik sta open 
voor kritiek. Het liefst één-op-
één, zodat ik er mijn voordeel 
mee kan doen.”

BEN JIJ EEN OPLEIDER OF 
PRESTATIETRAINER? 
,,Het maximale uit een groep 
halen heeft mijn voorkeur. 
Liever dan veel tijd kwijt zijn 
om op te bouwen. Dat heeft 
natuurlijk met niveau te maken. 
Ik voel me niet te groot om bij 
een mooie derdeklasser aan de 
slag te gaan en zou een hoger 
niveau ook niet uit de weg 
gaan. Belangrijker vind ik dat 
ik met verzorgd en aanval-
lend voetbal resultaatgericht 
kan werken. Verder hou ik als 
trainer van stiptheid. Afspraken 
nakomen, en dus ook op tijd 
komen, hoort daarbij. Dat geldt 
voor mijn spelers en ook voor 
mezelf. Ik ben nog nooit te laat 
gekomen.”

HOLT DE MENTALITEIT 
ACHTERUIT? 
,,Ik heb vroeger als speler in 
ieder geval nooit meegemaakt 
dat een speler niet kwam 
trainen omdat hij jarig was. 
Maar voetbal, en voetballers, 
veranderen nou eenmaal. Voor 
mijn gevoel zijn kracht en snel-
heid meer bepalende factoren 
geworden. Maar niet omdat 
spelers tien jaar geleden meer 
gogme hadden. In mijn selectie 
kan een jongen als een Bart van 
Dort ook goed een wedstrijd 
lezen. Wel is het spelletje verder 
doorontwikkeld, op hoog 
niveau zelfs tot geschaak. Het 
valt mij tenminste op dat het 
tactisch niveau van de trainers 
waar wij tegen spelen hoog is.”

HOE SPELEN JULLIE?
,, Wij hebben een aantal wed-
strijden terug onze speelwijze 
weer veranderd. In de derde 
klasse speelden we met succes 
1-4-3-3. Daarna werden we in 
de tweede klasse kampioen met 

1-3-4-3, wat ook het afgelopen 
seizoen in de eerste klasse goed 
werkte. We werden er zevende 
mee. Na een aantal wedstrijden 
in het huidige seizoen heb-
ben we gezamenlijk besloten 
meer zekerheid in te bouwen 
door te kiezen voor een 1-4-4-2 
systeem. Tegenstanders kenden 
ons en het tweede jaar is – hoor 
je vaak zeggen – het moeilijkst 
je te handhaven. Dat is wel 
gebleken. We stonden er niet 
goed voor en moesten punten 
gaan ophalen.”

DOOR NOG MEER ZEKER-
HEID INBOUWEN?
,,Nee, juist niet. We zijn weer 
aanvallender gaan spelen door 
terug te vallen op 1-3-4-3. Daar-
door houden we de zijkanten 
beter bezet en voelen spelers 
meer zekerheid. Bovendien: het 
was ook hún keuze. Nu staan 
we zomaar bovenaan in de 
derde periode met 11 uit 5.” 
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Wie was de speler Herman Wallenburg?

De nu 45-jarige Herman Wallenburg speelde voor Stichtse Boys, DVSU 
en in totaal achttien jaar lang voor Hercules. Met één tussenjaar, bij Hol-
land met Oerlemans als trainer en medespelers als Wim Lettinck en Wim 
Temming. In het decennium Hercules dat volgde, vierde Wallenburg di-
verse kampioenschappen.

Welke trainers zijn hem het meest bijgebleven?

Ik was 30 jaar en speelde inmiddels weer bij Hercules derde klasse en toen kwam Kees Loffeld, een trainer 
die op het hoogste niveau had getraind. Loffeld wist precies waar het om ging en wist met weinig woorden dit 
duidelijk te maken aan de groep.
Maar ook Jan Luijters is mij bijgebleven omdat hij altijd vernieuwend bezig was. Ajax behaalde onder Van Gaal 
zijn successen met een 1-3-4-3 systeem, met Luijters deden wij dat al lang voor die tijd. Luijters had altijd een 
vernieuwende kijk op voetbal. 

SCH´44    595

SCHALKWIJK   358

SPORTING   755
De huidige secretaris van Sporting, Heidi van 
Santen, stopt aan het einde van dit seizoen. 
Daarom zoekt de club een secretaris. Een functie 
in het hart van de vereniging en die je grotendeels 
thuis kunt doen. Functieomschrijving: 1. Je verricht 
correspondentie namens de vereniging. 2. Je bent 
een onmisbare schakel in het vasstellen van het 
uiteindelijke wedstrijdprograma. 3. Je zorgt voor 
een goede verslaglegging en archivering van de 
stukken. 4. Waar mogelijk lever je een bijdrage aan 
de ontwikkeling van Sporting’70. 
5. Je treedt naar buiten toe op namens Sporting’70.

STERRENWIJK   155

SVF   370
De dames van SVF uit Cothen doen het heel goed 
in de beker, zij hebben inmiddels hun 1e prijs te 
pakken. Zij spelen namelijk op 2 april de volgende 
ronde, een uitwedstrijd spelen tegen LSVV uit 
Scharwoude, na een reis van 1 uur en een kwartier 
en om 18.30 uur beginnen!! SVF is voor volgend 
seizoen naarstig op zoek naar een (aankomend) 
verzorger(ster) bereidheid tot het vergoeden van 
de opleiding(en) en/of een passende vergoeding. 
Aanmeldingen tel. 06 15445533

SVL   231

SVM   387

VIANEN                              184
De vv Vianen houdt op 18 april een jubileum-
bingo met vele mooie prijzen de plaats is in de 
kantine en het begint om 20.00 uur iedereen is 
welkom.

VIOD   215
Na twee jaar neemt Renato Dijksterhuis afscheid 
als hoofdtrainer van onze vereniging, het stokje 
wordt overgenomen door een bekende. Leon 
Nieuwhoff, oud speler van het eerste elftal, heeft 
afscheid genomen als assistent trainer van de 
C1 van FC Utrecht en gaat aan het grote werk 
beginnen. Renato Dijksterhuis wil in clubnieuws 
positieve woorden over zijn assistent-trainer Edwin 
van Loenen kwijt. ‘Hij is een zeer betrouwbare assi-
stenttrainer met heel veel bezieling en fanatisme. Ik 

UTS   148
Komend seizoen wil UTS uitbereiden met jeug-
delftallen. UTS wil het nieuwe seizoen starten met 
een A1, B1, D1 en eventueel een F1. Er is hierover 
een overeenkomst gesloten met de KNVB en 
Gemeente Utrecht. Voor meer informatie kun 
je gerust contacht opnemen met dhr. H. Ozkilit, 
06-24239842, hasanozkilit@hotmail.com.  Als je 
vanaf komende seizoen bij UTS-Turkiyemspor 
wil voetballen, zorg dan dat je voor 31 mei 2008 
aangemeld ben. Dit kun je doen door zelf naar 
vereniging UTS te komen maar natuurlijk kun je 
het per mail ook doen. hasanozkilit@hotmail.com 
telefoonnummer:06-24239842. Het adres van de 
vereniging is: Hoogeweide 1, 3541 BC Utrecht. 

UVV   389
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Apollo your Life

Sportief
wonen in 

Utrecht

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

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

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

toegang tot de strak vormgegeven woonverdiepingen.

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

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

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

APOLLO
Residence

Appartementen vanaf € 464.000,- v.o.n. inclusief parkeerplaats en bouwrente.  
Van 124 m² tot 377 m². Oplevering vanaf begin 2008.  
Kijk op www.apollo-residence.nl of www.ansdewijnwoningen.nl en bel voor  
een afspraak met Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw, telefoon 030-2300553.
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Kijkdagen:
• zondag 6 april 12.00 - 15.00 u
• maandag tweede pinksterdag
   12 mei 12.00 - 15.00 u



SCOREBORD

ZET U OP EEN
     VOORSPRONG

MET UW FINANCIËELE
     ADMINSTRATIE

www.i-ase.nl
tel: 0252-430291

LANDELIJK   ZONDAG  HOOFDKLASSE A 
R   Club Wd W G V Pnt V T  
1  Hollandia 20 16 1 3 49 39 12  
2  Haaglandia 21 12 5 4 41 45 29  
3  Argon 20 11 4 5 37 29 20  
4  VVSB 21 10 5 6 35 31 24  
5  AFC 20 9 3 8 30 32 27  
6  Türkiyemspor FC 21 7 7 7 28 39 37  
7  Elinkwijk 21 8 4 9 28 26 30  
8  ADO ‘20 19 6 8 5 26 21 25  
9  Omniworld FC 20 7 5 8 26 28 28  
10  Westlandia 21 6 7 8 25 31 33  
11  VUC 20 7 3 10 24 32 38  
12  DWV 20 6 5 9 23 19 27  
13  DWS afc 21 3 6 12 15 17 33  
14  DCV 21 2 3 16 9 16 42  

WEST 1          ZONDAG   1E KLASSE A 
1  Hilversum FC 20 10 10 0 40 36 19  
2  Blauw Wit Amsterdam FC 20 8 8 4 32 36 29  
3  Chabab 19 8 7 4 31 36 23  
4  JOS/Watergraafsmeer 20 8 6 6 30 30 25  
5  Zouaven De 19 8 5 6 29 24 19  
6  AFC ‘34 19 6 7 6 25 24 24  
7  Quick 1890 AFC 18 6 5 7 23 23 26  
8  KFC 19 6 5 8 23 30 41  
9  Hercules 19 5 7 7 22 30 34  
10  Breukelen FC 19 5 6 8 21 23 29  
11  EDO hfc 18 4 6 8 18 24 32  
12  Stormvogels Telstar 20 2 6 12 12 24 39  

WEST 1 ZONDAG 2E KLASSE B 
1  NVC 18 11 3 4 36 35 15  
2  Kampong 20 10 4 6 34 38 36  
3  DCG rksv 19 8 6 5 30 38 32  
4  Roda ‘46 20 7 8 5 29 42 33  
5  VVIJ 19 7 7 5 28 33 28  
6  SO Soest 20 6 9 5 27 37 33  
7  RODA ‘23 rksv 20 7 6 7 27 28 33  
8  Sporting Martinus 18 5 7 6 22 32 30  
9  Hoofddorp 18 5 5 8 20 31 31  
10  Onze Gezellen 20 4 8 8 20 23 34  
11  Pancratius 20 4 7 9 19 34 45  
12  Almere SV 20 5 4 11 19 29 50  

WEST 1 ZONDAG 3E KLASSE D 
1  Meern De 19 15 1 3 46 50 18  
2  CDW 20 12 3 5 39 52 43  
3  DHSC 18 12 3 3 38 37 22  
4  Houten 19 12 2 5 38 46 29  
5  Hoogland 19 11 3 5 36 40 22  
6  Bilt FC De 19 7 5 7 25 33 31  
7  Brederodes 20 7 4 9 25 33 37  
8  UVV 18 5 4 9 19 35 39  
9  Victoria 20 6 3 11 18 34 51  
10  Vecht De 20 4 6 10 18 38 56  
11  SDO 20 4 3 13 15 28 49  
12  PVCV 20 2 1 17 7 26 55  

WEST 1                  ZONDAG 4E KLASSE  G 
1  Vriendenschaar 19 13 3 3 42 57 22  
2  Rivierwijkers 19 13 2 4 36 40 21  
3  Maarssen 18 8 7 3 31 31 22  
4  MSV ‘19 19 8 6 5 30 36 29  
5  Vreeswijk 19 7 4 8 25 35 34  
6  SVF 20 6 6 8 24 31 43  
7  OSM ‘75 17 6 4 7 22 26 26  
8  UTS 16 5 5 6 20 19 22  
9  JSV Nieuwegein 19 4 8 7 20 32 33  
10  Hertha 17 5 1 11 16 23 39  

