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Alje Schut over blessureleed, Van Hanegem en vaderschap

‘ik wilde per se een 
tweejarig contract’
Bijna een decennium in Utrechtse dienst. Alje Schut en FC Utrecht zijn 
nog niet op elkaar uitgekeken. De geboren Utrechter tekende onlangs een 
nieuw contract en werd vader. Verdediger Schut praat broer Derk, spits 
van hoofdklasser Elinkwijk, bij.

Door Derk Schut

,,De nieuwe mister FC Utrecht? 
Nee, dat ben ik niet. Mannen 
als Jean-Paul de Jong en Leo 
van Veen, die komen daarvoor 
in aanmerking. Als ik mijn pas 
gesloten contract uitdien, zal 
ik wel elf jaar in dienst van de 
club zijn. Iets om erg trots op 
te zijn. Het heeft nog een tijdje 
geduurd voor ik het eens was 
met de club. Utrecht wilde zich 
indekken, met het oog op mijn 
voorgeschiedenis met blessu-
res. Daarom wilden ze me maar 
één jaar binden. Dat vond ik 
niet terecht. Ik ben inmiddels 
meer dan een jaar fit, iets wat 
mensen nog wel eens vergeten 
omdat ik in het begin van dit 
seizoen niet speelde. Ik wilde 
per se een tweejarig contract. 
Daarom heb ik Utrecht een te-
genvoorstel gedaan. Ik had zelf 

genoeg opties om elders voor 
veel meer geld te tekenen, ook 
bij andere eredivisieclubs. Maar 
FC Utrecht is mijn club gewor-
den, ik wilde het liefst blijven, 
zelfs als dat zou betekenen dat 
ik moest inleveren. Gelukkig 
zijn we eruit gekomen.”

,,Die problemen met mijn knie 
heb ik definitief achter me gela-
ten, op het veld denk ik er nooit 
meer aan. Dat 
neemt niet 
weg dat ik 
door een moei-
lijke periode 
ben gegaan. 
Doordeweeks 
ging het nog 
wel, omdat je gewoon traint 
en een doel voor ogen hebt. 
De klap kwam ieder week-
einde, als die ontlading van een 
wedstrijd uitbleef. Je maatjes 
stonden op het veld en zelf sta 
je langs de kant te kijken. Dat 
deed pijn. Toch heb ik er nooit 
over gepeinsd te stoppen met 
voetbal. Zo zit ik niet in elkaar. 
Ik ben het altijd positief blijven 
bekijken. Ik voelde me in die 
tijd zeker gesteund. Iedereen 
vroeg me steeds hoe het ging. 
Goed bedoeld, maar op den 
duur werd dat wel vermoeiend 
natuurlijk. Ieder gesprek begon 
met de vraag ‘hoe is het met 
je blessure?’ en ook ik had een 
standaardantwoord klaar. Net 
of ik een bandje afspeelde.” 

,,Ik scheurde mijn kruisband op 
het moment dat ik de inte-
resse had gewekt van diverse 
topclubs. Ook een grote Duitse 
club was concreet. Het heeft 
geen zin om daarover nog na te 
denken, ik focus me nu volledig 
op FC Utrecht. Dit seizoen is er 
het één en ander veranderd met 
de komst van Willem van Ha-
negem. Hij heeft mij echt beter 
gemaakt. Dat komt vooral door 
de nieuwe speelwijze. Hij laat 
ons vooruit verdedigen, waar-
door we meer risico in het spel 

leggen, maar wel leuker voetbal 
op de mat leggen. Ik voel dat ik 
me ontwikkel onder hem. Van 
Hanegem is achter de schermen 
hetzelfde als op de televisie, 
alleen bij Voetbal Insite stelt 
presentator Wilfred Genee wel 
eens suggestieve vragen, waar-
door hij defensiever wordt. Dat 
strookt niet met de waarheid, 
hij is juist heel open.”

,,Foeke Booy was overigens 
ook erg goed, maar dan op zijn 
manier. Hij haalde het maxi-
male uit de spelersgroep die er 
toen stond. Als er toen meer in 

had gezeten, zou 
ik dat nu zeker 
kenbaar hebben 
gemaakt. Booy 
zit niet geheel 
ontoevallig bij 
Sparta, één van 
de clubs die on-

langs interesse in mij toonden. 
Het streelt me dat hij in mij een 
potentiële aanvoerder ziet. Het 
doet me goed als hij – iemand 
die me kent - dat zegt. Toch 
was Sparta nooit echt aan de 
orde. Ik voel me hier thuis, we 
hebben een talentvolle, gezel-
lige groep. Jong en oud gaan 
goed met elkaar om.”

,,Echte lolbroeken zoals vroe-
ger heb je niet echt meer. Een 
aantal jaar geleden, toen Jean-
Paul de Jong en Pascal Bos-
schaart er nog bij waren, waren 
practicle jokes aan de orde van 
de dag. Dat waren veel ‘poep- 
en plasgrappen’, die me soms 
wel eens te ver gingen. Als 
er nu iets gebeurt, kijken de 
jongens meestal meteen naar 
Tim Cornelisse of mij. Veelal 
terecht. Zo kwam Erik Pieters 
altijd met een vouwfiets naar 
de training. Die hebben we 
natuurlijk van een mooie roze 
kleur voorzien en zo neergezet 
dat iedereen het zag. Ach, je 
moet er tegen kunnen. Geluk-
kig heeft iedereen respect voor 
elkaar.”

,,Sowieso is de onderlinge om-
gang wat anders dan vroeger. 
Vooral met jonge spelers. Toen 
ik net bij de selectie kwam, 

ik dat nu zeker 
kenbaar hebben 
gemaakt. Booy 
zit niet geheel 
ontoevallig bij 
Sparta, één van 
de clubs die on

‘Ik ben inmiddels 
meer dan een jaar fit’
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Alje Schut in duel met NeC-aanvaller Jhon van beukering.
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Cynisme wordt wel gebrek aan nieuwsgierigheid genoemd. daar zit wat in. 
toen de sportpsycholoog Peter blitz in de jaren tachtig spreekuur hield bij 
FC Utrecht, werd hij weggelachen. een enkeling, het zullen de niet-Utrechters 
zijn geweest, nam hem serieus. Anoniem. Namen noemde blitz niet, dat viel 
onder het beroepsgeheim. Hij bedoelde te zeggen: voetballers die hem wél 
bezochten, hingen dat uit schaamte liever niet aan de grote klok.

Presteren is niet afhankelijk van talent en werklust alleen. dat wist Joris van 
den bergh al, de pionier van de vaderlandse sportjournalistiek die in 1941 het 
befaamde boek mysterieuze Krachten in de Sport schreef. ‘thans, na zovele 
jaren studie te hebben gemaakt van de sport en van den sportman, en na ons 
te hebben verdiept in het wezen van de sport, thans zeggen wij, dat de geest 
van overheersende waarde is, dat het in de sport gaat om de psychische 
bijstand, dat het gaat om 
innerlijke krachten, welke 
men achter zijn oefenin-
gen en achter zijn sport-
verrichting schaart.’

derdeklasser vv tricht probeert zijn hachje te redden met een door de KRo 
opgetrommend team van professionals. Rob Jacobs is tot het eind van dit 
seizoen aangesteld als supervisor. Als vv tricht onder zijn hoede toch de-
gradeert, belooft de oer-Rotterdammer de kleedkamers van Ajax te gaan 
schoonmaken. Jacobs wordt geassisteerd door Ronald de boer, keeperstrai-
ner Pim doesburg, conditietrainer Rob druppers en mental-coach Hans van 
breukelen.
ook de hockeysters van oranje Zwart hopen via een onorthodoxe methode 
van de laatste plaats te komen: neurofeedback. Het is een pilotstudie van 
Neurocare in samenwerking met Sports and technology (ook van breuke-
len). een ‘doorbraak in mentale coaching’ wordt het genoemd. laptops op 
de massagetafel, de dames dragen sensoren met eeG-pasta op het hoofd; de 
kleedkamer van oranje Zwart is net een laboratorium. ‘Het brein traint nu 
met muziek als het ware zelf de breinfrequenties.’ Gevolg: je wordt alerter, 
emotioneel stabieler, je gaat, kortom, zonder stress de wedstrijd in.  AC milan 
gebruikt neurofeedback in het milan lab. de Spaanse nationale voetbalploeg 
maakte er op het wK van 2006 gebruik van.

Cynisme is aan Hans van breukelen niet besteed. misdienaar van breukelen 
wilde vroeger priester worden, zoals een ander brandweerman of piloot. 

Zijn jeugdidool was kapelaan eppink. Het ontsloeg hem niet van bijgeloof. bij 
bvC at hij voor wedstrijden gruttenbrij en rijst. later droeg de doelman altijd 
een medaille van Paus Johannes de 23e in zijn voetbaltas. voor het seizoen 
1987/1988 raakte van breukelen in de ban van haptotherapeut ted troost en 
kreeg hij een brief van oud-hockeydoelman van der Zee: ‘trek dat gele shirt 
toch uit! Geel is de kleur van de haat’. van breukelen gehoorzaamde en won 
met PSv de europacup 1 en met oranje het eK. 

later werd Hans van breukelen technisch directeur van FC Utrecht. Na een 
zware uitnederlaag tegen mvv smokkelde hij een zekere elias Amsterdam 
het stadion in. een keurige heer uit lemmer, die een grijze baard droeg en een 
parmantig hoedje. voor thuiswedstrijden stond elias Amsterdam uit lemmer 
voortaan bij de spelerstunnel. daar keek hij de FC-spelers doordringend aan. 

met hun fotootjes in de hand 
gaf hij ze energie en kracht. 
‘verstand van voetbal heb ik 
niet. ik word geholpen door 
krachten van boven’. 

tegen ras-Utrechter Henny van Schoonhoven zei elias Amsterdam: ‘Jongen, jij 
verbergt je achter je glimlach’, waarop de stoere verdediger antwoordde: ‘Als 
u dat zegt...’ elias Amsterdam ging de boeken in als de man met het Hoedje. 
Nergens stond hij geregistreerd als paragnost, magnetiseur of psycholoog. Hij 
noemde zich ‘vertrouwensman’, verlangde geen beloning en meed de publi-
citeit als de pest.

toen kwam Han berger. de opvolger van van breukelen maakte korte met-
ten met de verschijning bij die spelerstunnel. ‘Poespas. ik ben geen tegenstan-
der van mentale begeleiding. integendeel, bij FC Groningen heb ik zelfs ted 
troost binnengehaald, maar ik heb alleen vertrouwen in professionals.’ berger 
geloofde niet in wat hij noemde ‘kaartleggers, tafelkloppers, handkijkers of 
wichelroedelopers.’
daar stond elias Amsterdam. Zijn wraak was zoet. Hij voorspelde dat de FC 
na zeven wedstrijden een inzinking zou krijgen. toen dat warempel gebeurde, 
belde collega Pim van esschoten hem op. de man met het Hoedje maakte 
het uitstekend, dank u, wilde eigenlijk liever niet in de krant. maar als hij dan 
toch moest antwoorden op de vraag hoe dit allemaal kon: ‘och, ik heb meneer 
berger alleen laten zien wat poespas is. Goedenmiddag.’

voor wie gelooft is uitleg onnodig. voor wie niet gelooft is uitleg onmogelijk.

  VOOrwOOrD

‘och, ik heb meneer Berger alleen laten zien 
wat poespas is’

Mysterieuze krachten
door Martin Donker

martin donker (1955) is 
oud-sportjournalist van het 
Utrechts Nieuwsblad. Hij 
schrijft nu voor voetSPooR 
– boek op maat -, de uitgeve-
rij die vorig jaar de Utrechtse 
voetbalbibliotheek introdu-
ceerde met een carrièreboek 
over Jean-Paul de Jong en een 
boek plus unieke dvd over ton 
van der linden. 