11  Laren ‘99 18 3 5 10 14 28 49  
12  DWSV 17 4 3 10 9 36 54  

WEST 1 ZONDAG 4E KLASSE H 
1  Wasmeer 19 15 3 1 48 60 23  
2  Zwaluwen Utrecht 1911 19 11 5 3 38 48 20  
3  SMVC Fair Play 19 11 4 4 37 59 22  
4  Baarn SV 18 10 3 5 33 38 26  
5  APWC 18 9 4 5 31 47 28  
6  VVZA 18 7 2 9 23 39 33  
7  Amsvorde 17 5 7 5 22 31 32  
8  DSO/Ultrajectum 18 6 2 10 20 28 51  
9  Schalkwijk 17 4 6 7 18 21 28  
10  KVVA 17 5 3 9 18 22 37  
11  HVC 20 5 3 12 18 33 52  
12  Scherpenzeel 18 0 0 18 0 14 88  

WEST 1 ZONDAG 5E KLASSE G 
1  Voorwaarts U 18 13 4 1 43 48 15  
2  Nederhorst 17 12 4 1 40 53 20  
3  BFC 17 10 3 4 33 58 28  
4  Goy ‘t 15 9 4 2 31 53 18  
5  Sporting ‘70 16 6 5 5 23 35 31  
6  PVC 17 6 2 9 20 29 38  
7  VSC 17 6 1 10 19 24 33  
8  Batavia ‘90 16 4 3 9 15 21 38  
9  Magreb ‘90 17 4 2 11 12 21 61 
10  Zebra’s De 16 2 4 10 10 18 33  

11  Kismet 14 1 2 11 3 17 62  

WEST 1 ZONDAG 5E KLASSE H 
1  Saestum 17 12 2 3 38 44 21  
2  Hooglanderveen 16 11 3 2 36 31 16  
3  Odijk 15 8 3 4 27 30 21  
4  HDS 16 8 2 6 26 40 33  
5  Achterveld 18 6 7 5 25 39 40  
6  Aurora 15 7 2 6 23 28 30  
7  SCH ‘44 18 6 5 7 23 35 27  
8  Zeist 17 6 3 8 21 30 34  
9  Faja Lobi 17 4 2 11 14 16 33   
10  Patria 17 2 7 8 13 22 37   
11  Veenendaal 16 2 2 12 8 22 45   

WEST 1 ZONDAG 6E KLASSE D 
1  RUC 20 17 2 1 53 83 24  
2  RAP 20 13 4 3 43 58 28  
3  Hoograven 18 12 2 4 38 71 30  
4  Vianen 20 12 2 6 38 50 42  
5  Oranje Wit Elst 17 9 2 6 29 65 38  
6  VVUA Ardahanspor 17 7 4 6 25 35 53  
7  Austerlitz 20 6 5 9 23 52 68  
8  ASV ‘65 17 5 3 9 18 50 53  
9  Overamstel 18 4 3 11 15 34 60  
10  TABA afc 18 3 2 13 11 24 50  
11  HSV ‘69 16 3 1 12 10 25 49  
12  Forza Almere 19 3 2 14 10 28 80  

ZATERDAG

LANDELIJK HOOFDKLASSE  ZATERDAG B 
1  Sparta Nijkerk 21 13 6 2 45 33 11  
2  Spakenburg 21 11 8 2 40 50 21  
3  GVVV 21 11 5 5 38 40 21  
4  IJsselmeervogels 21 11 5 5 38 46 33  
5  Kozakken Boys 21 11 4 6 37 31 24  
6  Hoek HSV 21 10 4 7 34 29 19  
7  DOVO 21 8 6 7 30 29 30  
8  Bennekom 21 8 6 7 30 29 36  
9  Geinoord Nieuwegein 21 8 3 10 27 22 31  
10  Ajax afc 21 5 7 9 22 22 30  
11  LRC 21 4 6 11 18 24 37  
12  Nunspeet 21 3 7 11 16 26 38  
13  Nivo Sparta 21 3 5 13 14 21 43  
14  Kloetinge 21 3 4 14 12 13 41  

WEST 1 ZATERDAG 1E KLAASE A  
1  Volendam rkav 20 15 2 3 47 53 22  
2  ARC 20 9 7 4 34 36 23  
3  ODIN ‘59 20 9 7 4 34 30 19  
4  Huizen 20 9 6 5 33 24 20  
5  Voorland S.C. 20 10 3 7 33 34 31  
6  Montfoort 20 9 4 7 31 32 22  
7  Sportlust ‘46 20 8 5 7 29 32 26  
8  Beursbengels De 19 8 3 8 27 30 34  
9  Zuidvogels 19 6 3 10 21 19 21  
10  Swift 19 5 3 11 18 30 41  

11  HCSC 20 4 3 13 15 21 42  
12  WV-HEDW 19 3 0 16 9 9 49  

WEST 1 ZATERDAG 2E KLASSE A  
1  Young Boys 20 14 3 3 45 53 17  
2  DVVA 19 12 4 3 40 40 15  
3  Marken 20 10 5 5 35 37 30  
4  Kennemerland 20 10 4 6 34 34 24  
5  Zandvoort SV 20 9 5 6 32 28 23  
6  Monnickendam 20 9 3 8 30 35 33  
7  Almere SV 20 8 4 8 28 26 24  
8  Argon 20 8 3 9 27 40 38  
9  ZCFC 20 7 4 9 25 33 49  
10  ZOB 20 4 5 11 17 29 43  
11  Reiger Boys 19 4 1 14 13 21 44  
12  EDO hfc 20 2 3 15 9 10 46  

WEST 1 ZATERDAG 2E KLASSE B  
1  Merino’s De 20 12 4 4 40 42 27  
2  Roda ‘46 19 9 7 3 34 31 24  
3  VVZ ‘49 19 9 4 6 31 41 24  
4  VRC 19 9 4 6 31 39 32  
5  Loosdrecht SV 20 7 5 8 26 32 26  
6  UVV 20 7 5 8 26 34 37  
7  CJVV 20 6 8 6 26 26 30  
8  Eemnes SV 19 6 5 8 23 27 33  
9  Benschop 18 5 5 8 20 20 28  
10  DESTO 19 5 5 9 20 29 34  
11  Eemdijk 19 5 4 10 19 24 39  
12  Valleivogels De 18 4 6 8 18 20 31  

ZUID 1 ZATERDAG 2E KLASSE F 
1  Strijen 19 12 6 1 42 31 12  
2  Meerkerk 19 10 5 4 35 33 19  
3  Almkerk 19 10 4 5 34 30 22  
4  Everstein SC 19 9 4 6 31 32 30  
5  Oranje Wit 19 8 2 9 26 33 29  
6  Ameide 19 7 5 7 26 33 41  
7  Capelle SV 19 6 7 6 25 31 26  
8  Wieldrecht 19 7 3 9 24 26 28  
9  Sliedrecht 19 6 3 10 21 29 28  
10  Woudrichem 19 4 6 9 18 20 32  
11  Alblas De 19 5 3 11 18 20 33  
12  Groote Lindt 19 3 6 10 15 19 37  

WEST 1 ZATERDAG 3E KLASSE C  
1  Breukelen FC 18 15 1 2 46 56 19  
2  Eemboys 18 12 1 5 37 64 33  
3  CSW 18 9 4 5 31 48 30  
4  Cobu Boys 18 8 6 4 30 41 33  
5  SVL 18 8 4 6 28 41 27  
6  AFC 18 7 6 5 27 48 35  
7  Altius 18 6 4 8 22 24 43  
8  SCW 19 5 7 7 22 33 39  
9  Meern De 18 6 2 10 20 26 41  
10  SIZO vv 19 3 2 14 11 30 66  
11  Abcoude FC 18 1 3 14 6 19 64  

WEST 1 ZATERDAG 3E KLASSE D  
1  TOV 20 12 4 4 40 53 33  
2  VVA ‘71 19 11 5 3 38 34 18  
3  Jonathan 20 11 5 4 37 37 16  

4  ASC Nieuwland 20 11 1 8 34 32 32  
5  Dalto 19 10 2 7 32 36 24  
6  YFC 20 10 2 8 32 36 30  
7  CDN 19 7 6 6 27 31 24  
8  SVM Maartensdijk 20 8 2 10 26 39 41  
9  Renswoude 19 7 4 8 25 28 33  
10  Candia ‘66 19 6 2 11 20 26 48  
11  DOSC 20 4 2 14 14 26 47  
12  Delta Sports ‘95 FC 19 2 1 16 7 29 61  

ZUID 1 ZATERDAG 4E KLASSE C  
1  SVW 20 16 3 1 51 73 20  
2  Groot Ammers 23 13 4 6 43 44 27  
3  Drechtstreek 22 12 4 6 39 46 28  
4  Asperen 23 11 6 6 39 37 32  
5  HSSC ‘61 21 11 5 5 38 41 30  
6  DFC 22 11 5 6 38 48 37  
7  Arkel 22 11 1 10 34 36 41  
8  Streefkerk 23 9 5 9 32 37 38  
9  Lekvogels 22 9 4 9 31 45 38  
10  SVS ‘65 21 8 2 11 26 34 42  
11  Leerdam Sport 55 23 7 2 14 23 25 42  
12  Unitas 21 6 3 12 21 26 44  
13  EMMA SC 21 4 0 17 12 27 54  
14  Noordeloos 22 2 2 18 8 22 68  

WEST 1 ZATERDAG 4E KLASSE F  
1  VVJ 17 12 4 1 40 47 22  
2  AH ‘78 sc 18 12 4 2 40 46 18  
3  Kockengen 19 11 4 4 37 48 28  
4  Nita 18 9 2 7 29 33 25  
5  Bloemenkwartier 18 6 6 6 24 39 26  
6  VIOD Tienhoven 18 6 6 6 24 40 34  
7  Lopik SV 16 5 5 6 20 26 26  
8  Hees 17 5 4 8 19 30 35  
9  Posthoorn De 18 5 4 9 19 32 48  
10  VOP 19 3 5 11 14 21 58  
11  Vianen 18 1 2 15 5 16 58  

WEST 1 ZATERDAG 4E KLASSE H  
1  DHSC 16 14 2 0 44 45 9  
2  Odysseus ‘91 16 12 1 3 37 41 12  
3  Bilt FC De 18 8 3 7 27 20 22  
4  FZO 15 7 3 5 24 28 28  
5  DVSA 16 6 4 6 22 27 27  
6  HMS 16 5 4 7 19 24 21  
7  Odin 16 5 4 7 19 23 30  
8  VSC 16 3 5 8 14 22 31  
9  EDO (U) 17 3 5 9 14 19 35  
10  Eminent Boys 16 1 3 12 6 21 55  

WEST 1 ZATERDAG 4E KLASSE G  
1  Scherpenzeel 19 13 6 0 45 51 12  
2  Woudenberg 17 14 2 1 44 60 12  
3  JSV Nieuwegein 18 9 3 6 30 35 32  
4  Bunnik ‘73 18 7 5 6 26 38 33  
5  Vliegdorp 18 8 0 10 24 27 36  
6  Brederodes 17 5 7 5 22 36 34  
7  SVMM 18 6 3 9 21 36 41  
8  Hercules 17 5 3 9 18 31 41  
9  DEV Doorn 18 5 3 10 18 26 43  
10  SVP 19 5 1 13 16 26 56  
11  Focus ‘07 17 3 3 11 12 20 46  

WEST 1 ZATERDAG 5E KLASSE B
1  Bijlmer SV 16 13 2 1 41 74 20  
2  Meer De 18 13 2 3 41 56 19  
3  SDW 16 8 3 5 27 69 46  
4  Zeeburgia 16 7 2 7 23 52 33  
5  VVA/Spartaan 15 4 3 8 15 37 52  
6  Elinkwijk 14 4 2 8 14 37 48  
7  HSV ‘69 17 0 0 17 0 16 12  

WEST 1 ZATERDAG 5E KLASSE C  
1  OSM ‘75 12 9 2 1 29 35 10  
2  Sterrenwijk 12 9 1 2 28 41 17  
3  Maarssen 12 9 1 2 28 35 11  
4  Musketiers 13 8 2 3 26 39 19  
5  DVSU 13 7 1 5 22 28 15  
6  OSO 11 6 1 4 19 37 15  
7  DWSM 12 3 0 9 9 16 47  
8  SEC 12 2 2 8 8 18 32  
9  Voorwaarts U 11 2 1 8 7 19 52  
10  Baarn SV 12 0 1 11 1 5 42  
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ELFTAL VAN DE MAAND MAART SPELER VAN DE MAAND

LAURENS JAGHT
  (FC DE BILT)

De hoogste gewaardeerde speler 
van de maand februari is Laurens 
Jaght. Voor de middenvelder van De 
Bilt ligt bij Paul Pessel Sport een trai-
ningspack van Patrick t.w.v. 59,95 
euro klaar. Om in aanmerking te ko-
men voor deze titel dient een speler 
die maand minimaal twee wedstrij-
den beoordeeld te zijn.

Om voor het All Inn elftal van de maand te worden geselecteerd dient een speler minimaal twee wedstrijden te zijn beoordeeld.

1 Neles van Raalten Kampong 8.3 

2 Michael Manten VIOD 8.2 
3 Danny de Leeuw DHSC 8.0 
4 Bastin Verweij Elinkwijk 8.0 
5 Thijs Attevelt De Meern 7.8 

6 Laurens Jaght De Bilt 8.5 
7 Ricardo Vink RUC 8.3 
10 Christiaan Hageraats Kampong 8.1 
8 Bertus Hendriksen RUC 7.8 

11 Jan Hendriksen RUC 8.3 
9 Nicky Engel De Bilt 8.1 

12 Kees van de Broek DHSC 8.2 
13 Nickie Kentie UVV 7.8 

14 Ralf de Haan Elinkwijk 7.7 
15 Dennis Baino Elinkwijk 8.0

Reijer Ran

Voetbalnomade?
Reijer Ran. Bij die naam denk je aan iemand uit een 
exotisch oord, maar niets is minder waar. ,,Het is oer-
hollands,” vertelt de hoofdpersoon in kwestie. ,,Ik ben 
van een Utrechtse moeder en mijn vader komt van Texel.” 
Deze Ran blijkt doelman, en een goeie ook. De goalie van 
VVIJ pronkt bovenin de Ranglijsten van Rondom Voetbal.

Door Bas van Veenendaal

,,Ja, natuurlijk kijk ik daar 
naar”, vertelt Ran die op 9 april 
de magische leeftijd van 30 
jaar bereikt. ,,Als je wekenlang 
bovenaan staat, is het natuurlijk 
wel interessant.” Van die bo-
venste plaats is Ran inmiddels 
afgekukeld, afgelost door Kees 
van de Broek van DHC. ,,Dat is 
ook een meer dan waardige te-
genstander, maar ik ga natuur-
lijk voor die eerste plaats.”

Het is eigenlijk verwonder-
lijk dat Ran lijstaanvoerder 
is. Hij verwisselde de laatste 
jaren bijna vaker van club dan 
van onderbroek en nou niet 
bepaald via de uitgestippelde 
weg. ,,Toch vind ik mezelf geen 
clubhopper”, verdedigt Ran 
zichzelf. ,,De keuzes waren 
logisch.” Om die keuzes te 
begrijpen, gaan we terug naar 
de jeugdjaren van Ran. De 
rasutrechter groeide voetbal-
technisch op bij Sporting’70, 
waar hij op zijn 16e al in de 
hoofdmacht debuteerde.
,,Via het zaalvoetbal kwam 
ik bij JSV terecht. Die speelde 
derde klasse en dat was toch 
weer een stapje hoger dan de 
vierde/vijfde klasse waar Spor-
ting’70 toen bivakkeerde.” Bij 
JSV, in zijn huidige woonplaats 
Nieuwegein, beleefde Ran naar 
eigen zeggen ‘een toptijd.’ De 
reddingen van Ran vielen op 
bij Elinkwijk. En dus toog Ran 
naar het Theo Thijssenplein 
in Utrecht om te ruiken aan 
hoofdklassevoetbal.

Dat het ruiken zou zijn, wist hij 

van te voren. Martin Turksma 
was tenslo e de onbetwiste 
nummer één van de Elinkwij-
kers. Ran is nog steeds vol lof 
over zijn voormalige collega. 
,,Martin is absoluut de beste 
keeper die ik heb meegemaakt 
in het amateurvoetbal.” Ran 
nam met plezier plaats op de 
Utrechtse bank, snoof aan het 
hoogste niveau… ,,Maar ja, uit-
eindelijk wil je toch spelen.”

Die gelegenheid bood SO Soest 
hem. ,,Daar heb ik echt drie jaar 
lang een toptijd gehad. En daar 
heb ik de grootste fout gemaakt 
uit mijn carrière. Ik had door 
een polsblessure acht maanden 
gemist. We degradeerden, maar 
toch was er veel belangstelling 
voor me. Ik kon onder andere 
naar de amateurtak van FC 
Omniword, maar dat vond ik te 
veel reizen.”

Het seizoen daarop gaat het 
mis. De spelergroep botst met 
trainer Jan Boes. ,,We had-
den besloten dat we niet door 
wilden gaan met Jan en dat 
hadden we ook uitgesproken, 
maar dat werd uiteindelijk 
toch teruggedraaid. Mijn plek 
werd daardoor lastig. Ik ben 
toen opgestapt omdat ik het 
niet meer naar mijn zin had. Ik 
ben een emotioneel mens, maar 
ik heb er van geleerd. Ik kreeg 
geen eerlijke kans en dat zag ik 
niet zi en. Achteraf had ik er 
gewoon voor moeten knokken. 
Het is jammer, want ik heb 
nog steeds goed contact met de 
jongens van Soest.”

De zwerftocht van Ran doet 

dan wederom Nieuwegein 
aan, ditmaal bij Geinoord. 
Ook hoofdklasse, maar ook 
dit wordt geen succes. Ran is 
tweede keeper achter Jeffrey 
Vink. Dan volgt Woerden. 
Een club met ambitie en met 
pegels. Ran verdient een leuk 
centje bij. ‘Een zwarte bladzijde’ 
noemt Ran de tijd bij Woerden. 
Hij was eerste keeper. In de 
winterstop spraken ze dat naar 
eigen zeggen ook uit naar Ran, 
maar enkele weken later was hij 
ineens gedegradeerd tot tweede 
doelman en werd hij zelfs pe-
sona non grata bij de club. ,,Ik 
was overrompeld en snapte er 
echt niets van. Financieel is die 
hele zaak ook nooit afgewik-
keld. Maar ja, ik speel liever 
voor mijn plezier.”

En dat heeft Ran nu eindelijk 
weer gevonden. Paul de Jong, 
keeperstrainer bij Woerden, is 
ook hoofdtrainer bij VVIJ. ,,De 
Jong wist wat ik kon en wilde 
me graag hebben.” De stap naar 
IJsselstein was een sprong in 
het diepe. Veel kwaliteit wan-
delde weg bij VVIJ. Zo vertrok 
onder andere Daniël Willekes 
met nog ruim tien spelers. Trai-
ner Paul de Jong stond onder 
druk, maar mocht uiteindelijk 
toch blijven.

VVIJ was degradatiekandidaat, 
maar doet inmiddels gewoon 
bovenin mee. ,,We hebben echt 
een geweldige groep”, vertelt 
Ran. Allemaal jonge gasten. 
Ik ben met mijn bijna 30 de 
oudste. Mijn aanvoerder is 27 
en de rest is rond de 20, maar 
die gasten gaan voor elkaar 



Topverdedigers (92)

1 Danny de Leeuw DHSC  7.8  
2 Bastin Verweij Elinkwijk  7.6
3 Lars Verlinden VVIJ  7.6  
4 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk  7.5
5 Ferdi Vrede De Meern  7.5  
6 Anouar Chaibout RUC  7.4  
7 Erno Jonggerius ODIN  7.4  
8 Frank Barte CDW  7.4  
9 Frank Donkervoort DESTO  7.3  
10 Marco E lders De Bilt  7.3  

Topmiddenvelders (74)

1 Bertus Hendriksen RUC  7.6  
2 Rik van Leeuwen SVL  7.5  
3 Pascal Middelkoop DHSC  7.5  
4 Christiaan Hageraats Kampong  7.5  
5 Appie el Makrini CDW  7.4  
6 Tonie Boelijn DESTO  7.3  
7 Stef Vermeulen De Meern  7.2  
8 Martijn Kroneman DESTO  7.1  
9 Jeffrey van Schaik Schalkwijk  7.1
10 Jeroen Barte CDW  7.1  

Topdoelmannen (24)

1 Lars Verlinden VVIJ  7.6  
2 Geert Willem Merkens SVL  7.6  
3 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk  7.5
4 Rik van Leeuwen SVL  7.5  
5 Danny Nagtegaal ODIN  7.4  
6 Ferdi Vrede De Meern  7.4  
7 Roy van Cooten SVL  7.3  
8 Kevin van de Bogaard SVF  7.3  
9 Marsh Konigs Kampong  7.2  
10 Kashif M atsari Sterrenwijk  7.1

Topaanvallers (59)

1 Jan Hendriksen RUC  7.9  
2 Roy van Cooten SVL  7.3  
3 Jan Willem van Dijk Schalkwijk  7.3
4 Kevin van de Bogaard SVF  7.3  
5 Diederik Hageraats Kampong  7.2  
6 Gert Verhoef Sporting ‘70  7.2  
7 Raoul Oostdam De Meern  7.2  
8 Daan Groot Zwaaftink Kampong  7.1  
9 Martijn Merkens SVL  7.1  
10 Rick van Leijenhorst Sporting ‘70  7.0  

Topschutters

1 Jan Hendriksen RUC  31
2 Harry Buur Vriendenschaar 21  
3 Raoul Oostdam De Meern 20  
4 Joël Sanaky Vriendenschaar 17  
5 Frank Zwambag ’t Goy 16  
6 Niek Amelink Vriendenschaar 14  
 HenkJan Veenendaal FC Breukelen 14  
8 Herman Bikker Lekvogels 13  
 Danny Verhoef VVIJ 13  
 Diederik Hageraats Kampong 13  
 Martijn Merkens SVL 13  
12 Martijn Verkerk Aurora 12  
 Roy Steenhuizen Austerlitz 12  
14 Roland Doekes Austerlitz 11  
 Kevin Reinhard ’t Goy 11  
 Daan Groot Zwaaftink Kampong 11  
 Sander Engberts Elinkwijk 11  
 Kevin van de Bogaard SVF 11  
19 Jan Willem van Dijk Schalkwijk 10  
 Rick Andeweg CDW 10  
 Jacques Schagen van Leeuwen Houten 10  

78 SCOORDEN DIT SEIZOEN VOOR 1 APRIL MINIMAAL 4 KEER

Topaangevers 

1 Dick van Burgsteden RUC 26  
2 Qoulid Hamouiti RUC 13  
3 Bertus Hendriksen RUC 12  
 Marvin de Kruijff Sterrenwijk 12  
5 Stef Vermeulen De Meern 11  
 Roy Steenhuizen Austerlitz 11  
7 Jules Schagen van Leeuwen ’t Goy 9  
 Raoul Oostdam De Meern 9  
9 Melvin Peterse Sterrenwijk 8  
 Apie Mazid ODIN 8  
 Ron Klaver RUC 8 

88 SPELERS TEKENDEN TOT 1 APRIL VOOR MINIMAAL 2 ASSISTS

Toptalenten (104)

1 Lars Verlinden VVIJ 7.6  
2 Geert Willem Merkens SVL 7.6  
3 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.5
4 Rik van Leeuwen SVL 7.5  
5 Danny Nagtegaal ODIN 7.4  
6 Ferdi Vrede De Meern 7.4  
7 Roy van Cooten SVL 7.3  
8 Kevin van de Bogaard SVF 7.3  
9 Marsh Konigs Kampong 7.2  
10 Kashif Matsari Sterrenwijk 7.1

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

www.allinnfitness.nl

Schutter v/d maand

Om in de All Inn-Toppers ranglijst mee te dingen naar de Gouden Dom die op 24 mei wordt uitgereikt, dienen spelers op 31 maart al minimaal tien 
wedstrijden te zijn beoordeeld.  Dat aantal speler staat per categorie tussen haakjes vermeld.