Het eerste seizoen voor Rondom voetbal zit 
erop. Het is geen eenvoudige bevalling geweest, 
een gratis krant uitbrengen waarbij de adverten-
tieopbrengsten de kosten moeten dekken. maar, 
Rondom voetbal is meer dan een krant alleen: we 
streven ernaar met voetbal een bindende factor in 
de maatschappij te zijn. vergelijk Rondom voetbal 
maar met een voetbalclub. Je werkt met veel men-
sen die dat vanuit hun gevoel doen, voor weinig 
beloning en soms zelfs zonder. met elkaar werken 
we voor nog veel meer mensen. en samen moet je 
zorgen voor een sluitende begroting, want anders 
is ‘het feest over’. 
 
bij FC Utrecht vindt momenteel het ‘boekenon-
derzoek’ plaats en ik hoop dat wij aan het eind van 
de maand zover zijn dat de definitieve handteke-
ning onder de aandelenoverdracht gezet kan wor-
den. voor mij persoonlijk zal, als de pennestreek er komt, het komend 
jaar een verkenningsjaar worden. Allereerst wil ik de mensen binnen 
de club nog wat beter leren kennen en beoordelen welke capacitei-
ten zij hebben. Natuurlijk hebben diverse mensen mij benaderd met 
welgemeende adviezen. dat waardeer ik zeer, maar ik vind het be-
langrijk zo neutraal mogelijk – onbevooroordeeld - de huidige situatie 
in ogenschouw te nemen. dus is er de komende maanden een hoop 
werk te verrichten. de selectie zo mogelijk versterken, een sluitende 
begroting realiseren, de scouting en de jeugdopleiding optimaliseren, 
meer sponsoren aantrekken en vooral nog meer supporters verdie-
nen. we gaan er alles aan doen om van Utrecht een echte voetbalstad 
te maken. we hebben het beste publiek van Nederland en dat verdient 
een topploeg. daar kunt u allen bij helpen. Koop een seizoenkaart! 
de tegenstanders moeten weer bibberen als zij de Galgenwaard be-
zoeken.

daarvoor is het ook van groot belang dat het Utrechtse voetbal nog 
meer gaat leven en in de basis beter wordt. dat is de uitdaging van 
Rondom voetbal. op 24 mei sluiten we het eerste jaar af met het 
een groot Utrechts voetbalfeest. in Het Rode Hart in het stadion, 
organiseren we een fantastische voetbalavond. iedereen is welkom, 
een entreekaart kost in de voorverkoop 35 euro per persoon. op 
dit Rv-feest worden ook de hoogstbeoordeelde doelman, verdediger, 
middenvelder, spits, talent, schutter, aangever en club bekend gemaakt. 
voor hen, maar ook voor onder meer de vrijwilliger van het jaar, heb-
ben we speciaal Zilveren dommen laten vervaardigen door van veluw 
(zie pagina 25). voor die ene allerbeste, is er jaarlijks de Gouden dom. 
er treedt een keur aan artiesten op en tot twee uur ’s nachts zijn de 
hapjes en alle drankjes alvast betaald. Rondom voetbal wenst u allen 
alvast een prettige vakantie toe. en tot de 24ste!
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heeft Mitchell van de Gaag me 
alle hoeken van het veld laten 
zien. Die was echt bikkelhard. 
Dat hield op toen hij merkte 
dat ik respectvol bleef. Ikzelf 
heb weer een andere band met 
jongere spelers. Die verande-
ringen zijn inherent aan de 
maatschappij. Als ik verhalen 
hoor over de tijd van Van Ha-
negem sta ik met mijn oren te 
klapperen. In die tijd werd een 
grote mond nooit geaccepteerd. 
Die gasten stopten je onder het 
gras.”

,,De trainer Van Hanegem? Het 
zegt wel wat dat ik, zelfs toen 
ik niet speelde, bleef geloven 
dat hij vertrouwen in me had. 
Hij praatte veel met me en zei 
dat hij me belangrijk vond, ook 
buiten het veld. Hij koos toen 
voor Keller en Dickoh, maar 
toen ik mijn kans kreeg en 

greep, liet hij me staan ook. Zo 
is hij.”

,,Ik heb het gevoel dat Utrecht 
met deze trainer en de nieuwe 
eigenaar Frans van Seumeren 
in de lift zit. Er is nu meer 
ruimte om de spelersgroep te 
versterken. Dit seizoen heb-
ben we niet alles eruit gehaald, 
daar ben ik van overtuigd. We 
hebben spelers die iets extra’s 
kunnen brengen, zoals Sânmar-
tean. Helaas raakte hij al snel 
geblesseerd. In de toekomst kan 
Erik Pieters zeker het niveau 
van een topclub aan. Niet alleen 
vanwege zijn voetbalkwalitei-
ten, maar ook door zijn mentale 
weerbaarheid. Voor mezelf 
heb ik het gevoel dat ik weer 
langzaam naar mijn topvorm 
toegroei. Topniveau is gedu-
rende lange tijd goed presteren, 
minstens een half seizoen. De 

eerste stap was fit worden. 
Daana in de basis komen. Nu 
kijk ik wéér vooruit.”

,,Ook privé gaat het me voor 
de wind. Mijn vriendin is net 
bevallen van een zoon. Dat doet 
echt iets met me. Ineens heb 
je zoveel verantwoordelijheid. 
Een klein mensje is volledig van 
mij en mijn partner afhankelijk. 
Een gek idee, maar wel heel erg 
leuk. Ik denk best vaak na over 
het leven naast het voetbal. Ik 
volg nu een trainerscursus. Ge-
woon, om me te oriënteren. Het 
bevalt me zeker, maar dat is 
geen garantie dat ik erin verder 
wil. Misschien start ik na mijn 
carrière wel een eigen zaak 
ofzo. Een buitenlands avontuur 
zit er ook wel in. Dan moet het 
wel snel gebeuren, want ik wil 
dat mijn kinderen in Nederland 
naar school kunnen.”
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Hét D-voetbal toptoernooi 
van Nederland

Sportpark Galecop - Nieuwegein

www.unitedjeugdcup.nl

AFC Ajax

Bolton Wanderers (Engeland)

Crossfire Premier’96 (USA)

FC Groningen

FC Köln (Duitsland)

FC Twente/Heracles

FC Utrecht

FC Volendam

JSV Nieuwegein

Karlsruher SC (Duitsland)

RKC Waalwijk

Roda JC

SC Heerenveen

Sparta Rotterdam

FCKopenhagen (Denemarken)

De teams:

Hét D-voetbal toptoernooi 
van Nederland

Sportpark Galecop - Nieuwegein

Hoofdsponsor

www.brugman-ijzerwaren.nl

www.ijssalonroma.nl

www.vanbeurdencaravans.nl

www.confidenz.nl

www.dambv.nl

de specialist in lenen 
zonder toeters 

en bellen

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

De Watertoren v.o.f.

schoonmaakbedrijf

Wij bedanken genoemde

ondernemers 

die deze pagina mogelijk

hebben gemaakt.

Tot ziens op

16 & 17 augustus ’08
voor de 3e edite van de

United Jeugd Cup
www.klompverzekeringen.nl

Piet van Essen
(06) 204 84 971
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Vooral deelnemersveld United Jeugd Cup springt in het oog

veelbelovende jeugdtoernooien in de regio

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

arDaHanSpOr    128
een zeer grote waardering wordt uitge-
sproken voor de jeugdopleiding van onze 
vereniging, want we hebben bericht ontvangen 
dat onze jeugdopleiding dit jaar door de 
Coaches betaald voetbal is genomineerd 
voor de Rinus michels Award voor de beste 
jeugdopleiding bij een amateurvereniging. 
Uiteraard zijn er meer genomineerden, 
namelijk d’olde veste ‘54 uit Steenwijk en 
Spartaan ‘20 uit Rotterdam. de uitslag zal 
op zaterdag 24 mei op de landelijke dag van 
de Cbv bekend gemaakt worden. we zullen 
dus nog even af moeten wachten of de prijs 
daadwerkelijk naar de Hoofdweg komt. maar 
het feit dat we genomineerd zijn duidt er 
in ieder geval op dat we absoluut op het 

ook Real Kisumu zal met een elftal 
vertegenwoordigd zijn. de jongens van 
dit jongste team zijn tussen de 7 en 9 jaar 
oud. de doelstelling voor het toernooi is om 
een extra elftal in Kisumu te financieren. daar 
is € 500,- voor nodig. Het zou mooi zijn als bij 
de prijsuitreiking bekend gemaakt kan worden 
dat het gelukt is.

argOn   922

aUrOra    231
Na vele seizoenen gevoetbald te hebben bij 
AURoRA beëindigde evert molenaar zijn 
voetballoopbaan. onlangs speelde hij zijn 
laatste wedstrijd in het vierde elftal. bijzon-
der was deze wedstrijd zeker. Naast evert 

goede spoor zitten met onze jeugdopleiding, 
dat is duidelijk! de mini F-jes van Sv Argon 
spelen op tweede Pinksterdag ( 12 mei) een 
toernooi. tijdens dit toernooi wordt aandacht 
besteed aan het ondersteunen van een goed 
doel in Kenia, de voetbalclub Real Kisumu FC. 
Real Kisumu FC is in 2001 opgericht door 
vier voormalige straatjongens. Zij begonnen 
met een elftal dat meedeed aan een lokale 
competitie voor kinderen onder de 15 jaar. 
inmiddels spelen meer dan 100 jongeren voor 
Real Kisumu, variërend in de leeftijd 7 tot 
25 jaar. Het senior team speelt in de eerste 
divisie van Kenia waar ze tot nu toe nog geen 
enkele wedstrijd hebben verloren.in juni start 
in Kisumu het nieuwe voetbalseizoen met 
daarin ook een competitie voor de Under 10. 

OSM’75
Sportief gezien zeer in het oog 
springend is het drieëntwintig-
ste internationaal C1- toernooi 
bij OSM ’75. Dat wordt op 24 en 
25 mei gehouden in Maarssen. 
In poule A spelen de gast-
heer, Ajax, AZ, het Russische 
Spartak Moskou en Glasgow 
Rangers uit Schotland. In poule 
B komen titelverdediger AFC 
Amsterdam, FC Utrecht, het 
Zweedse Malmö FC, RSC An-
derlecht uit België en Sporting 
Portugal uit. 

UnitED jEUgD CUp
De United Jeugd Cup in 
Nieuwegein staat wat meer in 
de kinderschoenen. Op 16 en 
17 augustus vindt op sport-
complex Blokhoeve de derde 
editie van het toernooi voor 
D-pupillen plaats. Vorig jaar 
kwamen er zo’n drieduizend 
bezoekers op het evenement 
af. Het zestientallige deelne-
mersveld is ook nu weer sterk. 
Naast de Nederlandse toppers 
Ajax, Heerenveen, Groningen 
en Twente is het buitenland 
goed vertegenwoordigd. De 

Duitse clubs FC Köln (vorig jaar 
winnaar) en Karlsruhe doen 
mee, evenals het Amerikaanse 
Crossfire Premier ’96, het Deen-
se FC Kopenhagen en Bolton 
Wanderers uit Engeland. Event 
manager René Benschop vertelt 
druk in onderhandeling te zijn 
met nog een laatste buiten-
landse ploeg, waarschijnlijk een 
grote club uit Groot-Brittannië. 
De loting is 23 mei, waarvoor 
de toernooiorganisatie een be-
kende voetballer probeert te te 
strikken. ,,Vorig jaar was alles 
redelijk tot in de puntjes gere-
geld”, vindt Benschop. ,,Er zal 
niet veel veranderen. Wel bleek 
er behoefte aan een informatie-
stand bij de ingang. Die zal er 
dan ook komen. Verder willen 
we de aankleding rondom de 
velden met flatscreens, tenten 
en tribunes nog professioneler 
aanpakken dan vorig jaar. Er 
ligt nog genoeg werk. We heb-
ben er vertrouwen in dat het 
allemaal goed komt.”

argOn
Er zijn ook verenigingen die 
een toernooi koppelen aan 

een goed doel. Op Tweede 
Pinksterdag al zullen de mini 
F’jes van Argon en de andere 
deelnemende clubs voor geld 
voor de Keniaanse voetbalclub 
Real Kisimu zorgen. Rondom 
de wedstrijden kunnen de spe-
lertjes tegen een kleine betaling 
verschillende spelletjes doen, 
waarbij prijzen zijn te winnen. 
Daarnaast worden sieraden uit 
Kenia verkocht. Zie voor meer 
informatie het clubnieuws van 
Argon.