1 Marc Furster 5 
 Rachid Hidraoui 5 
 Jan Hendriksen 5 
 Stephan v an Veluwen 5 
 Raoul Oostdam 5 
6 Nicky Segura Peralta 4 
 Nicky Engel 4 
 Herman Bikker 4 
9 Bertus Hendriksen  3 
 Wesley Noordhoff 3 
 Jacob Wolfswinkel 3 
 Danny Verhoef 3 
 Mimoun Hidraoui 3 

20 SPELERS SCOORDEN TWEE KEER  

De winnaar van de maand 
maart is, na loting Marc Furster 
van Austerlitz. Voor de mak-
kelijk scorende aanvaller ligt bij 
sporthuis Henk Temming een 
prachtig paar voetbalschoenen 
van het merk Calcio klaar (twv 
100 euro).

door het vuur, geweldig! En 
ook Paul de Jong verdient wat 
mij betreft een compliment. Hij 
heeft vorig jaar veel shit over 
zich heen gehad, maar zet het 
toch maar neer.”

,,Ik ga hier niet meer weg”, 
gooit Ran er nog een schepje 
bovenop. ,,Ik ben vaak genoeg 
van club gewisseld en op een 
hoger niveau keepen doet me 
niet meer zo veel. Ik wil wel 
hoger, maar dan met VVIJ. Zo 
lijkt de voetbalnomade Ran dan 
eindelijk zijn thuishonk te heb-
ben gevonden. Maar ja, kijkend 
naar zijn geschiedenis moeten 
ze zich in IJsselstein niet te 
vroeg rijk rekenen. 

Marc Furster



Zet zaterdag
24 mei alvast
in je agenda!

Het eerste 

RV-feest

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

Mathijs van Echtelt, zoon van Hans en 
speler van Elinkwijk 1 (zaterdag) is de eerste 
voetballiefhebber die op de site van Rond-
om Voetbal een kaart heeft besteld voor ons 
voetbalfeest op zaterdag 24 mei. Mathijs ,, Ik 
heb de kick-off van Rondom Voetbal in het 
Rode Hart in 2007 ook meegemaakt. Ik ben 
erg benieuwd waar Rondom Voetbal nu, een 
jaar later, staat. Verder ben ik ook benieuwd 
naar de wedstrijd van de beste amateur-
voetballers uit onze regio tegen een team van spelers bestaande uit onder andere 
Jean Paul de Jong etc.

Tom van den Heiligenberg, speler van 
Schalkwijk 1: Wij komen met een grote groep 
selectiespelers, het Rondom Voetbal feest is 
iets nieuws en aparts en het lijkt ons leuk om 
een feest te houden samen met al die andere 
clubs. En dat ook nog eens in het FC Utrecht 
stadion. De afstand is voor ons ook te doen 
en voor die prijs hoef je het niet te laten. Wij 

jongens uit Schalkwijk lusten wel een biertje dus dat komt wel goed. Wij hopen 
natuurlijk ook dat er nog een speler uit ons elftal wordt geselecteerd.
 
Albert Boonen, elftalleider en bestuurslid van RUC uit Utrecht: Ook wij komen 
graag met een delegatie van RUC, persoonlijk vind ik de site en krant erg leuk en 
goed. Een club als RUC wat 6e klas speelt en dus in de onderste regionen voet-
balt komt normaal gesproken weinig onder de aandacht. Dankzij Rondom Voetbal 
komen we meer in het nieuws en kunnen we laten weten dat we met RUC op de 
goede weg zijn, niet alleen op sportief gebied ook m.b.t. imago verbetering. De rang-
lijsten worden door onze spelers nauwlettend in de gaten gehouden en we hopen 
natuurlijk dat onze 1e elftal speler Jan Hendriksen topscoorder wordt. Daarom zijn 
wij met een grote groep RUC mensen aanwezig om Jan terzijde te staan tijdens de 
Rondom Voetbal Awards. Omdat Rondom Voetbal zoveel voor ons betekend heeft, 
sponsoren wij op het feest een zanger: Winnie, die op ons kampioensfeest ook een 
geweldig optreden gaf.

Wie wint de 
Gouden Dom voor:
- De beste topspeler 
- Het toptalent
- De topschutter
- De topdoelman
- Het topelftal
- De topvrijwilliger
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.

Kaarten bestellen?
Dat kan via de website www.rondomvoetbal.nl of via onderstaande bon. Knip deze uit, vul hem in en stuur hem dan naar Sportfacilities & Media 
BV, tav Rondomvoetbal, Antwoordnummer 6054, 3700 VB  Zeist. Een postzegel is dan niet nodig. Nadat wij je aanmelding(en) hebben verwerkt, 
ontvang je een factuur voor de kaarten. Na ontvangst van de betaling worden de kaarten op naam gezet. Op is echter wel op! Indien dat het 
geval is, wordt het geld teruggestort. 

Naam organisatie: ________________________ Voornaam: ________________________Achternaam _______________
Verzendadres: _____________________________ Postcode en plaats: ___________________________________________
Telefoon: __________________________________ E-mail:  _______________________________________________________
Aantal kaarten kanine a € 35,00:_______
Aantal kaarten bestuurskamer a € 125,00:______



Deze RV-Ranglijst is de top van speler-beoordelingen over de maand maart (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 ruim 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 Laurens Jaght De Bilt   8.4875  
2 Neles van Raalten Kampong   8.3300  
3 Jan Hendriksen RUC   8.3033  
4 Rik van Leeuwen SVL   8.2450  
5 Kees van de Broek DHSC   8.2450  
6 Michael Manten VIOD   8.1600  
7 Christiaan Hageraats Kampong   8.0850  
8 Nicky Engel De Bilt   8.0833  
9 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk   8.0750  
10 Danny Kuijer SVL   8.0025  
11 Marvin Hoogerwerf  SVF   8.0000  
12 Worku Ayana De Bilt   7.9217  
13 Danny de Leeuw DHSC   7.9217  
14 Bastin Verweij Elinkwijk   7.9000  
15 Remko Braster ’t Goy   7.8375  
16 Bertus Hendriksen RUC   7.8333  
17 Thijs Attevelt De Meern   7.7600  
18 Nickie Kentie UVV   7.7600  
19 Geert Willem Merkens SVL   7.7600  
20 David Bouwmeester SVL   7.7600  
21 Ralf de Haan Elinkwijk   7.7000  
22 Hugo Vink VIOD   7.6800  
23 Jeffrey van Schaik Schalkwijk   7.6800  
24 Marco vd Heiligenberg Schalkwijk   7.6800  
25 Jan Willem van Dijk Schalkwijk   7.6800  
26 Kevin van de Bogaard SVF   7.6800  
27 Stefan v an Wijk Schalkwijk   7.6800  
28 Barry van Eyden Schalkwijk   7.6800  
29 Niels Verlinden VVIJ   7.6767  
30 Patrick van de Berg DESTO   7.6767  
31 Fabian Roest DESTO   7.6767  
32 Dick van Burgsteden RUC   7.6375  
33 Ron Klaver RUC   7.6375  
34 Irak Asad Sterrenwijk   7.6000  
35 Kashif Matsari Sterrenwijk   7.6000  
36 Dennis van Dijk Sporting ‘70   7.6000  
37 Ferdi Vrede De Meern   7.5983  
38 Richard Slot Kampong   7.5950  
39 Anouar Chaibout RUC   7.5200  
40 Ricardo vink RUC   7.5200  
41 Stephan v an Veluwen RUC   7.5200  
42 Marco Elders De Bilt   7.5175  
43 Saïd Haddian UVV   7.5175  
44 Jacob Wolfswinkel SVL   7.5175  
45 Lars Verlinden VVIJ   7.5133  
46 Mark van der Lee DESTO   7.5133  
47 Tonie Boelijn DESTO   7.5133  
48 Dennis Baino Elinkwijk   7.5000  
49 Dick Romyn VIOD   7.4400  
50 Pim Kalisvaart VIOD   7.4400  
51 Martijn Merkens SVL   7.4367  
52 Danny van de Velde De Bilt   7.4367  
53 Tim Kanters Sporting ‘70   7.3625  
54 Rick van Leijenhorst Sporting ‘70   7.3625  
55 Danny Nagtegaal ODIN   7.3600  

56 Patrick Buijzer Lekvogels   7.3600  
57 Melvin van Eck VVIJ   7.3500  
58 Frank Donkervoort DESTO   7.3500  
59 Rik Hautvast Kampong   7.3500  
60 Pascal Florie DESTO   7.3500  
61 Daan Groot Zwaaftink Kampong   7.3500  
62 Marc Furster Austerlitz   7.2850  
63 Qoulid Hamouiti RUC   7.2850  
64 Donny Drost RUC   7.2850  
65 Ron van Brenk SVL   7.2750  
66 Frank Barte CDW   7.2750  
67 Bas Stolwijk De Meern   7.2750  
68 Mark Hillen De Bilt   7.2750  
69 Alex Kaya De Meern   7.2750  
70 Timo Freen CDW   7.2750  
71 Taner Ozbek Elinkwijk   7.2000  
72 Erno Jonggerius ODIN   7.2000  
73 Mark Mocking SVF   7.2000  
74 Michiel van Hoof SVF   7.2000  
75 Ronald Vernooy Schalkwijk   7.2000  
76 John Staal NITA   7.2000  
77 Hans van Kippersluis VVIJ   7.1867  
78 Martijn Kroneman DESTO   7.1867  
79 Peter Woest VVIJ   7.1867  
80 Mike Korssen Elinkwijk   7.1250  
81 Mike de Ruiter Sporting ‘70   7.1250  
82 Bram van Hamersveld ‘t Goy   7.1250  
83 Gregory Thijm Elinkwijk   7.1250  
84 Kasper van den Hoed Sporting ‘70   7.1250  
85 Ramon Stofmeel UVV   7.1133  
86 Barry van Leeuwen SVL   7.1133  
87 Dennis Huussen De Bilt   7.1133  
88 Kevin Urich Houten   7.1133  
89 Raoul Oostdam De Meern   7.1133  
90 Mustafa Marghadi Kampong   7.1050  
91 Jan Lanser DESTO   7.1050  
92 Frank van Kippersluis VVIJ   7.1050  
93 Marsh Konigs Kampong   7.1050  
94 Henk Koekoek NITA   7.0400  
95 Peter van Kippersluis VVIJ   7.0233  
96 Patrick de Rooij VVIJ   7.0233  
97 Raymond Dirven Elinkwijk   7.0000  
98 Osman Bilginger ODIN   6.9600  
99 Melvin van der schaft ODIN   6.9600  
100 John Feer VIOD   6.9600  
101 Marcio Jansen VIOD   6.9600  
102 Martijn van der Neut VIOD   6.9600  
103 Saïd Harmane UVV   6.9517  
104 Stef Vermeulen De M eern   6.9517  
105 Tanim Hermie De Bilt   6.9517  
106 Winfried van Kouwen UVV   6.9517  
107 Jeffrey van de Steen RUC   6.8933  
108 Matthew Gabriël Sporting ‘70   6.8875  
109 Petro Boufidis Sporting ‘70   6.8875  
110 Reinald Vossestein NITA   6.8800  