FC DElta SpOrtS ‘95
Ook bij FC Delta Sports ’95 
steunen ze een mooi initiatief: 
de meisjes (en dames) spelen 
voor het project ‘Kanjerket-
ting’ van de Vereniging Ouder, 
Kinderen en Kanker (VOKK). 
De dames/meisjescommissie 
van de club geeft deelneemsters 
aan het jaarlijkse benefiettoer-
nooi een klein presentje mee, 
maar dit jaar gaat het daarvoor 
gereserveerde bedrag (500 
euro) naar het goede doel. Elk 
van de ongeveer negenhonderd 
deelneemsters aan het toernooi 
wordt gevraagd een vrijwillige 
donatie van een euro te doen. 
Door deelname aan de loterij of 
een vrijwillige gift op Sportpark 
de Kruisboog, kunnen bezoe-
kers eventueel nog een leuke 

bijdrage leveren aan de ‘Kanjer-
ketting’. Kijk ook nu voor meer 
informatie bij het clubnieuws 
van FC Delta Sports ‘95.

Elinkwijk
In het weekeinde van 31 mei 
strijdt de C1 van Elinkwijk 
om een wisselbokaal met een 
bijzonder verhaal, vertelt mede-
organisator Wim van Giessen 
op www.rondomvoetbal.nl. 
,,Houder is FC Utrecht, Op 
papier dan, want in de praktijk 
kon de bokaal niet mee naar 
Zoudenbalch. Roda JC had 
die het jaar ervoor in een lege 
doos zonder enige vulling 
opgestuurd. Die kwam in zes 
stukken aan. De firma Sika uit 
Maarssen vond het zo’n treurig 
verhaal dat ze trofee zonder 
enige kosten met een speciale 
lijm hebben gerepareerd.”
Het toernooi zal zaterdags 
worden geopend door de kam-
pioenen van de D1, die komend 
seizoen zullen uitkomen tegen 
diverse BVO’s in de tweede 
divisie. Zondags neemt de B1 
het op tegen MVV, Union en 
Stormvogels /Telstar, met in de 
andere poule FC Zwolle, Fey-
enoord, Haarlem en U.V.S. 
De A1 van Elinkwijk, dat 
vorig jaar in finale verloor van 
Stormvogels/Telstar, komt uit 

Nu de meeste competities ten einde zijn, vinden er bij de verschil-
lende verenigingen in de regio weer veelbelovende jeugdtoer-
nooien plaats. Mark Giepmans zet er vijf in het lentezonnetje. 

andere toernooien 
bij clubs in de regio: 

Desto: 
24 mei A, b en C-junioren. ter ere 
van het tachtigjarig bestaan komt 
de nieuwe A1 van FC Utrecht.

Houten: 
24 mei b.

jonathan: 
24 mei e en F, 31 mei d en C, 7 
juni A en b.

Montfoort: 
A1 17 mei, d1 24 mei.

SVl: 
17 mei d en A2. 

VVij: 
14 juni d en e. 

tegen TOP Oss, AFC en UVS. In 
poule B: Stormvogels/Telstar, 
FC Zwolle, UDI ‘19 en RV&AV 
Sparta. 
,,Parkeren wordt lastig”, 
waarschuwt Van Giessen: 
,,De gemeente heeft ons wat 
parkeerplaatsen afgesnoept dus 
parkeren zal elders in Zuilen 
moeten. Laat ook geen kostbare 
spullen in de auto liggen.” 
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Hij kijkt verbaasd als we 
in zijn burgemeesterska-
mer een voetbal naar hem 
toegooien. Vangt hem op 
zonder te aarzelen. Strak 
in het pak, onderzoekende 
ogen achter een moderne 
bril. ‘Ja, en nu?’ We wil-
len graag weten wat het 
balgevoel van de Utrechtse 
burgemeester is. ‘Hoe vaak 
kunt u hem hooghouden?’

Door Louis Engelman

Aleid Wolfsen (48) lacht. 
Zo is een interview 
met hem nog nooit 

begonnen. Maar hij neemt de 
uitdaging sportief aan. Naast 
zijn bureau zoekt hij een plekje 
waar hij iets meer ruimte heeft. 
Drie keer mag hij het proberen. 
En zie: bij zijn beste prestatie 
houdt hij de bal zeven keer in 
de lucht. Helemaal niet gek 
voor iemand die nooit bij een 
club heeft gevoetbald. 
,,Wel veel op straat met vriend-
jes”, hijgt hij, als we zijn gaan 
zitten. ,,En ik klom natuurlijk 
over de hekken van OWIOS 
(Overwinning Is Ons Streven) 
in Oldebroek. We woonden 
naast het veld.”

Maar voor de jonge Wolfsen 
waren zwemmen, tennis-
sen, hardlopen en schaatsen, 
de populaire sporten. ,,Dat 
laatste doe ik ’s winters nog 
elke zondagochtend. Heerlijk.” 
Aarzelend geeft hij toe dat hij 
geregeld in de ‘linker baan’ 
meerijdt, met de snelle jongens. 
Hij wil niet opscheppen. Niet-
temin vertelt hij met enige trots 
zomers tijdens de kampeerva-
kanties op zijn hybride-racefiets 
(24 versnellingen) bergen te 
bedwingen. Vorig jaar nog in 
de Pyreneeën, waar hij ook 
de Tour de France langs zag 
komen. En daarna er natuurlijk 
zelf tegenop. ,,Dat lukte heel 
behoorlijk, ja.”

Hij is niet opgegroeid in een 
sportgezin. ,,Dat werd niet echt 
gestimuleerd.” Wat volgens 
hem te maken had met de 
geloofsovertuiging van zijn 
ouders. ,,Jawel, ik kom uit 
een stevig hervormd milieu. 
Sporten op zondag, dat deed je 
niet.” Maar die tijd is voorbij. 
,,Ik ben ook geen lid meer van 
de kerk, ik ben niet gelovig.”
Sportsuccessen, daar kan hij 
niet echt op bogen. ,,Ho, maar 
wacht even”, veert hij op, 
,,ik vergeet wat. Ik heb aan 
motorcross gedaan. En daarbij 
ben ik clubkampioen geweest. 
Op mijn Husqvarna 250 cc. Ja, 

speelde zijn broers egbert en Kees ook mee 
in deze wedstrijd. Jammer genoeg kon zijn 
zoon Glenn niet mee spelen vanwege een 
liesblessure. echtgenote marian werd door 
zijn teamspelers ook in het zonnetje gezet. Na 
negentien jaar de voetbalkleding van het elftal 
gewassen te hebben, stopt zij met dit werk. 
evert en marian worden bedankt namens heel 
Sv Aurora.

aUStErlitZ  205
een jeugdsportdag vindt op zaterdag 17 mei 
plaats op het sportpark van Austerlitz. Na 
de opening door de jeugdvoorzitter begint 
het spelcircuit. om 16.00 worden de bekers 
uitgereikt en daarna is er voor iedereen patat. 
Allen die zich ingeschreven hebben moeten 

om 9.45 aanwezig zijn.

BEnSCHOp   413 
benschop 2 is kampioen geworden en gaat 
naar eerste klasse. 
Kansen weggeven deden de benschoppers 
in de beslissende wedstrijd tegen Jonathan 2 
niet, maar het duurde tot de eerste minuut 
van de tweede helft voordat benschop 
toesloeg. Jody Schinkel pikte een afgeslagen 
aanval op en scoorde meedogenloos de 0-1. 
benschop kreeg daarna nog verschillende 
kansen, maar het duurde tot tien minuten 
voor tijd alvorens de 0-2 op het bord kwam. 
een knal van invaller Remco boumans zorgde 
ervoor, dat geheel benschop uit z’n dak ging. 
de dubbeldekker, met een gekortwiekte Ste-

petitie mis en zal  in barcelona de 
kans krijgen om weer fris aan het 
nieuwe seizoen te denken. op 14 juni 
zal er mogelijk een oefenwedstrijd gespeeld 
worden tegen CF Catalunya of barceloneta. 
de trip is mede tot stand gekomen door de 
hulp van de vrienden van de zaterdag. Het 
nu al legendarische Rens Kersten toernooi 
(afsluitende toernooi voor FC de bilt 1 t/m 6 
en dames 1) op 31 mei zal dit jaar door ver-
bouwingen (nieuwe velden en kleedkamers) 
helaas niet doorgaan.

FC BrEUkElEn  787
Het zal u niet ontgaan zijn: de maand juni 
staat voor voetbalminnend Nederland in 
het teken van het europees Kampioenschap. 

fan van Kats aan boord, ging feestend richting 
benschop en elke rotonde werd minimaal 
twee keer genomen. een geweldig feest 
barstte aangekomen in benschop los en vele 
spelers verschenen thuis in de kleine uurtjes 
met een geheel ander kapsel. vanwege het feit 
dat Antoine van Groeningen en martijn daas 
aangegeven hebben aan het eind van het sei-
zoen te stoppen is het bestuur op zoek naar 
nieuwe mensen hiervoor. Zou je ons van dit 
aanzienlijke probleem willen verlossen? meld 
je dan even bij het bestuur.

DE Bilt   1205
FC de bilt zaterdag 1 zal van 12 tot en met 
15 juni het seizoen afsluiten in barcelona. de 
ploeg liep op miraculeuze wijze de nacom-
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dat was een heerlijk gevoel.” 
Zijn meest gekoesterde beker is 
die van een vierde plaats bij de 
regionale kampioenschappen. 
,,Op ons eigen crosscircuit De 
Bargen. Daar te winnen, dat 
was geweldig.”

Een bijzonder ambitieuze 
sporter vindt hij zichzelf niet. 
,,Ik win wel graag, maar ik kan 
uitstekend tegen mijn verlies. 
Ben niet heel fanatiek.” Ter 
illustratie noemt hij de Dam-
tot-Dam-loop, waaraan hij twee 
jaar geleden deelnam. ,,Als je 
dan finisht, royaal binnen de 
tijd, geeft dat wel een bijzon-
dere kick. Maar ik hoef die tijd 
niet per se te verbeteren. Voor 
mij is het vooral dat je het haalt. 
Ik ben dus meer een recreatie-
sporter.”

De burgermeester kent sport 
in de maatschappij een grote 
rol toe. ,,Sportdeelname vind 
ik van buitengewoon groot 
belang. Ook als het gaat om in-
tegratie in de stad. Hoe ga je op 
een aangename manier met el-
kaar om? Kinderen leren erdoor 
samen te werken, te verliezen 
en te winnen. En buitenspel is 
buitenspel!’
Bij ‘nieuwe Nederlanders’ 
wordt dat belang volgens hem 
nog wat onderschat. Daarom 
zijn de sportprojecten van 
Zwaluwen Utrecht (Kanalen-
eiland) en Ladyfit (sportver-
eniging voor vrouwen) in zijn 
ogen zo goed. ,,Voortreffelijk 
wat die doen. Zoals de ouders 
erbij betrekken die actief deel 
moeten nemen, waardoor er 
een afspiegeling ontstaat van de 
buurt. Heel goed, dat mengen.”
Dat er sportverenigingen zijn 
die nog voornamelijk uit Turkse 
of Marokkaanse elftallen be-
staan, is volgens de burgemees-
ter ‘jammer’. Wel juicht hij het 
initiatief toe dat Marokkaanse 
jongens in Hoograven hebben 
genomen om een voetbalclub 
op te richten. ,,Die jongens wa-
ren er altijd aan het duveljagen. 
Nu wordt hun energie gericht, 
dat kan heel emanciperend zijn. 
Dat moeten we ook aanmoedi-
gen. Maar als we door de hele 
stad heen clubs krijgen van Tur-
ken met Turken en Marokkanen 
met Marokkanen, dan zou ik 
dat niet zo’n goed idee vinden.”

De klacht van het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB) dat werk-
gevers financieel op moeten 
draaien voor blessures van 

sporters, zegt hij wel te kunnen 
begrijpen. ,,Maar dit weegt 
niet op tegen de voordelen 
van sportende werknemers. 
Zeker bij kleine ondernemers 
kan een sportblessure grote 
gevolgen hebben voor zo’n be-
drijfje. Maar als je er algemeen 
maatschappelijk naar kijkt, is 
de winst van sporten – het fit 
zijn, gezond zijn – voor het hele 
bedrijfsleven buitengewoon 
groot.”
Veel feller reageert hij op het 
opzettelijk toebrengen van 
zware blessures. Buigt zich 
voorover: ,,Je moet niet accepte-
ren dat mensen elkaar invalide 
schoppen.” Mede vanuit zijn 
justitiële achtergrond, Wolfsen 
is jarenlang rechter geweest, 
meent hij dat dergelijke acties 
strafrechtelijk moeten worden 
aangepakt. ,,Er zijn soms zulke 
gemene, op-
zettelijke tac-
kles, dan kom 
je binnen het 
domein van 
het strafrecht. 
Natuurlijk 
moet dit een 
laatste middel 
blijven en zal 
je het primair 
allemaal tuchtrechtelijk moeten 
afdoen, maar het strafrecht 
moet niet buiten het sportveld 
blijven. Als je dergelijk gedrag 
toestaat, dan gaan de mensen 
er omheen dat ook overnemen. 
Dat moet je niet accepteren. 
In het belang van de sport zelf 
moet je tegen die uitwassen 
heel kordaat optreden.”

Persoonlijk heeft de burgemees-
ter in zijn sportbeoefening zo’n 
opzettelijke actie om iemand te 
blesseren nooit meegemaakt. 
Wel in de politiek. ,,Dat vond ik 
echt een beschamende verto-
ning. Ik ben in mei 2002 in de 
Tweede Kamer gekomen. Een 
kamerlid van de LPF sloeg 
een journalist in zijn gezicht. 
Toen dacht ik: hoe diep zijn 
we gezonken? Maar verder is 
‘gemeen’ in de politiek vooral 
verbaal. Daarin moet je tegen 
een stootje kunnen.”

Als kind was Aleid Wolfsen 
een fervent Feyenoordfan, maar 
sinds zijn komst naar Utrecht 
is hij een geregelde bezoeker 
van FC Utrecht geworden. ,,Die 
club is er absoluut bij geko-
men, en niet alleen vanuit mijn 
functie.”
Op de vraag wat er het eerste 

bij hem te binnen schiet bij de 
FC, antwoordt hij: ‘de play offs 
en Frans van Seumeren’. ,,Bij 
een stad als Utrecht hoor je 
hoog in het linker rijtje te staan. 
Daarom was ik blij met die play 
offs. Ik zou het buitengewoon 
spijtig hebben gevonden als dat 
niet was gelukt.”
Over Van Seumeren laat hij zich 
in lyrische bewoordingen uit. 
,,Een nuchtere, frisse kerel. Ik 
had er onmiddellijk een prettig 
gevoel bij, toen ik hoorde van 
zijn financiële injectie in de 
club.” 
Wolfsen denkt dat het initiatief 
een ‘zeer betekenisvolle stap’ 
zou kunnen zijn kunnen voor 
Utrecht. ,,De club is jaren tob-
berig geweest met begrotingen. 
Bijna failliet gegaan, al die 
ellende. Maar hieraan zou nu 
wel eens een einde kunnen zijn 

gekomen. Dit 
kan de defini-
tieve doorbraak 
voor Utrecht 
worden.”

Dat de gemeente 
FC Utrecht in 
het verleden tot 
twee keer toe 
financieel is bij-

gesprongen, snapt Wolfsen. ,,Er 
zijn zoveel mensen die genieten 
van het voetbal, daar heeft 
de gemeente wel een plicht. 
Maar het zijn toch ongezonde 
verhoudingen. Het de vorige 
keer met die garantstellingen 
goed gelopen, maar dat kan 
je niet gaan herhalen. Nu was 
het weer heel precair, op de 
rand van de reserves. Dus toen 
ik dat hoorde van Frans van 
Seumeren, dacht ik: wauw! Het 
gaf een gevoel van opluchting. 
Een man met echte clubliefde, 
verstandig, zakelijk en toch een 
rood hart.”

De taakverdeling over de 
veiligheid in en rondom het 
stadion tussen FC Utrecht en de 
gemeente acht de burgermees-
ter ‘in balans’. ,,We zijn daar 
heel alert op. Geen politie-inzet 
in het stadion, wel daar buiten. 
Zoals dat nu gaat, vind ik 
acceptabel. De club heeft een 
zware verplichting om de vei-
ligheid in het stadion goed op 
orde te hebben. Ik zal ook niet 
schromen om, als ik daarover 
aarzel, te zeggen: dan wordt er 
niet gevoetbald. Daar moet je 
niet in gaan rommelen. Ik vind 
ook dat voorzitter JanWillem 
van Dop daar heel stevig inzit. 

Daar ben ik zeer content over.”
Niettemin zegt Wolfsen blij te 
zijn met de nieuwe voetbalwet, 
die op het punt staat in de 
Tweede Kamer te worden be-
sproken. ,,Daarmee kan je ook 
buiten het stadion nog kordater 
optreden. Bijvoorbeeld met het 
opleggen van gebiedsverboden. 
Je kunt dan uitstralen: ellende 
accepteren we niet!”

Onaanvaardbaar zijn voor 
Wolfsen beledigende spreekko-
ren vanaf de tribunes. ,,Ik heb 
dat in het verleden wel eens 
gehoord bij Ajax en bij andere 
clubs. En dan dacht ik: wat zijn 
dat voor een slapjanussen van 
scheidsrechters of clubbestuur-
ders die dan zo’n wedstrijd niet 
stilleggen. Daar moet je streng 
tegen optreden. Kijk, koren, 
dat is allemaal prima. Maar je 
moet wel de 
grenzen in 
acht nemen. 
FC Utrecht zit 
daar goed in. 
JanWillem van 
Dop heeft daar 
een stevige 
lijn in. De club 
straalt dat ook 
uit.”
Het huidige positieve imago 
van FC Utrecht is volgens de 
burgemeester van groot belang 
voor de gemeente. ,,Bij zo’n 
mooie stad hoort een mooie 
voetbalclub. Zeker ook voor het 
beeld dat we in het buitenland 
hebben.”

De steeds grotere verweven-
heid tussen sport en politiek 
accepteert hij als een feitelijk 
gegeven. ,,Die zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden.” 
Ook voor de stad Utrecht. Dat 
sportwethouder Janssen tijdens 
de Olympische Spelen naar 
Peking afreist om te proberen 
de Olympische Jeugdspelen 
voor 2013 naar Utrecht te 
halen, is volgens hem daarom 
in het college geen groot punt 
van discussie geweest. ,,We 
vinden unaniem dat hij daar 
wel naar toe moet gaan. Omdat 
het functioneel is. Hij gaat niet 
naar de opening. En het wordt 
een sobere delegatie. Ik ga er 
bijvoorbeeld niet naar toe. Maar 
het is goed voor de stad en 
goed voor de sporters.”

Het gesprek verplaatst zich 
naar het onderwerp sport als 
instrument tegen zwaarlijvig-
heid. Op de vraag hoe dat bij 

hem zit, slaat hij tevreden zijn 
hand op z’n buik en roept: 
,,Heel keurig! Ik heb gisteren 
en eergisteren nog 35 kilometer 
gefietst. Ja, ik houd het wel bij. 
Niet fanatiek, maar ik let er 
wel op bij het eten. En dat je 
voldoende sport.” Bij een lengte 
van 1.92 meter weegt Wolfsen 
86 kilo. ,,Ik ben wel eens dikker 
geweest, maar dan voel je je 
gewoon minder prettig.”

Sinds kort is Wolfsen samen 
met ex-FC Utrechtspeler Jean- 
Paul de Jong ambassadeur 
van DVSU Forza Friends, dat 
een speciale voetbalcompetitie 
heeft opgezet voor kinderen 
met een geestelijke of lichame-
lijke beperking. ,,Je hebt daar 
boegbeelden zoals hij voor 
nodig. Wat Jean-Paul daarnaast 
nog doet met Klein Galgen-

waard, vind ik 
fantastisch. Ook 
om die reden 
moet je de top-
sport geweldig 
steunen. Want 
je kunt daarmee 
voorbeelden 
voor de jeugd te 
creëren.”
Over zijn ver-

wachtingen van sporticoon en 
geboren Utrechter Marco van 
Basten op het komende Euro-
pees Kampioenschap houdt 
Wolfsen zich op de vlakte. ,,Of 
hij Nederland naar de titel kan 
leiden? Ach, je hoopt het.”
Wel vindt hij het leuk dat de 
‘oranjegekte’ in de Utrechtse 
straten in juni weer zal toe-
slaan. ,,Vooral omdat het er hier 
altijd vriendelijk aan toegaat. 
Dus als het straks echt span-
nend wordt, heb je zo maar 
kans dat ik ergens mee ga 
kijken op een gezellige plek.”
Niet dat hij meteen zelf een 
oranje muts op zal zetten. ,,Dat 
past niet helemaal bij mij. Maar 
ik kan er wel van genieten als 
anderen dat doen.”

Aan het eind van het gesprek 
krijgt hij nog één kans om zijn 
record ‘hoog houden’ te verbe-
teren. Die laat hij niet voorbij 
gaan. En ja hoor, het lukt hem. 
Negen keer springt de bal op 
van zijn voet en knie. De laatste 
beweging oogt wat onbeholpen, 
waardoor zijn bureaulamp 
bijna sneuvelt. Maar toch: de 
burgemeester van Utrecht heeft 
absoluut balgevoel!
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het balgevoel van aleid Wolfsen

‘Je moet niet 
accepteren dat 
mensen elkaar 

invalide schoppen.’

fantastisch. Ook 
om die reden 
moet je de top
sport geweldig 
steunen. Want 
je kunt daarmee 
voorbeelden 
voor de jeugd te 
creëren.”
Over zijn ver

‘er zijn zoveel 
mensen die genieten 
van het voetbal, daar 
heeft de gemeente 

wel een plicht.’

ook bij FC breukelen laten we dit evene-
ment niet zonder een feestje voorbij gaan. 
daarom nodigen we jong en oud uit in onze 
FC breukelen-kantine om de wedstrijden van 
Nederland gezamenlijk te beleven. wat staat 
er op het programma? Alle groepswedstrijden 
van Nederland zullen in onze gezellige kantine 
te volgen zijn op het grote scherm. vanaf 20 
uur bent u van harte welkom. de wedstrij-
den beginnen om 20:45. Het gaat dan om de 
volgende avonden: maandag 9 juni: Nederland 
– italië, vrijdag 13 juni: Nederland – Frank-
rijk, dinsdag 17 juni: Nederland – Roemenië. 
wat kost het? 2 € per persoon per avond, 
te koop aan de bar van de kantine. Hiervoor 
ontvangt u een entreebewijs met een lot op 
naam. dit lot doet mee in de verloting op de 

betreffende avond. bij koop van entreebewij-
zen voor alle 3 avonden krijgt u 1 € korting: 
dus 5 €! de entreebewijzen zijn alleen in de 
voorverkoop verkrijgbaar en zijn beschikbaar 
vanaf 26 april. de avonden gaan alleen door 
bij voldoende deelneming. Anders geld retour. 
Sluitingsdatum voorverkoop aan de bar: 17 
mei. dan tot 31 mei nog te koop bij: R. van 
vredendaal, Narcis 13 of  Agneta van ‘t Hof, A. 
Pergenstraat 20. wat valt er te winnen? drie 
prijzen uit onze hoge hoed. verkiezing best 
geklede man/jongen en best gekapte vrouw/
meisje.tijdens elke avond wordt steeds 1 per-
soon verkozen tot best geklede man/jongen 
en beste kapsel meisje/vrouw van de avond. 
Na de eerste 3 avonden wordt de algehele 
winnaar bekend gemaakt. Als Nederland door 

dit jaar vindt het 33e internationaal 
Jeugd toernooi van v.v. brederodes 
plaats. Gezien het enthousiasme waarmee 
alle deelnemers, vrijwilligers en organisatoren 
zich inzetten voor het welslagen van dit festijn 
zal het ook dit keer een feest zijn. dit jaar zijn 
wij vereerd, v.v. veP uit woerden te mogen 
begroeten, evenals FC Zoetermeer, die beiden 
voor de eerste keer deel aan ons toernooi 
deelnemen. v.v. veP uit woerden heeft een 
rijke historie, is opgericht in 1919 en inmid-
dels uitgegroeid tot een vereniging met bijna 
40 elftallen, waarvan er ruim 25 teams uit 
jeugdleden bestaan. FC Zoetermeer is een 
grote vereniging uit het westen van ons land. 
Het heeft 11 seniorenteams, verdeeld over 
de zaterdag- en zondagafdeling en maar liefst 

mag naar de volgende ronde - en wie hoopt 
dat niet, gaan we uiteraard door met het 
organiseren van deze avonden. dus alvast tot 
ziens in juni!