111 Jeroen van Bemmel SVF   6.8800  
112 Tim Fokkenrood Elinkwijk   6.8750  
113 Danny Verhoef VVIJ   6.8600  
114 Jort van Jaarsveld VVIJ   6.8600  
115 Alexander Hetharia Kampong   6.8600  
116 Jordi Rossel Oliveras VVIJ   6.8600  
117 Herman Bikker Lekvogels   6.8400  
118 Sander Oremus Austerlitz   6.8150  
119 Ilji van der Horst Elinkwijk   6.8000  
120 Wesley Noordhoff DHSC   6.7900  
121 Arjen Kolk Houten   6.7900  
122 Levent Acar DHSC   6.7900  
123 Lars Nawijn Houten   6.7900  
124 Martin Vlug Houten   6.7900  
125 Jeroen Barte CDW   6.7900  
126 Mark Verweijen De B ilt   6.7900  
127 Kris Daalhuizen Houten   6.7900  
128 Willem Zuiderduyn SVL   6.7900  
129 Ronald Italiaander CDW   6.7900  
130 Bastin Hofman SVL   6.7900  
131 Klaas Hoving SVL   6.7900  
132 Pascal Hol UVV   6.7900  
133 Steven Schoon De Bilt   6.7900  
134 Rick Andeweg CDW   6.7900  
135 Tijssen Dennis UVV   6.7900  
136 Berend Koekoek NITA   6.7200  
137 Tristan Pohl Zwaluwen Utrecht   6.7200  
138 Vincent van de Water NITA   6.7200  
139 Billy van Nieuwkerk NITA   6.7200  
140 Lesly Koorn ODIN   6.7200  
141 Roland Staats Lekvogels   6.7200  
142 Sander Verbrugge NITA   6.7200  
143 Cornelis ’t Lam Lekvogels   6.7200  
144 Cees Langelaar NITA   6.7200  
145 Robin Bikker Lekvogels   6.7200  
146 Richard van Steenis Lekvogels   6.7200  
147 Rob Mocking SVF   6.7200  
148 Tom Kelder Schalkwijk   6.7200  
149 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht   6.7200  
150 Klaas Jan van Zessen Lekvogels   6.7200  
151 Marcel du Breuil SVF   6.7200  
152 Renato Droefs Sterrenwijk   6.6500  
153 Thijs den Heijer Sporting ‘70   6.6500  
154 David de Groot Sterrenwijk   6.6500  
155 Timo Hilhorst Sporting ‘70   6.6500  
156 Ronnie v an Weverwijk ‘t Goy   6.6500  
157 Frank Zwambag ‘t Goy   6.6500  
158 Serdal Demicri Sterrenwijk   6.6500  
159 Karim van Elswijk DHSC   6.6283  
160 Stefan Vonk UVV   6.6283  
161 Kevin de Heus CDW   6.6283  
162 Jasper Heitink SVL   6.6283  
163 Rob Koppen Elinkwijk   6.6000  
164 Derk Schut Elinkwijk   6.6000  
165 Bart van Zessen Lekvogels   6.6000  
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Een nieuwe baan in de Bouw of Techniek?

Ben jij werkzaam als Timmerman, Schilder, Loodgieter /
Cv-Monteur, Metselaar of Elektricien en toe aan een nieuwe  
uitdaging? Kom dan eens langs op onze site en vind een nieuwe 
werkgever bij jou in de regio! 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

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

Van het voetbal naar een nieuwe 
(vaste) baan

Uitzendbureau ErvarenJaren bemiddelt sinds 1999 voor 
werkzoekenden met ervaring.

Motivatie, betrouwbaarheid en de directe fl exibele inzetbaarheid 
maken onze kandidaten uitermate interessant voor onze klanten.
Is uw interesse gewekt? Kijk voor informatie op www.ervarenjaren.nl.

ErvarenJaren  3512 EM Utrecht
Nobelstraat 239  030-2459191

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

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

www.debois.nl

royaal aanbod in 
jong gebruikte auto’s



PR GRAMMA APRIL
LANDELIJK  ZONDAG HOOFDKLASSE A 
6-4  VUC - Elinkwijk 
6-4  Argon - AFC 
20-4  Elinkwijk - ADO ‘20 
20-4  Haaglandia - Argon 
27-4  Elinkwijk - DCV 
27-4  ADO ‘20 - Argon 

WEST 1 ZONDAG 1E KLASSE A 
6-4  Quick 1890 AFC - Hercules 
6-4  Breukelen FC - KFC 
20-4  Quick 1890 AFC - Breukelen FC 
20-4  Hercules - EDO hfc 
27-4  Breukelen FC - JOS/Watergraafsmeer 
27-4  Chabab - Hercules 

WEST 1 ZONDAG 2E KLASSE B 
6-4  Sporting Martinus - VVIJ 
20-4  Hoofddorp - VVIJ  
20-4  Kampong - RODA ‘23 rksv  
27-4  Sporting Martinus - Kampong  
27-4  VVIJ - DCG rksv  

WEST 1 ZONDAG 3E KLASSE D 
6-4  DHSC - Houten  
6-4  Hoogland - Bilt FC De  
6-4  UVV - Meern De  
13-4  UVV - DHSC  
20-4  Victoria - CDW  
20-4  Houten - SDO  
20-4  Vecht De - Bilt FC De  
20-4  Meern De - PVCV  
20-4  UVV - Hoogland  
20-4  Brederodes - DHSC  
27-4  DHSC - Victoria  
27-4  CDW - UVV  
27-4  Hoogland - Meern De  
27-4  PVCV - Vecht De  
27-4  Bilt FC De - Houten  
27-4  SDO - Brederodes  

WEST 1 ZONDAG 4E KLASSE G 
3-4  DWSV - UTS  
6-4  Maarssen - Laren ‘99 
6-4  UTS - MSV ‘19  
6-4  DWSV - OSM ‘75  
6-4  Hertha - JSV Nieuwegein  
6-4  Rivierwijkers - Vreeswijk  
10-4  OSM ‘75 - Hertha  
13-4  Maarssen - Hertha  
13-4  UTS - Vriendenschaar  
20-4  Maarssen - UTS  
20-4  SVF - MSV ‘19  
20-4  Laren ‘99 - OSM ‘75  
20-4  Vreeswijk - Hertha  
20-4  Rivierwijkers - DWSV  
20-4  JSV Nieuwegein - Vriendenschaar  
27-4  Vriendenschaar - Maarssen  
27-4  UTS - Rivierwijkers  
27-4  DWSV - Vreeswijk  
27-4  Hertha - Laren ‘99  
27-4  OSM ‘75 - SVF  
27-4  MSV ‘19 - JSV Nieuwegein  

WEST 1 ZONDAG 4E KLASSE H 
3-4  Schalkwijk - VVZA  
3-4  Scherpenzeel - Zwaluwen Utrecht 1911  
6-4  Amsvorde - DSO/Ultrajectum  
6-4  Scherpenzeel - Schalkwijk  
6-4  SMVC Fair Play - Wasmeer  
13-4  APWC - DSO/Ultrajectum  
13-4  Schalkwijk - KVVA  
20-4  KVVA - DSO/Ultrajectum  
20-4  Schalkwijk - SMVC Fair Play  
20-4  Wasmeer - Zwaluwen Utrecht 1911  
27-4  Zwaluwen Utrecht 1911 - Baarn SV  
27-4  Amsvorde - Schalkwijk  
27-4  SMVC Fair Play - KVVA  
27-4  DSO/Ultrajectum - HVC  

WEST ZONDAG 5E KLASSE G 
3-4  Kismet - Magreb ‘90  
6-4  Zebra’s De - Kismet  
6-4  Batavia ‘90 - VSC  
6-4  Nederhorst - Goy ‘t  
10-4  Kismet - Batavia ‘90  
13-4  Batavia ‘90 - Sporting ‘70  
13-4  Nederhorst - Kismet  
20-4  Sporting ‘70 - Kismet  
20-4  Voorwaarts U - VSC  
20-4  Magreb ‘90 - Batavia ‘90  
20-4  Goy ‘t - PVC  
27-4  PVC - BFC  
27-4  Zebra’s De - Magreb ‘90  

27-4  VSC - Sporting ‘70  
27-4  Kismet - Goy ‘t  
27-4  Nederhorst - Voorwaarts U 

WEST 1 ZONDAG 5E KLASSE H 
6-4  SCH ‘44 - Saestum  
6-4  Patria - Odijk  
6-4  Veenendaal - Faja Lobi  
6-4  Hooglanderveen - Aurora  
6-4  Achterveld - HDS  
10-4  Aurora - Odijk  
13-4  Aurora - HDS  
13-4  Zeist - Veenendaal  
20-4  Odijk - Zeist  
20-4  Saestum - Faja Lobi  
20-4  HDS - Hooglanderveen  
20-4  Aurora - Patria  
27-4  Patria - SCH ‘44  
27-4  Veenendaal - HDS  
27-4  Hooglanderveen - Saestum  
27-4  Faja Lobi - Odijk  
27-4  Zeist - Aurora  

WEST 1 ZONDAG 6E KLASSE D 
10-4  ASV ‘65 - VVUA Ardahanspor  
10-4  HSV ‘69 - Hoograven  
13-4  HSV ‘69 - VVUA Ardahanspor  
13-4  Overamstel - Hoograven  
20-4  HSV ‘69 - TABA afc  
20-4  RAP - RUC  
20-4  Overamstel - Austerlitz  
20-4  Vianen - VVUA Ardahanspor  
20-4  Forza Almere - Hoograven  
27-4  RUC - Vianen  
27-4  VVUA Ardahanspor - Overamstel  
27-4  Hoograven - ASV ‘65  
27-4  Austerlitz - HSV ‘69  

LANDELIJK HOOFDKLASSE  ZATERDAG B 
5-4  Geinoord Nieuwegein - IJsselmeervogels  
19-4  Hoek HSV - Geinoord Nieuwegein  
26-4  Geinoord Nieuwegein - LRC  

WEST 1 ZATERDAG 1E KLAASE A 
19-4  Montfoort - Huizen  
26-4  Sportlust ‘46 - Montfoort 

WEST 1 ZATERDAG 2E KLASSE A  
19-4  Argon - Monnickendam  
26-4  EDO hfc - Argon  

WEST 1 ZATERDAG 2E KLASSE B 
5-4  Benschop - VVZ ‘49  
12-4  Valleivogels De - Benschop  
19-4  Benschop - DESTO  
19-4  Roda ‘46 - UVV  
26-4  VVZ ‘49 - Benschop  
26-4  DESTO - Merino’s De  
26-4  VRC - Roda ‘46  
26-4  UVV - Eemdijk  

ZUID 1 ZATERDAG 2E KLASSE F  
5-4  Everstein SC - Woudrichem  
19-4  Alblas De - Everstein SC  
26-4  Everstein SC - Sliedrecht 

WEST 1 ZATERDAG 3E KLASSE C 
19-4  Meern De - Cobu Boys  
19-4  Breukelen FC - AFC  
19-4  SVL - Abcoude FC  
26-4  CSW - Breukelen FC  
26-4  AFC - Meern De  
26-4  Cobu Boys - SVL 