BrEDErODES   946
Het 38e straatvoetbaltoernooi zal op zaterdag 
31 mei en zaterdag 7 juni 2008 plaatsvinden 
op het terrein van iJsvereniging de bosbaan. 
Jongens en meisjes die woonachtig zijn in 
de gemeente vianen en die op 31 mei 2008 
minimaal 6 jaar en jonger dan 14 jaar zijn 
kunnen zich opgeven. de sluitingsdatum voor 
inschrijving is zaterdag 10 mei 2008, de dag 
dat deze Rondom voetbal verspreid wordt, 
dus wees er snel bij. Het inschrijfformulier 
vind je op www.brederodes.nl 
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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

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

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

Bel: 06 21896550
mail: info@picsunlimited.nl

Kadotip: 
portretshoot 
v.a. € 90,-

in de studio 
of op locatie

Waar kunt u mij vinden in de Provincie: Introductie
De Bilt Cursus
Harmelen In kleine groepen of privé-lessen
Houten Scholen
Montfoort Aangepaste lessen voor ouderen
Nieuwegein Aangepaste lessen bij handicaps
Woerden Bedrijfsclinics
Op verzoek op andere lokatie i/d Regio NW als Fysiotherapie
 Nordic Walking Fitness

W k ij i d i d P i i I d i

Uw Instructeur Nordic Walking & Fysiotherapeut  Marco Wiegers  06-23360200 
Web-site : www.nordicwalkingsensation.nl 

 E-mail      : info@nordicwalkingsensation.nl

Fotografi e 
René van der Laan

betaalbare creatieve fotografi e

PORTRETFOTOGRAFIE

REPORTAGEFOTOGRAFIE

SPORTFOTOGRAFIE

BEDRIJFSFOTOGRAFIE

PRODUCTFOTOGRAFIE 
www.photoartutrecht.nl
photoartutrecht@wanadoo.nl
Kreekraklaan 21 3544WC Utrecht
tel. 030-2716220 of 06-23026216
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Door Remco Faasen

Ja, als ik de beelden zie, dan 
moet ik inderdaad toegeven 
dat keepsters in de Eredi-

visie Vrouwen vaak met hoge 
ballen worden gepasseerd.” 
Aan het woord is Marcel Mul, 
trainer van de doelvrouwen 
van FC Utrecht. Aan de sprong-
kracht van de speelsters ligt dat 
volgens hem echter niet. ,,Onze 
eerste keepster, Angela Christ, 
komt gemakkelijk bij de lat. Het 
heeft meer te maken met het 
technisch verwerken van ballen: 
de juiste manier van uitkomen 
en de wijze waarop je een bal 
pakt. Op dat gebied hebben 
vrouwen denk ik te weinig 
basis meegekregen, er is bij hun 

clubs te weinig op getraind. 
Mannen in de Eredivisie zijn 
meestal al veel eerder begon-
nen met het trainen van hun 
basistechniek, zeker als ze al 
vroeg bij een betaald voetbalor-
ganisatie zijn binnengekomen. 
Het vrouwenvoetbal hing er tot 
voor kort toch een beetje bij en 
de keepsters zijn daardoor later 
met hun opleiding begonnen.” 

Volgens Mul is de achterstand 
wel in te halen. ,,Damesvoetbal 
krijgt gelukkig steeds meer 
aandacht bij amateurclubs 
en dus zal het op die manier 
bijtrekken. Als ik bovendien het 
seizoen van Angela bekijk, dan 
zie ik dat ze zeker progressie 
heeft gemaakt.” 

De sluitpost zelf vindt ook dat 
ze beter is geworden dit seizoen. 
,,Ik ben er dan ook het hele jaar 
mee bezig geweest. Niet dat we 
specifiek trainen op hoge ballen, 
dat is gewoon onderdeel van de 
training, maar het heeft zeker 
geholpen.” Christ kan zich wel 
vinden in de theorie van Mul 
dat vrouwen een achterstand in 
de basistechniek van het keepen 
hebben. ,,Ik heb er nooit zo over 
nagedacht, maar het kan best 
kloppen. Er is pas sinds een 
paar jaar serieus aandacht voor 
damesvoetbal en het trainen 
van keepsters. Voorheen was 
het toch meer maar af en toe 
een training.” In rigoureuze 
maatregelen om te voorkomen 
dat vrouwen vaak worden ge-
passeerd met hoge ballen, zoals 
het verlagen van de doelen, ziet 
de FC Utrecht-speelster niets. 
,,Lage doelen zijn zeker niet de 
oplossing, want je moet de bal 
ook bij een hoge voorzet kunnen 
pakken.”

Daisy Puijk is keepster van 
Dames 1 van vv ’t Goy en 
zij sluit zich direct aan bij de 
woorden van Christ. ,,Dat moet 
je niet doen,” zegt ze resoluut. 
,,Het spelletje is oorspronkelijk 

ontwikkeld met deze faciliteiten. 
Als je dat voor vrouwen gaat 
veranderen, speel je niet meer 
het oorspronkelijke spel. Ik denk 
dat het beter is om aan je tech-
niek te werken.” Puijk heeft zich 
de eerste jaren in het doel ook 
weleens laten verrassen door 
hoge ballen. ,,Bij mij had dat ook 
niets met mijn sprongkracht te 
maken, dat heb ik voldoende. 
Het lag meer aan mijn manier 
van springen. In plaats van 
voorwaarts te springen, ging ik 
naar achteren en daardoor miste 
ik lengte.” 

Ook Puijk is het opgevallen dat 
de keepsters in de Eredivisie 
Vrouwen zich vaak laten klop-
pen door hoog geplaatste scho-
ten. ,,Maar dat is in de loop van 
het seizoen zeker verbeterd. Ik 
denk dat dat ook te maken heeft 
met de veel betere speelsters. 
Het niveau van de Eredivisie 
Vrouwen is hoger dan de hoofd-
klasse en speelsters moesten zich 
daar op instellen. Ze waren het 
niet gewend op deze manier te 
handelen. Het vergt toch een 
andere manier van opstellen, 
staan en uitlopen. Ik denk dat 
speelsters op alle posities daar 
moeite mee hebben gehad.” 

Waar het bij sporten als tennis, 
wielrennen en atletiek al lang 
en breed geaccepteerd is dat 
mannen en vrouwen ieder hun 
eigen prestaties leveren, lijkt 
vrouwenvoetbal altijd te moeten 
opboksen tegen het spel van de 
mannen. 

Zowel Marcel Mul, Angela 
Christ als Daisy Puijk vinden 
dat niet terecht. Puijk: ,,Je kunt 
beter kijken naar de verschil-
len per keeper. Je hebt zowel 
goede als slechte mannelijke en 
vrouwelijke keepers. Er zijn veel 
vrouwen die wel goed zijn bij 
hoge ballen, net zoals er mannen 
zijn die daar slechter in zijn.” 
Volgens Mul mogen mannelijke 
en vrouwelijke goalies niet ver-
geleken worden omdat mannen 
in het algemeen krachtiger zijn. 
,,Er zal dus altijd verschil blijven, 
net als in andere sporten. Maar 
het probleem ligt hem dus niet 
in lagere doelen, aanpassingen 
voor vrouwen of een al dan niet 
gebrek aan sprongkracht. Het 
gaat meer om het opstellen, het 
juist stappen en 
de techniek. Daar 
kun je aan wer-
ken, daar is een 
slag te halen.”
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53 jeugdteams. er zijn weer veel vrijwilligers 
in touw (geweest) om dit toernooi mogelijk 
te maken. U zult er veel zien, maar ook een 
aantal niet, omdat er achter de schermen ook 
veel gebeurt. Hartelijke dank gaat uit naar 
hen! wij wensen iedereen veel sportiviteit, 
gezelligheid en plezier tijdens deze versie van 
het internationaal Jeugd toernooi. 

BUnnik    543

CDn    568
HoAC voetbalopleidingen en vv CdN 
uit driebergen zijn een langdurig samen-
werkingsverband aangegaan met als doel: 
het organiseren van trainingskampen, het 
opleiden van trainers en het begeleiden en 

coachen van spelers. in juli en augustus van 
2008 zal HoAC op de velden van vv CdN 
in driebergen maximaal vier trainingsweken 
organiseren in week 30, 31 en 35. belangstel-
lenden kunnen zich nu voor de voetbal annex 
trainingskampen inschrijven. er is een beperkt 
aannamebeleid om de kwaliteit te waarbor-
gen. we nemen in principe iedereen aan maar 
vol = helaas vol. inschrijven via de website 
van HoAC: http://hoac.come2me.nl. via deze 
site is ook meer informatie te vinden over de 
organisatie, het kamp en andere activiteiten. 
HoAC is een organisatie die streeft naar het 
beste. Spelers die bij HoAC komen trainen 
zijn serieus, hebben een doel en doen daar 
veel voor, evenals dat ze er veel voor laten. 
wij geloven dat plezier, opleiden en presteren 

wijkse voetbal trouw en ook voor 
Cdw zette hij zich zolang het kon vol-
ledig in waar dat nodig was. vooral in de 
kantine en bij de kaartverkoop heeft hij menig 
uurtje doorgebracht. terecht werd hij dan ook 
al jaren geleden tot erelid benoemd. de laat-
ste drie jaren kwam Joop wat inde problemen 
met zijn gezondheid, het was zo goed als on-
mogelijk voor hem nog naar marienhoeve toe 
te komen. wel belde hij steevast om kwart 
voor vier naar de club met de standaardvraag 
wat Cdw gedaan had. Zelfs toen hij enkele 
weken geleden voor de eerste keer in het 
ziekenhuis opgenomen werd, vergat hij dat 
niet en sommeerde hij zijn bezoek even naar 
wijk te bellen hoe Cdw het gedaan had die 
dag. Joop , namens heel de club bedankt voor 

hand in hand gaan. dat is ook het uitgangs-
punt van het trainingskamp. Spelers die het 
voetbalkamp volgen maken lange trainingsda-
gen; maandag t/m donderdag van 09:00 uur 
– 15:00 uur.

CDw    768
Zaterdag jl 19 april is in een ziekenhuis in 
Utrecht een van de oudste leden van onze 
club overleden. erelid Joop de Kruif (1930) 
was al bij dorestad een mannetje op wie altijd 
een beroep gedaan kon worden. Hij deed van 
alles, van verkoper in het hokje van Klaren-
beek  in de oude kleedkamers waar hij koek 
en snoep aan de man bracht ,  verkoper van 
de  toto/lotto, lijnentrekker, jeugdtrainer en-
zovoort. ook na de fusie in 1981 bleef hij het 

Eredivisie keepsters worden vaak gepasseerd met hoge ballen

de zwakke plek van doelvrouwen?
Zijn hoge ballen de zwakke plek van vrouwelijke kee-
pers? Wie de beelden van de Eredivisie Vrouwen ziet, zou 
denken van wel. De keepsters van AZ, FC Utrecht, Willem 
II, ADO Den Haag, FC Twente en SC Heerenveen hebben 
zich allemaal al eens laten verrassen door hoog geplaatste 
schoten. Rondom Voetbal vroeg twee direct betrokkenen 
en een kenner naar het hoe en waarom. 
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Angela Christ in actie tijdens de training van FC Utrecht

marcel mul (links) in gesprek met Jan-willem van ede, oud-doelman van FC 
Utrecht.
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tien jaar geleden al namen de Palankas Negras – ‘Zwarte 
Antilopen’ - bezit van het zondagse majellapark. om te trai-
nen, Portugees te praten en al spelend de oorlog te ver-
geten. wat begon met vluchtelingen uit Angola, groeide uit 
tot soms veertig voetballers. Naar verluidt vormt de groep 
onder aanvoering van ‘capitan’ (want met 44 de oudste en 
met acht tropenjaren oorlogservaring als ‘tankista’) Americo 
de derde generatie; italianen ruimden het veld.

Kito, Suba (Americo), Julinho, bunbu-Rocha, Adelar en luis-
mamão ‘op de bank’ langs het veldje in het majellapark. 

behalve in ballen en doeltjes werd eenmalig geïnvesteerd 
in tenues. Speciaal voor een wedstrijd tegen Faja lobi, in 
2004. Uiteraard in het zwart, rood met geel van Angola. de 
selectie bestaat uit (van boven naar onder en v.l.n.r.): tio, 
ben, Grande, Jak, António, Nelito, Rui, Jury (overleden), vagy, 
Kito, bremen, Jojó, betinho, lima en Suba (Americo), die bij 
een autoongeluk beide enkels heeft gebroken. Het werd 5-0 
voor de Zwarte Antilopen. 

Portretrecht
Als Rondom voetbal zich meldt met bloc-
note en camera, valt er in twintig paar 
ogen een tweestrijd te lezen. Alleen de 
man aan de bal laat de camera voor wat 
die is. Na de kennismaking en uitleg, blijkt 
de tam tam feilloos te werken. en al snel 
ontstaat er ophef. waarom Rafaël wél in 
de krant? de oudgediende voetbalt im-
mers niet eens! en dat hij toestemming 
geeft voor de foto’s, is helemaal belache-
lijk. de hevig geëmotioneerde voetbal-
ler heeft een punt, dat we respecteren. 
Jammer, blijkt al snel, voor alle andere 
Zwarte Antilopen. Ze zouden graag zijn 
gefotografeerd voor de krant. bovendien: 
het partijtje is plotseling voorbij. 

voetbal is oorlog
bij gebrek aan douches volgt direct op de 
staking – dit keer door de pers – de der-
de helft. Roestige pijpjes ploppen open en 
lichtvoetige aknekdotes wisselen wrange 
grappen af. Als ik bedremmeld wijs op de 
gevleugelde uitspraak van Rinus michels, 
voetbal is oorlog, lacht Americo. ,,Precies. 
eén tegen één, de ander verslaan.” even 
later, ik lach verbaast en met ernstige 
ogen, snapt warrior Suba wat ik bedoel. 
Natuurlijk heeft oorlog voor hem, na 
acht jaar in jungles onder tanks te heb-
ben gekropen om die onschadelijk te 
maken, een andere betekenis. ,,daar denk 
ik aan als ik alleen thuis ben. Niet als ik 
voetbal”.

club
lima, 39 en ook warrior - door Suba 
‘capitan do mato’ (het bos) betiteld - is 
voorzitter van de stichting in oprichting 
Casa de Angola. want de groep Angole-
zen is flink uitgedijt. Niet louter om het 
voetballen beter te organiseren. maar: 
,,we willen graag een eigen club. met veld, 
kantine en douches. maar dat is financieel 
niet te doen. de meeste jongens, sommi-
gen asielzoekers zonder werkvergunning, 
kunnen niets betalen. Het is duur. Alleen 
al een veld huren…” 

Hesjes in fluorescerend geel en 
oranje houden de partijtjes over-
zichtelijk. ’s maandags hangen 
ze te drogen bij Americo thuis 
in lombok. Capitan Suba is ook  
materiaalman en sinds Koningin-
nedag de trotse vader van een 
blakende zoon. de bal zal het 
niet nog een zondag houden, laat 
hij gewiekst weten. Natuurlijk 
sponsort Rondom voetbal direct 
een nieuwe wedstrijdbal. Geen 
eigen veld, geen kantine, oK. 
maar geen bal….

Palankas negras 

al de fijne jaren van grote inzet voor Cdw, en 
rust in vrede. de club kreeg nog meer treurig 
nieuws te verwerken. Sinds jaar en dag consul 
van onze vereniging Cees de Rooy is zaterdag 
19 april in de namiddag ingeslapen. de dag 
ervoor leek het er al op dat Cees (1943) 
in zijn slaap overleden was, de hulpdiensten 
wisten hem echter toch nog te reanimeren 
en uiteindelijk naar een ziekenhuis over te 
brengen. daar sliep Cees alsnog de volgende 
dag in. Hopelijk is Cees nu weer tevreden 
en gelukkig daarboven, herenigd met zijn 
vorig jaar overleden vrouw.Cees stopte iets 
meer dan een jaar geleden met werken, op 
dat werk was hij jarenlang met wat collega’s 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
velden en het groen op marienhoeve. ook 

was Cees een trouwe bezorger van de club-
bladen in zijn buurt. wij wensen zijn dochter 
en zoon veel sterkte met het dragen van dit 
verlies. Cees, ook jij bedankt voor vele jaren 
trouw aan Cdw en rust zacht. 

DaltO    223
bij dalto is op 31 mei een grote rommel-
markt van 9.00 tot 14.00 uur. de opbrengst 
gaat voor 100 procent naar KiKA kinderen-
kankervrij. vrijdag 30 mei vanaf 19.00 tot 
22.00 uur kunt u uw spullen afleveren in de 
kantine. op de dag van de rommelmarkt 
is tevens het eindfeest. inlichtingen: daniel 
bergman ( biancaendaniel@casema.nl, Paul 
ten Katen (bptenkaten@wanadoo.nl)telefoon:   
518959. tevens zoeken wij nog vrijwilligers 

dalto voetballen. Hiermee is haar 
droom uitgekomen. Als 100e lid werd 
Charlotte afgelopen donderdag bij de 
training in het zonnetje gezet door Arie balk 
en Ruud van essen, de trotse oprichters van 
de jeugdafdeling van v.v. dalto. 

DE  VECHt  
met ingang van seizoen 2008-2009 is Cor 
Smit de nieuwe trainer voor de selectie van 
sv de vecht. Cor Smit , afkomstig uit Purme-
rend , heeft een rijke voetbalervaring. Zelf is 
hij opgeleid als speler bij Ajax , waarna hij op 
zijn 18e is gaan voetballen bij volendam en 
telstar. daarna is hij o.a trainer geweest bij 
Purmerend , volendam, Alkmaarsche boys en 
weesp. ook voor de A1 van sv de vecht is 

voor deze dag, dus geef u op.
in 1995 werd v.v. dalto opgericht. en in janu-
ari 2000 hebben, ondanks alle negatieve ge-
luiden, de heren Arie balk en Ruud van essen 
een jeugdafdeling opgericht. Nu, april 2008, 
vertelt Arie balk dat hij afgelopen zaterdag het 
honderdste lid in mocht schrijven. Arie balk is 
hier bijzonder trots op! Arie denkt dat deze 
enorme groei voornamelijk te maken heeft 
met de gezelligheid binnen de vereniging. de 
kracht van v.v. dalto is dat niet alleen de se-
lectie telt, maar ook de hele jeugd, van de d1 
tot en met de mini’s. er wordt dan ook altijd 
veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten, 
die v.v. dalto zo aantrekkelijk maken voor de 
jeugd. de 100e pupil is Charlotte broekhuis. 
Charlotte is 9 jaar en wilde heel graag bij v.v. 

Even Spekman bellen:
,,Prachtig, zo ontstaat sport. ik 
heb het verhaal direct doorge-
maild aan raadslid Gadiza bou-
azani. Zelf kunnen de jongesn 
eens kijken hoe Kismet is be-
gonnen. en vervolgens hulp vra-
gen bij de vSU.  maar ze moeten 
het wel zelf doen.“
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veel voetbal deze zomer

www.kleingalgenwaard.nl

we gaan lekker veel 
voetballen deze zo-
mer bij Klein Galgen-
waard. dit jaar hebben 
we een goeie start 
gemaakt. een nieuw 
bestuur, nieuwe ac-
tiviteiten zoals het 
wijkentoernooi straat-
voetbal samen met de Straat voetbal bond Nederland. 
Aan de website wordt druk gesleuteld en we hebben 
nog meer grote plannen. maar daar kan ik nu nog niets 
over zeggen.
ons normen- en waarden project ‘eerst jij, dan ik’, dat 
we doen met diverse lagere scholen, loopt ook als een 
trein.   Hoe speel je een sportieve wedstrijd, hoe toon 
je je een sportieve verliezer en hoe ga je ook buiten 
het veld leuk met elkaar om? 
ik doe dat samen met kinderboekenschrijfster marja 
baseler. we   willen hiermee sport en sportief ge-
drag onder de aandacht brengen. veel kinderen van 
Utrechtse basisscholen komen daarvoor op Klein 
Galgenwaard voor een sportief evenement. Heerlijk is 
dat, zo’n dag met die kinderen. 
onze gehandicapten bieden we ook veel sportplezier. 
Ad de Goede, de projectleider, is heel goed in het be-
denken van allerlei sportspelletjes. Het is altijd heel 
leuk om die kinderen na afloop, moe maar heel blij, 
de bus in te zien stappen. dat geldt ook voor de dak-
en thuislozen die altijd op Klein Galgenwaard trainen 
onder de bezielende leiding van Kees Grovenstein. Ze 
trainen voor het wereldkampioenschap voor dak- en 
thuislozen in augustus in melbourne. maar ze moeten 
eerst nog Nederlands kampioen worden.    
de bedrijvencompetitie ontrolt zich ook op Klein Gal-
genwaard. op 2 juli is bij ons de finale na zeven speel-
rondes. dat kan behoorlijk spannend worden heb ik 
al begrepen. 
Het wijkentoernooi straatvoetbal is op 5 mei begonnen 
bij vvoo in overvecht. daar is ook op 14 juni de fi-
nale. daarna start het Utrechtse wijkentoernooi straat-
voetbal op Klein Galgenwaard op 17 juni. er wordt dus 
heel veel gesport deze zomer op Klein Galgenwaard. en 
wellicht krijgen we voor 
het project ‘van hangjon-
geren naar sportjonge-
ren’ bij het oSm’75 C1 
toernooi het Appeltje 
van oranje en mogen we 
naar de Koningin. 
jean paul de jong.

actviteiten: 
24/25 mei interna-
tionale oSm’75 C1 
toernooi.
Klein Galgenwaard goed 
doel.
28 mei : 5de speel-
ronde G-competitie
14 juni: finale wijken-
toernooi straatvoetbal 
in overvecht.
16 juni: 5de speelronde 
bedrivencompetitie.
17 juni: start wijken-
toernooi straatvoetbal 
Klein Galgenwaard.
2 juli: finale bedrijven-
competitie.          

Reportage René van der laan en 
eldert Kuiken

Jimmy is het ballende bewijs dat 
de Palankas Negras geen beslo-
ten clubje is. de 25-jarige blonde 
freelance muziekjournalist doet 
wel vaker mee. ,,dat ging vanzelf. 
Alsof je weer op je zesde bij een 
partijtje staat te kijken. Het is wel 
een hechte groep en ik versta niks 
van wat ze zeggen, of schreeu-
wen. maar goed, ik kom om te 
voetballen, verder niks. en, tegen 
mij praten ze wel Nederlands. Ze 
voetballen anders. Het zijn grote 
sterke jongens die behoorlijk fy-
siek spelen. en dan die doeltjes. 
te flauw voor woorden, zo klein. 
Kom je voor het doel, staan er 
nog twee paar benen… kun je nog 
niet scoren.”  

dercio (in van basten-shirt) en 
Rafaël (brazilië-shirt) zien dat 
het goed is; een vriendin is erbij 
maar sms’t liever. dercio is 23 
en sinds het begin van de partij. 
,,iedereen mag meedoen”, legt 
de linksback uit. maar als een 
zoontje daar handig op inspeelt, 
blijkt de leeftijdsgrens ,,ongeveer 
twintig”. Zelf is dercio er ,,Als ik 
tijd heb en het lekker weer is”.  
dat blijkt te betekenen ‘droog en 
minimaal tien graden’. Rafaël, die 
in 1991 het gevaar ontvluchtte 
en in Utrecht ‘verzeilde’, voetbalt 
zelf al acht jaar niet meer mee, 
maar wil de gezelligheid voor 
geen goud missen. voor een der-
de helft is niet per se een kantine 
nodig.

de beste man in het veld is vol-
gens dercio en Rafaël Anderson, 
die het nummer 9 van Ronaldo 
draagt. en het voordelige bruine 
tape waarmee je verhuisdozen 
dicht. om de scheenbeschermers 
op hun plaats te houden. want het 
gaat er flink aan toe. Niet dat er 
een scheidsrechter nodig is, ver-
zekeren Rafaël, dercio, Americo 
en lima (die voorzitter is van de 
Stichting i.o. Casa de Angola): 
,,Hebben we het in tien jaar eigen-
lijk nooit over gehad. Natuurlijk is 
er wel eens ruzie en dan kunnen 
de emoties hoog oplopen. maar 
dat is altijd zo weer voorbij.”