WEST 1 ZATERDAG 3E KLASSE D 
5-4  VVA ‘71 - Delta Sports ‘95 FC  

5-4  Candia ‘66 - CDN  
5-4  Renswoude - Dalto  
19-4  CDN - Jonathan  
19-4  VVA ‘71 - YFC  
19-4  SVM Maartensdijk - Dalto  
19-4  TOV - Delta Sports ‘95 FC  
19-4  DOSC - Renswoude  
26-4  ASC Nieuwland - CDN  
26-4  Jonathan - DOSC  
26-4  Delta Sports ‘95 FC - SVM Maartensdijk  
26-4  Dalto - VVA ‘71  
26-4  YFC - Candia ‘66  

ZUID 1 ZATERDAG 4E KLASSE C 
5-4  Lekvogels - Streefkerk  
8-4  Unitas - Lekvogels  
19-4  DFC - Lekvogels  
26-4  Drechtstreek - Lekvogels  

WEST 1 ZATERDAG 4E KLASSE F  
5-4  Lopik SV - VVJ  
19-4  Nita - Bloemenkwartier  
19-4  VOP - VVJ  
19-4  Posthoorn De - Lopik SV  
19-4  Vianen - VIOD Tienhoven  
26-4  VIOD Tienhoven - AH ‘78 sc  
26-4  Lopik SV - Kockengen  
26-4  VVJ - Nita  
26-4  Bloemenkwartier - Vianen  

WEST 1 ZATERDAG 4E KLASSE H 
5-4  FZO - DVSA  
19-4  FZO - Odin  
19-4  Odysseus ‘91 - DHSC  
19-4  DVSA - HMS  
19-4  EDO (U) - Zeist  
19-4  VSC - Eminent Boys  
26-4  Eminent Boys - FZO  
26-4  Odin - EDO (U)  
26-4  HMS - Odysseus ‘91  
26-4  DHSC - VSC  
26-4  Zeist - Bilt FC De  

WEST 1 ZATERDAG 4E KLASSE G 
5-4  Focus ‘07 - Hercules  
5-4  Brederodes - Woudenberg  
19-4  SVMM - DEV Doorn  
19-4  Vliegdorp - Brederodes  
19-4  JSV Nieuwegein - Woudenberg  
19-4  Focus ‘07 - Bunnik ‘73  
19-4  SVP - Hercules
26-4  Hercules - SVMM  
26-4  DEV Doorn - Focus ‘07  
26-4  Bunnik ‘73 - JSV Nieuwegein  
26-4  Brederodes - Scherpenzeel 

WEST 1 ZATERDAG 5E KLASSE B 
5-4  Elinkwijk - Bijlmer SV  
19-4  Elinkwijk - Zeeburgia  

WEST 1 ZATERDAG 5E KLASSE C 
5-4  Maarssen - OSO  
5-4  Baarn SV - OSM ‘75  
12-4  Voorwaarts U - SEC  
19-4  VVOO - RUC  
19-4  DVSU - Musketiers  
19-4  SEC - Baarn SV  
19-4  OSM ‘75 - Sterrenwijk  
19-4  DWSM - Maarssen  
19-4  OSO - Voorwaarts U  
26-4  Voorwaarts U - DVSU  
26-4  Maarssen - OSM ‘75  
26-4  Sterrenwijk - SEC  
26-4  Baarn SV - OSO  
26-4  RUC - DWSM  
26-4  Musketiers - VVOO  



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
Koos Meinderts staat op plaats 82 van de Utrechtse Lite-
raire Canon, een ‘tophonderd’ van de Utrechtse literatuur 
aller tijden, opgesteld door Slau-redacteuren Hans Heesen 
en Roland Fagele.
Van de Vuurtoren komt 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.

PUPIL VAN DE MAAND

Door Adem Özkan

Elroy Stam is middenvelder in de E1 bij JSV Nieu-
wegein en loopt al een jaar stage bij FC Utrecht. 
Een keer in de drie, vier weken speelt hij een wed-
strijd voor de Domclub, maar hij speelt en traint 
bij JSV Nieuwegein. Ik sprak hem dinsdag 2 april na 
afloop van een training in Nieuwegein.

HOE VOELT HET OM STAGE TE LOPEN 
BIJ FC UTRECHT?
Ik vind het heel erg leuk om bij FC Utrecht stage 
te lopen. En ook erg fijn, want het geeft een heel 
lekker gevoel om te doen.

WANNEER WERD JE GESCOUT DOOR 
FC UTRECHT?
Vorig jaar maart werd ik gescout. Het was echt 
fijn om dat te horen, het was een droom die uit-
kwam.

AAN WIE HEB JE DEZE KANS BIJ FC 
UTRECHT VOORAL TE DANKEN?
Aan mijn trainers van JSV. Dat zijn Dave Winkler 
en Peter Kraauwee. Ik wil hun graag bedanken 
voor alle dingen die ze mij hebben meegegeven.

MET WELKE KWALITEITEN HEB JE FC 
UTRECHT OVERTUIGD?
Mijn kwaliteiten zijn toch dat ik baltechnisch kan 
handelen. Verder heb ik een goed overzicht over 
het spel. 

WAT VIND JE VAN JSV NIEUWEGEIN?
Allereerst heeft JSV Nieuwegein echt een hele 
grote jeugdafdeling en een mooi verleden. En voor 
mij is het lekker dicht bij huis.

 WAT ZIJN PUNTEN WAAR JE NOG AAN 
MOET WERKEN?
Een punt waar ik vooral nog aan moet werken 
is mijn linkerbeen. Dat moet beter, want ik moet 
tweebenig worden. Dat is lekker handig in het 
voetbal.

 

WIE HEEFT JE ALTIJD GESTEUND?
Mijn vader heeft me altijd gesteund. Hij is er altijd 
voor mij en geeft me altijd voetbaltips over hoe ik 
bijvoorbeeld dingen moet aanpakken.

 WIE IS JOUW VOETBALIDOOL?
Op dit moment zijn toch echt Kaká van AC Milaan 
en Cristiano Ronaldo van Manchester United mijn 
voetbalidolen.

WAT IS JOUW MOOISTE MOMENT?
Het mooiste moment was in een wedstrijd toen 
ik een doelpunt maakte met een omhaal.

WAT IS JE GROOTSTE DROOM?
Natuurlijk wil ik profvoetballer worden!

EN ALS JE NOU NIET GOED GENOEG 
BLIJKT TE ZIJN?
Als ik niet goed genoeg wordt, dan wil ik graag 
piloot worden.

PROFIEL
Naam:  Elroy Stam
Geboortedatum:  4 april 1997
Geboorteplaats:  Nieuwegein 
Positie:  Middenvelder
Clubs:  JSV Nieuwegein, FC Utrecht

Samen, hand in hand

Johan is mijn beste vriend
Wij horen bij elkaar
Wij zijn onafscheidelijk
Al meer dan zeven jaar

Hij komt op mijn verjaardag
Zit naast me in de klas
Ik ken hem als geen ander
Al sinds ik kleuter was

We hebben geen geheimen
Bij hem voel ik me vrij
Ik kan hem blind vertrouwen
En wie aan hem komt, komt aan mij

Toch is er één klein smetje
En daar zit ik best wel mee
Johan is voor Ajax 
En ik voor PSV

Wie is er nou voor Ajax
Dan ben je toch een oen
Johan, kies mijn kant
Dan word jij ook eens kampioen!

Maar Johan blijft zijn club
En de Ajacieden trouw
Hij noemt ze Godenzonen
Begrijp jij zo’n keuze nou?

Gelukkig begint in juni
De EK in Zwitserland
Dan gaan we samen voor oranje
Met zijn tweeën hand in hand!

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 Maand moet worden?



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 en zijn team winnen na een sensationele 
wedstrijd met 6-5 van jeugd van HSV.

Buitenlandse belangstelling
Na de overwinning van Utrechtse Boys op HSV Hamburg fietste Tonnie van Bastveen 
intens tevreden naar huis. Hij had vijf keer gescoord en was ook nog eens geïnter-
viewd voor de TV. Fluitend draaide hij de sleutel van de voordeur om en stapte met 
zijn voetbaltas zijn huis in Betondorp binnen. Tonnie had zijn hoofd nog in de wolken 
na de spectaculaire overwinning, maar zijn moeder zette hem direct weer met z’n 
beide benen op de grond. ,,Zeg Tonnie, pak je wel gelijk je vieze voetbalspullen en doe 
je die even in de wasmachine?  En als je klaar bent, help dan even met afdrogen?” 

Even later stond Tonnie bij zijn moeder in de keuken met een theedoek de borden 
droog te wrijven. Het ene moment ben je de luid bejubelde held en nog geen uur 
daarna de held op sokken, peinsde Tonnie. Terwijl hij aan het afdrogen was zei hij tegen 
zijn moeder: ,,Zeg mam, als ik straks profvoetballer wordt, dan krijg jij van het eerste 
geld dat ik verdien een afwasmachine”. Moeder Van Bastveen glimlachte. ,,Nou Tonnie, 

ik hoop dat dat nog lang mag duren, ik vind het veel te gezellig om met je te praten 
terwijl we samen de afwas doen. Als ik straks een afwasmachine heb, kan dat niet 
meer.”  Teleurgesteld door het antwoord van zijn moeder pakte Tonnie maar weer 
eens een bord om dat eens goed droog te maken.

Na de afwas mocht Tonnie nog even opblijven. In zijn pyjama mocht hij in de huiska-
mer samen met zijn vader en moeder gezellig tv kijken. Plotseling ging de telefoon. 
Tonnie’s vader nam op. ,,Met Abe van Bastveen…?” Vader luisterde vervolgens aan-
dachtig met de telefoon aan z’n oor en ging steeds moeilijker kijken. Tonnie volgde 
het geprek van zijn vader met verbazing. ,,I spiek no engels, mister Ferguson…”, ,,Yes I 
snap, Manchester United…” … ”Yes, you say 5 miljoen euro” … ,,No, he is not kom-
ming to Manchester, he stays with his father en modder” … ,,no, echt not, he is too 
klein… little … excuse me, I have to stop now, I watch my favorite TV program, Man 
bijt hond … eh man bite dog... goodbye.” 

Het volgende moment had de vader van Tonnie opgehangen. Boos zei hij tegen zijn 
vrouw ,,Nu bellen ze ook vanuit Engeland of Tonnie daar komt voetballen. Het moet 
niet gekker worden.”  ,,Hadden ze het nu ook al over geld,  Abe?” ,,Tja, ik weet het 
niet zeker vanwege mijn gebrekkige Engels, maar volgens mij had hij het over 5 mil-
joen.” Moeder keek hem verbaasd aan. ,,Da’s een hoop geld Abe, maar ik kan onze 
Tonnie voor geen duizend miljoen missen, he Tonnie?” Ze glimlachte naar haar zoon. 
,,Sst, ik versta er niks van zo”, zei vader die al weer tv keek.
Tonnie keek strak voor zich uit en dacht: hoeveel miljoen flesjes Chocomel zou je 
daar voor kunnen kopen? Hij droomde dat hij onder luid gejuich het veld op kwam in 
een uitpuilend Old Trafford.

         
 

o r g a n i s e e r t  i n  s a m e n w e r k i n g  m e t

           F . C . U T R E C H T
o p  2 2 - 2 3 - 2 4  A p r i l  2 0 0 8

     U.S.V.