Palankas negras 

een nieuwe trainer aangenomen. daar dario 
temperilli na jaren trouwe dienst bij de jeugd 
het iets rustiger aan wil gaan doen, moest er 
gezocht worden naar een waardige opvolger. 
die opvolger is gevonden in loenen zelf , 
Gerard versluis zal het komende seizoen 
de begeleiding van de A1 gaan verzorgen.
ook Gerard versluis is een trainer die ruime 
ervaring heeft opgedaan bij diverse clubs in 
de regio. 

DElta SpOrtS   1380
elk jaar organiseert FC delta Sports ’95 
uit Houten een dames-/meisjestoernooi. 
dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 
24 mei. een toernooi leent zich prima voor 
een dagje genieten van én met je sportende 

kind(eren). Helaas is dit niet voor alle ouders 
en kinderen weggelegd. FC delta Sports 
’95 wil het toernooi koppelen aan een goed 
doel. Natuurlijk zijn er enorm veel goede 
doelen, maar de keuze is gevallen op het 
project ‘Kanjerketting’ van de ‘vereniging 
ouder, Kinderen en Kanker’ (voKK). deze 
vereniging steunt niet alleen kinderen met 
kanker, maar ook hun ouders, broers, zussen, 
opa’s en oma’s. voor dit project werkt de 
voKK nauw samen met de afdeling Giraf van 
het wilhelmina Kinderziekenhuis. wat is een 
‘KanjerKetting’? de ‘KanjerKetting’ van de 
voKK is een beloningssysteem voor kinderen 
met kanker. elk kind krijgt bij diagnose een 
koord met een projectkraal met een anker 
(teken van de hoop) en letterkralen die zijn 

€ 1,00 gevraagd. Aan het eind van de 
dag zal Cees Hogenes, voorzitter van 
FC delta Sports ’95, een cheque met de 
opbrengst van deze dag aan een vertegen-
woordiger van de voKK overhandigen.mocht 
dit initiatief u aanspreken, dan nodigen wij u 
uit om op zaterdag 24 mei een bezoek aan 
ons Sportpark “de Kruisboog” ( Kruisboog 2, 
3994 Ae Houten) te brengen. door deelname 
aan de loterij of het geven van een donatie 
kunt u eventueel nog een leuke bijdrage 
leveren aan de ‘Kanjerketting’ en daarnaast 
genieten van de prestaties van de deelnemen-
de teams. tot ziens op zaterdag 24 mei. 

DEStO    513
ter ere van het tachtigjarig bestaan van de 

of haar naam vormen. vervolgens maakt het 
met de kanjerkralen zijn eigen ketting. bij elke 
behandeling, elk onderzoek en elke bijzondere 
gebeurtenis hoort een kraal. meer informatie 
over de voKK en dit project is te vinden op 
www.vokk.nl. Het Hoofdbestuur van FC delta 
Sports ’95 is blij met dit mooie initiatief en 
doneert vol trots € 0,50 per spelend lid aan 
de voKK. dit betekent dat er dan ruim € 
600,00 gedoneerd wordt. de dames-/meis-
jescommissie van FC delta Sports ‘95 geeft 
altijd elke deelneemster aan het toernooi een 
klein presentje mee, maar dit jaar is dit niet 
het geval! Het gereserveerde geldbedrag van 
€ 500,00 wordt ook gedoneerd aan dit goede 
doel. elke deelneemster (ongeveer 900) aan 
het toernooi wordt een vrijwillige donatie van 
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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

030 63 41 042
www.gob-houten.nl

ook voor uw
clubblad
en alle andere vormen van
verenigingsdrukwerk

druk en kopie

 

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

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

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

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

Binnen- en buitenzonwering

Markiezen

Raamdecoratie

Warmte- en lichtwering

Horren

Rolluiken

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

www.klarenbeekzonwering.nl

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

Cabotolaan 3
3526 EX  Utrecht
Tel: 06-20051654

Timmer en Onderhoudsbedrijf

Versteeg

Sponsor van Zwaluwen Utrecht 1911

Industriële verhuizingen 

Maintenance support 

De/Montage

Speciaal transport 

Hijswerkzaamheden 

Opslag

Postbus 132, 3480 DC  Harmelen

Tel. +31 (0)348 408 484

Fax +31 (0)348 408 567

E-mail: info@vandijkdemeern.nl

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



Mijn club Wordt gesPonsord door:Mijn club

www.RoNdomvoetbAl.Nl

Door Hassan Amouch

wat iS jE EErStE VOEt-
BalHErinnEring? 
,,Ik kreeg een leren bal van mijn 
moeder. Apetrots was ik. We 
hadden in Zevenhuizen een 
heerlijk veldje met struiken 
eromheen. Heel vaak vloog mijn 
bal die stekels in. Was ie weer 
lek. Gelukkig had mijn moeder 
een speciale naald, zo’n half 
ronde. Elke keer repareerde ze 
mijn bal weer. We hebben er 
jaren mee gedaan.” 

En ZODra HEt MOCHt Op 
EEn ClUB?
,,Jazeker. Kabouters en zelfs 
F’jes had je toen nog niet, dus ik 
ben als E-pupil begonnen. Dat 
was bijna vanzelfsprekend. In 
zo’n klein dorp is het volleybal 
of voetbal. Of tennis, maar wij 
hadden het niet breed.” 

HaD jE VOEtBalHElDEn?
,,Arie Kortleven. Ik was 8 of 9 
en voetbalde bij dé dorpsclub, 
Groeneweg. Hij speelde in het 
eerste en had een vreselijk hard 
schot. Scoorde 
soms van 
halverwege 
de helft van 
de tegenstan-
der. Hij moest 
stoppen omdat 
zijn vrouw 
wilde dat hij 
vaker thuis 
was. En we hadden Jan Mon-
ster. Groeneweg promoveerde 
met hem van de vierde naar de 
derde en zelfs tweede klasse. 
Hij ging naar FC Utrecht en 
we degradeerden meteen naar 
de derde en vervolgens vierde 
klasse.” 

iS HEt VOEtBal agrESSiE-
VEr gEwOrDEn?
,,Agressie is van alle tijd. 
De broers van mijn moeder 
speelden in de jaren twintig 
bij Moerkapelle en bij Groene-
weg. Iedere zaterdag was het 
knokken. De ene club wilde niet 
tegen de andere spelen. En ik 
kan me een wedstrijd herin-

neren tegen Nijenrodes uit. 
We werden tot in de kleedka-
mer achtervolgd. Maar er zijn 
ook positieve kanten, juist bij 
verenigingen. Daar lopen ieder 
weekeinde vrijwilligers rond. 
En mensen sporten met elkaar 
en voelen zich ergens thuis.”

VErliES jE ZElF nOOit jE 
BEHEErSing? 
,,Natuurlijk voel ik de adrena-
line soms wel flink pompen. 
Maar ik hoef gelukkig nooit tot 
het uiterste te gaan. Ik kanker 
wel eens, maar echt schelden 
is het niet. En als ik al eens 
kanker, dan op mezelf, nooit 
op medespelers. En tegen de 
scheidsrechter al helemaal niet.”

OOk niEt alS EEn nEDEr-
laag Erg pijnlijk DrEigt 
tE wOrDEn?
,,Nee, hoe verschrikkelijk ik 
verliezen ook vind, ik blijf wel 
nadenken. Zelfs toen we drie 
seizoenen geleden bij Candia 
in Rhenen verloren, met 22-1. 
Candia had al twee keer promo-
tie verdiend, maar beide keren 

geweigerd. Ze 
vonden het leuk 
op dat niveau 
te blijven. Tja, 
ik heb me maar 
geconcentreerd 
op mijn manne-
tje. De thuiswed-
strijd hebben we 
later trouwens 

nipt verloren, met 3-2. Daar was 
ik uitermate tevreden over.” 

HOE iS VOEtBal VOOr jOU 
BElangrijk gEwEESt?
,,Door te sporten kon ik mee-
doen. Je hoort ergens bij en 
krijgt kansen. Sporten is niet 
alleen goed voor je lichamelijke 
gezondheid.  Mijn moeder had 
dat heel goed in de gaten. Als 
jochie sta je er niet bij stil hoe 
bijzonder dat is. Maar toen ik 
me dat jaren later wél besefte, 
was ik heel trots en dankbaar. 
Vergis je niet. Ik was op mijn 
zesde een opvliegend kind. De 
politie moest er zelfs een paar 
keer aan te pas komen. Mijn 

moeder heeft me op judoles ge-
daan. Daar kreeg ik discipline. 
En de vriendjes waarmee ik 
toen voetbalde, zie ik nog steeds 
geregeld.”

En jE SpEElt nOg StEEDS 
Bij DEZElFDE ClUB?
,,Nou, toen ik in Utrecht ging 
studeren ben ik bij Hercules 
gaan voetballen. Na Groe-
neweg in Zevenhuizen mijn 
tweede club dus. Ik ben trouw. 
Ik hou ervan mij ergens aan te 
hechten. En voetbal is ideaal. 
In Den Haag heb ik direct een 
kamerelftal geformeerd. Het is 
net als met rokers. Dwars door 
alle verschillen in partijen en 
functies heen, zoeken die elkaar 
op. Nu dus ook de voetballers 
in de Tweede Kamer. We spelen 
allerlei wedstrijdjes en toernooi-
en. Laatst hebben we de Bur-
gemeesters met 9-1 verslagen. 
Uit Utrecht ben ik trouwens de 
enige die meedoet.” 

HEB jE wEl tijD OM HEt 
VOl tE HOUDEn?
,,Ik heb direct duidelijk gemaakt 
dat ik de zaterdag vrij hou. 
Daar maak ik maximaal drie 
uitzonderingen per jaar op. Ik 
hoop dan maar, en dring er 
soms op aan, dat belangrijke 
bijeenkomsten op andere tijden 
worden georganiseerd. Op 
zondag ga ik als het even kan 

naar Galgenwaard. Trainen doe 
ik trouwens niet.”

iS Dat lijFElijk niEt On-
VErantwOOrD?
,,Ik ben nooit geblesseerd. Tot 
en met zondag gaat traplopen 
moeizaam, maar ’s maandags 
zie je er niets meer van. Over 
stoppen heb ik nog niet hoeven 
nadenken. Bovendien: er is 
altijd nog de derde helft.”

VOlg jE DE UtrECHtSE 
VOEtBaltEaMS VOOr 
Dak- En tHUiSlOZEn, 
DiE StrijDEn VOOr DEEl-
naME aan DE HOMElESS 
wOrlDCUp 2008 in MEl-
BOUrnE?
,,Zeker. Zo geeft voetbal hen 
de kans weer mens te zijn. Het 
helpt mensen die behoorlijk 
afgegleden zijn, door stomme 

pech of door stomme fouten, 
weer op te krabbelen. Uit mijn 
tijd als wethouder, verantwoor-
delijk voor de opvang van dak- 
en thuislozen, herinner ik me 
een thuisloze man die zich ja-
renlang genegeerd had gevoeld. 
De eerste de beste dag dat hij in 
de opvang zat, vertelde hij me 
dat een vrouw naar hem had 
gekeken.”

FC UtrECHt DrEigDE in 
jOUw tijD OOk tHUiS-
lOOS tE wOrDEn. iS MEt 
DE niEUwE EigEnaar DE 
rEDDing DEFinitiEF?
,,Ik ben in ieder geval heel blij 
met Frans van Seumeren. Niet 
dat ik per definitie het grote 
geld vertrouw, maar hem wel. 
Hij heeft geen geheime agenda 
en is een Utrechter in hart en 
nieren.” 
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In 2006 verruilde sportwethouder Hans Spekman, sinds 6 
april 1942, de Utrechtse gemeentepolitiek voor de Haagse. 
Aan zijn zaterdag veranderde die promotie niets. Al sinds 
zijn studententijd gooit het bevlogen PvdA-kamerlid zijn 
lijf in de strijd voor ‘Hercules 9’. 
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‘Door te sporten kon ik meedoen’

de voetballiefde van hans spekman

Wie is hans spekman?