ELINKWIJK

TOP TALENTEN   dagen

 22 April geb. 1998 - 1999

 23 April geb. 1996 - 1997

 24 April geb. 1994 - 1995
I n s c h r i j v i n g  v i n d  p l a a t s  i n  h e t  p a v i l j o e n

       t u s s e n  1 7 . 0 0  u u r  t o t  1 8 . 0 0  u u r

V o e t b a l l e r s  u i t  d e  v o e t b a l s c h o o l  v a n  E l i n k w i j k

z i j n  o . a .  I b r a h i m  A f e l l a y  * J e a n - P a u l  d e  J o n g  *
    I s m a i l  A i s s a t i  *  H e n k  v a n  R i j n s o e v e r  *

   M a r c o  v a n  B a s t e n  *  G e r a l d  V a n e n b u r g  *

         J o h n  V e l d m a n  *  V e r d i  V i e r k l a u  *

   E d w i n  G o d e e  *  A n o u a r  D i b a  *  R i c k y  K r u y s

S p o r t c o m p l e x  U . S . V .  E l i n k w i j k

  T h e o  T h i j s s e n p l e i n  U t r e c h t  

F

AGENDA

KEEPERSDAG SAESTUM
woensdag 9 april 15.00 uur

- keepersdag voor meisjes (vanaf acht jaar)
- actief programma met trainingen 

- wedstrijdjes om een keepersdag in Duitsland
- demonstratie keepers uit de eredivisie

- fotosessie en tijd om vragen te stellen
- keepersshop

- certificaat en een shirt voor alle deelnemers

Met:
De Duitse wereldkampioenen Silke Rottenberg en Ushi Holl  
(foto) -  FC Utrecht keepers Angela Christ, Wesley de Ruiter 
en Franck Grandel of Michel Vorm  -  Maarten Arts (keepers-
trainer van FC Utrecht)  -  Sierd van der Berg (FC Zwolle).

Kijk voor meer informatie of op www.progoal.nl. 

Tonnie van BastveenDeel 7
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Door Remco Faasen

Harry van Dam is te 
laat voor de afspraak 
op het kantoor van 

Paapstvandam aan het Lucas-
bolwerk, recht tegenover de 
Stadsschouwburg van Utrecht. 
De reden: een bespreking op 
het Centraal Museum liep 
uit. Paapstvandam verzorgt 
tijdelijk de communicatie van 
dat museum. Het is daarmee 
één van de vele klanten uit de 
portefeuille van Paapstvandam, 
waar verder onder meer de 
KNVB, NOC*NSF, de gemeente 
Utrecht, een aantal ministeries, 
de provincie Utrecht en Nyen-
rode Business Universiteit in 
zi en. Naast FC Utrecht, want 
Paapstvandam verzorgt ook de 
communicatie van de voetbal-
club. ,,Wij doen van alles op 
dat gebied”, begint Van Dam 
aan een opsomming. ,,Contac-

ten met de pers, opstellen van 
persberichten en contact leggen 
tussen journalisten en spelers. 
We beheren ook de website, 
bijna iedere dag plaatsen we 
nieuwe berichten, en maken FC 
Utrecht TV.” 

Ruim twintig jaar geleden be-
gon Harry van 
Dam als jour-
nalist. ,,In 1975 
begon ik bij 
het Utrechts 
Nieuwsblad, 
later werd ik 
economiever-
slaggever bij 
de AVRO en politiek verslag-
gever voor het NOS Radio 1 
Journaal. Daar ben ik op een 
gegeven moment mee gestopt. 
Ik had er al een dikke twintig 
jaar opzi en en werkte in Den 
Haag maar woonde in Utrecht. 
Mijn twee kleine kinderen zag 

ik daardoor nauwelijks. Boven-
dien was het kabinet Paars 1 net 
afgelopen en dat was een leuk 
kabinet. Ik kwam door mijn 
werk overal op de wereld. In 
China, de Verenigde Staten, In-
donesië en het Midden-Oosten. 
Het was fantastisch, maar ik 
realiseerde me dat het niet nóg 
leuker kon worden. Het was 
een goed moment om eruit te 
stappen.” 

De geboren journalist twijfelde 
wat hij moest gaan doen. Zoals 
zo vaak op dat soort momen-
ten, hielp het toeval een handje. 
,,Op een feestje raakte ik in 
gesprek met iemand die op het 

punt stond di-
recteur bij verze-
keraar ANOVA 
te worden. Hij 
vroeg me uitein-
delijk tijdelijk de 
communicatieaf-
deling te runnen. 
Via een oud-col-

lega kwam daar met Holland 
Milieu Techniek al snel een 
tweede klant bij.” Voordat Van 
Dam het wist, was zijn kamer 
van waaruit hij thuis werkte te 
klein. ,,Ik ben toen gaan samen-
werken met Marcel Paapst. Ook 
hij was vanuit de journalistiek 

voor zichzelf begonnen op het 
gebied van communicatie. We 
begonnen met het geven van 
mediatrainingen en tekstadvie-
zen, maakten video’s en lieten 
ons inhuren als dagvoorzi er. 
Dat ging zo goed dat we in 2002 
zijn begonnen met een echt 
bedrijf: Paapstvandam, beeld 
en advies.” 

Inmiddels heeft het bureau ook 
de nodige klussen op sport-
gebied gedaan. ,,Iemand van 
NOC*NSF belde me in maart 
2000 op. Ze hadden direct een 
interim hoofd communicatie 
nodig. Heb ik eerst een paar 
dagen per week op kantoor 
gezeten om de perscommuni-
catie op te bouwen en vervol-
gens een maand tijdens de 
Olympische Spelen in Sydney.” 
Ook de KNVB behoort tot de 
klantenkring van het Utrechtse 
communicatiebureau. ,,Voor de 
voetbalbond hebben wij de acht 
bijeenkomsten Optimalisering 
Voetbalpiramide georgani-
seerd. Het ging daarbij om het 
geven van uitleg over de drie 
topklassen die mogelijk tussen 
de Eerste Divisie en de hoofd-
klassen amateurs komen.” 

Nog in zijn periode als journa-

list raakte Van Dam betrokken 
bij de communicatie van FC 
Utrecht. ,,In 1993 begon ik daar-
mee, naast mijn gewone werk. 
Dat kon toen ook makkelijk, bij 
een wedstrijd kwamen twee, 
drie journalisten. Nu zijn het 
er minimaal dertig. Maar het is 
heel leuk om te doen. Wij zijn 
voetballie ebbers en fans van 
FC Utrecht met kijk op com-
municatie. Dat is een goede 
combinatie. Een voetbalbedrijf 
is natuurlijk enorm leuk. Je 
kunt he elfde werk doen voor 
een koekjesfabriek, maar dit 
is het echte leven. Als de club 
wint is iedereen opgetogen, bij 
verlies merk je dat ook gelijk.” 
Van Dam vindt het niet vreemd 
dat FC Utrecht de communica-
tie uitbesteedt aan een externe 
partij. ,,Je kunt wel een eigen af-
deling hebben, maar wij hebben 
een heel bureau. Dat is voor de 
club ook veel aantrekkelijker. 
En: FC Utrecht is voor ons een 
goede en plezierige klant, dus 
wij blijven wel scherp. We doen 
ook veel; schrijven, adviseren, 
filmpjes maken, meedenken, 
dat kun je niet overlaten aan 
twee man. Stel je voor dat er 
eentje ziek wordt.”
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Communicatieduizendpoot Harry van Dam

‘FC Utrecht is het echte leven’
Hij had al ‘een dikke twintig jaar ervaring in de journalis-
tiek’ en dus wilde Harry van Dam wel eens wat anders. 
Dat is hem duidelijk gelukt. Ruim vijf jaar is hij nu al 
partner in Paapstvandam, het communicatiebureau dat hij 
met Marcel Paapst oprich e. Klanten van het bureau zijn 
ministeries, bedrijven, gemeenten, instellingen en… FC 
Utrecht. Een gesprek over voetbal, journalistiek en com-
municatie.

‘Wij zijn 
voetballiefhebbers 

en fans van 
FC Utrecht’

FO
TO

:   PIET
ER

 W
EIJER

S

wil hem via deze weg nogmaals bedanken voor de 
supersamenwerking. Naast het assistentschap was 
Edwin ook invaller als speler,soms grensrechter,dan 
weer verzorger. De mooiste beloning heeft Edwin 
gehad als tweede keeper (jaja ook dat deed hij er 
nog bij),toen hij voor de winterstop onze vaste 
keeper Klaas Stienstra moest vervangen in de zwa-
re uitwedstrijd bij bloemenkwartier,waar we mede 
dankzij erg goed keeperswerk van Edwin met 1-2 
wonnen. Dit huzarenstukje herhaalde hij na de 
winterstop nog maar eens in de thuiswedstrijd 
tegen Lopik,waar we weer door een topwedstrijd 
van Edwin via een 4-2 overwinning de punten in 
eigen huis hielden. En daardoor nu nog steeds een 
klein kansje hebben op een periode.’ 

VOORWAARTS   259

VREESWIJK   632

VRIENDENSCHAAR   664
Op 1 mei viert Vriendenschaar het feest van het 
honderdjarig bestaan. Het belooft een spetterend 
feest te worden terdege voorbereid door de 1 
mei-commissie. Vermoedelijk staat Vriendenschaar 
die dag allerlei verrassingen te wachten. Een grote 
verrassing zou kunnen zijn dat het eerste elftal 
op die dag gehuldigd wordt wegens een behaald 
kampioenschap. De buit is echter nog niet binnen. 
Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat een 
jubileum en een kampioenschap samenvallen. In 
1933, 1978 en 1988 gebeurde dat ook. Op 1 mei 
presenteert Vriendenschaar twee(!) jubileum-
boeken. Het ene jubileumboek gaat over de hele 
vereniging inclusief het eerste elftal. Het andere 
gaat uitsluitend over het eerste elftal. Alle uitslagen 

door het Nederlandse contingent. Op 
16 mei aanstaande laat Vriendenschaar 
haar maatschappelijke betrokkenheid zien. 
Meer dan honderd bewoners van zorgcentra 
en verpleeghuizen in Culemborg worden per 
rolstoel door vrijwilligers naar het clubhuis van 
Vriendenschaar gereden. Daar vindt een feest met 
etentje en omlijst door nostalgische muziek plaats. 
In het weekeinde van 31 mei/1 juni 2008 vindt bij 
Vriendenschaar het grote internationale toernooi 
om de Culemborg Cup plaats. Deelnemende teams 
komen uit Nederland, België, Zweden, Rusland 
en Kenia. Bij de Nederlandse clubs is onder meer 
Feyenoord vertegenwoordigd.

VSC   453

VVIJ   1095

en eindstanden van honderd jaar competitievoetbal 
zijn in dit tweede boek opgenomen. In honderd 
jaar competitievoetbal ontmoette Vriendenschaar 
zo’n 250 verschillende tegenstanders. Vrienden-
schaar speelde het meest tegen Hercules, Zeist 
en SV Baarn. Op 15 maart jongstleden gingen vijf-
honderd jeugdleden met begeleiding naar het Fey-
enoordstadion voor het bekijken van de wedstrijd 
Feyenoord – VVV. De Rotterdamse club was uitge-
kozen omdat die in 2008 eveneens honderd jaar 
bestaat. Met de paasdagen gingen drie bussen met 
tweehonderd jeugdleden naar Italië om daar aan 
een internationaal voetbaltoernooi deel te nemen. 
Vriendenschaar kwam met de grootste afvaardiging 
en dat was te zien tijdens een indrukwekkend 
defilé in de plaats Jesolo. De junioren B1 wonnen 
hun toernooi. Voorafgaande aan de finale werd het 
Wilhelmus gespeeld en luidkeels meegezongen 
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Bent u met uw club de volgende 
keer ook (weer) van de partij? 

Stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

Om ook in de meikrant te ver-
schijnen, moeten wij uw club-
nieuws uiterlijk 28 april binnen 
hebben.

Scheidsrechters in de fout
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. Sinds 
1979 fluit hij vooral wedstrijden, de 
afgelopen jaren ook bij het G-voetbal. 
O ja, Hans haalde ook de eerste elf-
tallen van SVL en Brederodes.

Het was een kop in het AD/UN van dinsdag 25 maart:  ‘Scheidsrechters in 
de fout’. Een terugblik op het Paasweekeinde waarbij de arbiters Jack van 
Hulten, Dick Jol en de Belg Peter Vervecken zo’n beetje aan de schand-
paal werden genageld. Ze hadden belangrijke zaken over het hoofd gezien 
en daarbij een beslissende invloed gehad op het scoreverloop. 

Het is een oud verhaal: missers van voetballers worden met de man-
tel der liefde bedekt, die van scheidsrechters niet. En zolang anno 2008 
technische hulpmiddelen niet of nauwelijks benut worden zoals in tal van 
andere sporten, blijven dit soort fouten zich natuurlijk opstapelen. Niet 
zo erg trouwens, want over een heel seizoen genomen houden de arbi-
trale missers zich veelal in evenwicht. Met andere woorden: clubs zullen 
even vaak bevoordeeld als gedupeerd worden. En we kunnen er na afloop 
lekker over mopperen.

Toch ben ook ik van mening dat 
genoemde scheidsrechters ernstig 
in de fout gegaan zijn, maar dan 
verbaal na afloop van de wedstrijd. 
Alle drie genoemde arbiters wei-
gerden immers ook na het zien 
van de duidelijke beelden grootmoedig hun fouten toe te geven. En dat 
vind ik dom en eigenzinnig. Misschien moet scheidsrechtersbaas Jaap Ui-
lenberg nog eens met de heren in conclaaf om duidelijk te maken dat je 
pas geloofwaardig blijft als je je soms kwetsbaar opstelt.

Jack van Hulten had natuurlijk een strafschop moeten geven, ook al be-

trof het een duikelaar als Luis Suarez. De gelouterde Dick Jol had met het 
schaamrood op de kaken moeten toegeven dat hij er twee keer falikant 
naast had gezeten in de Rotterdamse derby en daarmee Feyenoord van 
drie punten beroofde. Eerst die handsbal van Boukhari (waar bleef het 
vlagsignaal van de assistent trouwens?) en daarna de geldige goal van Luigi 
Bruins. Met welke speler Dick Jol volgens mij een prestigeduel uitvocht, 
wat nooit goed is voor een scheidsrechter. En waarom Peter Vervecken 
de winnende goal van NEC (hands en buitenspel) goedkeurde in De Koel, 
zal altijd een raadsel blijven.

Kortom: scheidsrechters mogen van mij na afloop best toegeven dat ze 
er helemaal naast zitten. Daar worden ze alleen maar menselijker van 
en vooral een stuk geloofwaardiger in de media. Zelf heb ik ooit in de 
jaren tachtig als sportjournalist een positieve ervaring gehad met Roelof 

Luinge na afloop van FC Utrecht – Fey-
enoord. De tegenwoordig in Bussum 
wonende scheidsrechter keurde een 
Rotterdamse treffer af omdat Jan Wil-
lem van Ede onreglementair aangevallen 
zou zijn. Na afloop klampte ik Roelof 
even aan voordat de persconferentie 

begon. En zei ik dat ik de beelden had teruggezien en dat hij er jammer 
genoeg naast had gezeten met zijn beslissing. ‘Dat kan je beter meteen 
maar toegeven’, adviseerde ik hem. Dat deed Luinge grootmoedig en het 
kwam hem op een aantal positieve reacties te staan, zelfs van de gedu-
peerde Feyenoord-kant en vooral in de media. Kortom, mijn devies luidt: 
eerlijk duurt het langst, ook in scheidsrechtersland...

‘Je blijft pas geloofwaardig als 
je je soms kwetsbaar opstelt’

VVJ   193
In navolging van enkele andere verenigingen heeft 
nu ook VVJ een defibrillator aangeschaft, inmiddels 
hebben via de VVJ-verzorger Renè Tammer 9 leden 
een reanimatiecursus gevolgd en deze weten 
nu hoe het apparaat te hanteren indien noodza-
kelijk. Zaterdag 12 april is weer de traditionele 
Amsterdamse avond bij VVJ georganiseerd door 
de fameuze activiteitencommissie van de Blauw-
Witten uit Overvecht, diverse artiesten zullen 
optreden en het belooft weer een geweldige avond 
te worden.Vanwege de drukte is deze avond alleen 
toegankelijk voor leden en donateurs van VVJ.

VVOO  141
VVOO 1 is futsalkampioen geworden! In een ma-
tige, maar spannende wedstrijd werd De Kroon 1 

met 4-2 verslagen, na een 0-1 ruststand. Het eerste 
elftal was met tien mensen aanwezig en dus zaten 
er continu vijf wissels op de bank. Hoewel De 
Kroon 1 een uitstekende ploeg was, bleek VVOO 
toch een maatje te groot. Bijna het gehele tweede 
elftal was aanwezig om het eerste aan te moedigen. 
Klasse jongens! Zelfs Ben ten Boden was present, 
terwijl zijn vrouw jarig was! Vanzelfsprekend was 
ook ras-VVOO‘er Jerrij van Dijk aanwezig. Het 
bestuur van VVOO (inclusief John) kon helaas niet 
aanwezig zijn vanwege een belangrijke vergadering. 
Ook het bestuur spreekt zijn gelukwensen uit naar 
het elftal: volgend jaar de tweede klasse! 

ZEIST                                               277
Het jaarlijkse veteranentoernooi van de SV.Zeist 
op zondag 11-mei-2008 is de traditie op de 1e 
Pinksterdag. Dat de club nu voor de 49e keer 

organiseert. Dit jaar zijn we er weer in geslaagd 
om tien verenigingen van binnen en buiten de regio 
onder te brengen, mede door onze Gerard Vos die 
de verenigingen aan schrijft voor het toernooi. De 
verenigingen die aanwezig zijn op het Pinkstertoer-
nooi zijn: Amvorde (Amersfoort), Fc Breukelen, 
Fc Doesburg (Scherpenzeel), Gouden Leeuw 
(Soesterberg), AVC Heracles (Almelo), KVVA 
(Amersfoort), Sv Overbos (Hoofddorp), Vv SML 
(Arnhem), Vv SAB (Breda) en Sv Zeist.De aanvang 
van het toernooi is om 10.30 uur, en de prijsuitrei-
king is om 17.00 uur.Tevens is er om 16.00 uur live 
muziek, en alle clubs krijgen een lunch aangeboden, 
tevens hebben de clubs de mogelijkheid om na 
de prijsuitreiking deel te nemen aan een chinees / 
Indisch buffet. 

ZWALUWEN 1911  741

Ademtocht
Door Eldert Kuiken

Je hebt van die dagen. Adem 
Özkan had er zo één op 12 
maart, mede dankzij een over-
jarige Rondom Voetbal-bolide. 
De 17-jarige aanvaller zonder 
club mocht op stagetraining bij 
RKC. Het werd een avontuur 
van vallen en opstaan.

Adem stapte begin dit seizoen 
op bij PVC en zat dus zonder 
club. Terwijl de ambities van de 
17-jarige aanvaller onvermin-
derd groot zijn: profvoetballer, 
of anders voetbaljournalist 
worden. Om met het minst 
belangrijke te beginnen: hij 
schrijft inmiddels voor Rondom 
Voetbal. Voor het echte werk 
stuurde Adem alle profclubs 
in Nederland een e-mail. Of hij 

een stagetraining mocht mee-
doen. Eén reageerde er. RKC 
uit Waalwijk.  ,,Weet je wat”, 
bood ik Adem aan, ,,ik ga met 
je mee. Misschien wel leuk voor 
een verhaal.”
Adem, toch wel nerveus, moest 
zich om 17.00 uur melden, dus 
meldde ik me om 15.00 uur bij 
de Özkans thuis. De weg naar 
het Mandemakers Stadion was 
niet lang, nog geen 60 kilome-
ter, maar duurde en duurde. 

Eén lang lint file. Vandaar dat 
we 10 kilometer per uur deden. 
,,Eénmaal de brug voorbij, 
kunnen we gas geven”, hield ik 
Adem voor. Een voorzichtige 
lach brak door. Tot we de brug 
opreden. We rijden bij Rondom 
Voetbal in auto’s van Adems 
leeftijd, om de kosten te beper-
ken. Op gas bovendien, maar 
dat was op. Dus ik schakelde 
over op benzine… En stond 

pardoes stil. We hadden nog 
drie kwartier voor de aftrap.
Bij de 86e poging sloeg de be-
jaarde motor aan. Om vijf over 
zes meldde Adem zich in Waal-
wijk. Hij kon zich omkleden om 
het tweede en derde halfuur 
mee te spelen. Adems loopje 
in het veld oogt lui als dat van 
een leeuw. Maar schijn bedriegt 
en al snel kwam hij op twintig 
meter van het doel aan de bal. 
Zijn eerste balcontact was een 
furieus schot richting kruising. 
Ook de volgende balcontac-
ten waren goed totdat hij een 
tegenstander omspeelde. Bam, 
een elleboog. Het bloed gutste 
langs zijn lip. In het derde 
halfuur brak Adem door na een 
vloeiende één-twee, door het 
centrum. De Utrechter en werd 
van achteren getorpedeerd. 
Adem droop af, vechtend tegen 
de tranen. Een halfuur later 
zit hij met een plastic koffie-
bekertje ijs op zijn enkel in de 
kleedkamer, alleen. ,,Niemand 
vraagt hoe het gaat. En ik heb 
geen idee hoe nu verder…”

“Delegatie Ajax komt kijken 
naar mogelijkheden om Shef-
field Wednesday’s nieuwe 
grasmat te importeren.” - Jules 
Schagen van Leeuwen
 
“Ben ‘t niet met de trainer eens, 
das spijkers op laag water zoe-
ken...” - Eef Balfoort

“Johan Cruijff: “Kijk, het is een 
goed veld met een slechte drai-
nage en een slecht veld met een 
goede drainage”. - Dave Smits

“Het lek is nog niet boven bij 
Sheffield.” - Dennis van der 
Steen

“Zeg scheids: “Het is net 
opgehouden met regenen. Het 
gaat toch wel door?” - Geert de 
Korte

“Speciaal voor Arjen Robben: 

Verboden te duiken.” - Paul 
Schoolderman

De leukste inzending was 
echter:
Meesterscout Piet de Visser 
adviseert eigenaar SWFC: 
1. Boy Waterman, 
2. René Bot, 
3. Erik van der Meer, 
4. Patrick Zwaanswijk, 
5. Rob Maas, 
6. Alfred Schreuder, 
7. Santi Kolk, 
8. John van ’t Schip, 
9. Genarro Zeefuik, 
10. Rafael van der Vaart, 
11. Sergio Zijler. 
Coach: Hans van der Zee, 
Assistent: Robert Maaskant. 

Marco Verbeek ontvangt een 
voetbalquiz boek van Hugo 
Borst en vier kaartjes voor een 
thuiswedstrijd van FC Utrecht. 

Webwinnaar
‘Wie verzint het beste, meest 
toepasselijke onderschrift bij 
deze foto.’ Dat was de vraag 
die op www.rondomvoetbal.nl 
werd gesteld in het Foto-onder-
schrift Spel. Er kwamen vele re-
acties binnen. Een bloemlezing:



WWW.MEGASPORTZONE.NL

Bedrijventerrein De Meerpaal 030-2209500 4200 M2 Sport & Lifestyle

Winkelcentrum DoeMere (Almere Buiten) 036-5349825 2850 M2 Sport & Lifestyle
Doemere Almere Buiten

De grootste merken, optimale service & scherpe prijzen

VOOR UW COMPLETE
SPORTOUTFIT

Informeer ook naar de
mogelijkheden in teamkleding
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