Hans Spekman werd in 1995 lid van de gemeenteraad in Utrecht. in 1997 
werd hij fractievoorzitter van de PvdA. van januari 2001 tot april 2006 
was hij wethouder verantwoordelijk voor Sociale Zaken, maatschappe-
lijke opvang en verslavingszorg, interculturalisatie, Sport en de wijken 
Noordwest en Zuid. Hij intensiveerde de opsporing van fraudegevallen, 
zowel onder uitkeringsgerechtigden als onder ondernemers, door de 
oprichting van Regionale Sociale Fraudeteams. Spekman had bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hij werd in 2006 
gekozen als tweede Kamerlid en nam direct het initiatief tot de invoering 
van een speciale voetbalwet die het geweld in sport moest tegengaan. 

geweigerd. Ze 
vonden het leuk 
op dat niveau 
te blijven. Tja, 
ik heb me maar 
geconcentreerd 
op mijn manne
tje. De thuiswed
strijd hebben we 
later trouwens 

nipt verloren, met 3-2. Daar was 

‘Ik was op mijn zesde 
een opvliegend kind. 
de politie moest er 
zelfs een paar keer 
aan te pas komen.’

club organiseert de club enkele aansprekende 
jeugdtoernooien op 24 mei. vooral het A-
toernooi mag er wezen met het nieuwe FC 
Utrecht A1 als deelnemer. ook de b en de C 
van desto komen die dag sterke deelnemers 
uit de regio tegen. Precies een week later 
volgt een damestoernooi waar teams uit de 
wijde omgeving op af komen. de club is er erg 
blij mee en trots dat het het damesvoetbal 
volop in de picture zet. 

DEV DOOrn
de traditionele jeugdslotdag wordt op zater-
dag 31 mei gehouden. er zal weer worden 
gestreden om de penaltybokaal (wie wordt de 
opvolger van Joël Kuyper?) en ook is er weer 
boardingvoetbal. Nieuw is het onderdeel 

‘balletje hoog houden’. welke dev-jeugd-
speler houdt de bal het langst van de grond? 
Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden 
met leeftijd! Spannend zal de verkiezing van 
de speler, keeper en het team van het jaar zijn. 
wie worden de opvolgers van Pieter Hegger, 
Joris Sistermans en de d3-pupillen van het 
seizoen 2006/2007? de jeugdslotdag wordt 
afgesloten met een barbecue en friet. de 
kosten daarvan zijn € 3,00 per jeugdlid. die 
kosten worden op de jeugdslotdag per team 
betaald.

DHSC    506
de e1 en de C2 zijn kampioen geworden en 
de trainersstaf is ook rond. tevens willen wij 
van de jeugd van dHSC onze materiaalman 

3 mei begonnen is met de bouw van 
de kleedlokalen en de kantine.

DSO/UltrajECtUM        434
de jeugd van dSo en een eventueel broertje/
zusje of vriendje/vriendinnetje kunnen op 
woensdag 14 mei . bingo spelen. er zijn weer 
hele mooie prijzen te winnen dus dit mag 
je niet missen. 14.00 uur. verder starten de 
selectietrainingen en –wedstrijden als voor-
bereiding op het nieuwe seizoen 2008/2009 
voor de b1 en b2 en C en d-junioren. 
Programma drukke meimaand: zie www.
dsoultrajectum.nl

DVSU   420
een bericht aan alle spelers van de voetbal-

Rogier van der veer bedanken voor het sei-
zoen dat hij elke dag de spullen klaar zette. en 
ja hij staat 24 uur per dag voor de club klaar, 
zonder hem zijn we nergens.

DOMStaD MajElla  103

DOSC   577
de A1 speelt op 17 mei de bekerfinale op het 
terrein van lekmeervogels in Uithoorn. de 
finale werd op 3 mei na strafschoppen en ten 
koste van Altius bereikt. de tegenstander in 
de finale is RKAviC uit Amstelveen. Zij re-
kenden af met Schagen. met betrekking tot de 
bouw van het nieuwe complex dat met ingang 
van het volgende seizoen in gebruik wordt ge-
nomen, kan gemeld worden dat sinds zaterdag 
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Beleef het bij wok de Mallejan
Enorme keus uit Chinees en Japans eten.
Teppanyaki, Dim Sum, Sushi enz. enz.

Geschikt voor kleine en grote feesten.
Heerlijk eten en een gezellig avondje uit.

Ma-do € 18,95 en vr-zo € 20,95 excl drank
Kinderen t/m 11 jaar halve prijs.

Info: www.mallejan.nl
Email: info@mallejan.nl
Telefoon: 030-2618786

Wok De Mallejan
Maarssen

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

MENS-ZEIST BOUW B.V. zoekt op korte termijn zeer goede 
en gemotiveerde

Onderhouds-
timmerlieden m/v
Onze nieuwe medewerkers zullen zeer uiteenlopende  
timmerwerkzaamheden verrichten bij het realiseren 
van allerlei soorten werken. Een ruime ervaring in het 
onderhoudstimmervak is een vereiste.

Na een ruime proefperiode zal worden vastgesteld of 
onze nieuwe medewerkers kunnen blijven meedraaien 
in ons grote, vaste team, dat zomer en winter bij ons 
doorwerkt.

Wij bieden onze nieuwe medewerkers:
• na gebleken geschiktheid in zowel de zomer als in 

de winter continuïteit in werk;
• een collegiale werksfeer in een zeer gemotiveerd 

team;
• een optimaal Arbo- en veiligheidsbeleid;
• een stabiel sociaal beleid;
• een uitstekende honorering.

Indien bovengenoemde u aanspreekt, neem dan  
contact op met Mens-Zeist Bouw B.V., 
Postbus 116, 3700 AC Zeist, 
tel. (030) 692 88 00, of -mail: info@mens-zeist.nl  
of bezoek onze website: www.mens-zeist.nl 

Huis ter Heideweg 6, 3705 LZ Zeist

De bedrijven van Mens-Zeist 
zijn gestaag groeiende, profes-
sionele ondernemingen, die 
zich t.b.v. woningen en andere 
gebouwen bezighouden met 
de aanneming en uitvoering 
van alle soorten werken op het 
gebied van: 

• totaalonderhoud zoals plan-
matig onderhoud en resultaat-
gericht vastgoedonderhoud;

• bouwkundige werken zoals  
bouwkundig (groot) onder-
houd, isolatie, renovatie,  
nieuwbouw en kozijnrenovatie 
en –vernieuwing;

• schilderwerken zoals onder-
houdsschilderwerk, preventief 
onderhoud, wand- en vloeraf-
werking en betonrenovatie.

De bedrijven bestaan reeds 
sedert 1901 en kunnen worden 
gerekend tot de grote, zelfstan-
dige ondernemingen in deze 
werkgebieden in Nederland.

MENS-ZEIST BOUW B.V.
MENS-ZEIST SCHILDERWERKEN B.V.

Mens-Zeist
Totaalonderhoud

Jan

Keuken De
signer “Een keuken is iets 

heel persoonlijks”

De Keuken Designers zijn anders dan andere keukenzaken. 
In persoonlijke gesprekken ontdekken wij wat u van uw nieuwe 
keuken verwacht, wat wij vertalen naar een plek waar u zich 
 helemaal thuis voelt. Geen standaardinvullingen, maar smaakvolle, 
slimme en functionele ruimteoplossingen passend binnen uw 
 budget. De Keuken Designers verstaan deze kunst als geen ander.

VOOR EEN BIJZONDERE KEUKEN 
NAAR UW PERSOONLIJKE SMAAK.

www.keukenexpo.nl

KeukenExpo BV
Laagraven 49
3439 LK  Nieuwegein
T (030) 2800 008

ÿ Verfijnde Chinese keuken

ÿ Teppan Yaki

ÿ Sushibar

Openingstijden: Oriëntaals restaurant dagelijks geopend van 12.00 tot 22.30 uur

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

Reserveren is gewenst. Asian Tower heeft een ruime parkeergelegenheid.

Asian Tower    Ravenswade 1a   3439 LD NIEUWEGEIN

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

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

Japans en Oriëntaals specialiteitenrestaurant

Asian Tower  
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Joop Matthijssen, de oudere broer van Greet 
Prozee, voetbalde medio jaren vijftig bij DOS. 
In 1957 emigreerde hij naar de Verenigde 
Staten en miste zo net de landstitel van DOS 
in 1958. ,,Ik heb gekozen voor het avontuur’’, 
laat de nu 76-jarige Matthijssen in vlekkeloos 
Nederlands vanuit de VS weten. ,,Maar met 
veel spelers van het elftal van DOS dat toen 
kampioen werd, heb ik nog gespeeld. Zoals 
met Tonny van der Linden. En ik heb nog 
gevoetbald met Joop van Basten, de vader van 
Marco. Ik ken alle namen nog uit die tijd, het 
zit allemaal in mijn hoofd.’’

Matthijssen, woonachtig in de staat Michigan, 
is al ruim 25 jaar arbiter. ,,Ik heb het fluiten ge-
leerd dankzij een Engelse topscheidsrechter, de 
man die de gele en rode kaarten in het voetbal 
heeft bedacht (Ken Aston, red). Hij stond in 
Engeland ooit voor een stoplicht en zo kwam 
hij op het idee van de kaarten. Toen ik begon 
met fluiten, kwam hij als topscheidsrechter 
naar Amerika om mij en andere aankomende 
scheidsrechters te leren hoe je moest fluiten. 
Voetbal groeit als kool, het is nu een heel 
populaire sport. In Michigan zijn honderden 

velden aangelegd en op iedere school wordt 
gevoetbald. Ook door mijn kleinkinderen. Mijn 
kleindochter is de beste keeper van haar leef-
tijd uit de omgeving en Joshua, mijn kleinzoon, 
is met zijn elftal kampioen geworden van Ame-
rika. Het voetbal in Nederland en andere Euro-
pese landen volg ik op de voet, via de televisie 
en internet. En ik heb regelmatig contact met 
de familie in Nederland, meestal telefonisch. 
Vandaag heb ik nog gebeld met Greet.’’ 
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school van dvSU: de allerlaatste voetbal-
schooltraining van dit seizoen is, zoals bekend, 
op vrijdag 30 mei. op deze dag trainen groep 
1 en 2 gezamenlijk van 16.00 tot 17.15 uur. 
om 17.15 uur vindt dan de diploma-uitreiking 
plaats. 

DwSM   272 

DwSV    170

EDO   128
edo neemt op 24 mei afscheid van trainer 
Ries van Rooijen. Het eerste elftal van edo 
speelt dan tegen een combinatieteam met 
spelers van clubs waar van Rooijen gewerkt 
heeft, met name spelers uit zijn Posta-periode. 

van Rooijen (65) is 5 seizoenen trainer 
geweest bij edo.de wedstrijd begint om 
14.30 uur op het terrein aan de manitoba-
dreef.een week eerder is het befaamde Nico 
Kortenhoff-toernooi. Aan dit veteranentoer-
nooi wordt deelgenomen door edo, Svm 
boys, voorwaarts, dSv’61, doSC, Sporting 
‘70, Houten en brederodes.Net als in andere 
jaren wordt er in de zomerstop gewoon 
doorgetraind door de echte liefhebbers. ide-
aal om de conditie op peil te houden en voor 
nieuwe leden om de club en haar leden beter 
te leren kennen.

Elinkwijk    643
leen brouwer  is jongstleden 1 mei plotseling 
ten gevolge van een hartstilstand is overleden. 

leen speelde direct na de fusie in de 
beginjaren ‘70 samen met zijn broer 
Frits in het 1e elftal van elinkwijk. leen 
is slecht 60 jaar oud geworden. wij wensen 
alle nabestaanden veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. elinkwijk heeft dit seizoen bij de 
jeugd al 6 maal een kampioensfeestje mogen 
vieren. de e1, d1 waren al kampioen. Zater-
dag 26 april zijn er weer aan aantal nieuwe 
kampioenen bijgekomen. dit zijn de d2, d3 
en C4 die zich bij dit mooie rijtje hebben 
toegevoegd. op zaterdag 3 mei is ook de e5 
kampioen geworden. Het Jeugdbestuur van 
elinkwijk, feliciteert de voetballers, trainers 
en leiders van harte met dit schitterende 
resultaat. Aangezien het Jeugdbestuur dit 
niet ongemerkt voorbij wil laten gaan, willen 

Broer Joop Matthijssen, schoonzoon 
Gert en kleinkind Rick Kruys 

voetbaloma

Door Hans Boender

Direct achter de voor-
deur van haar woning 
manifesteert de liefde 

van Greet Prozee zich voor het 
voetbal en voor haar kleinzoon. 
Op de gang staat het mand, met 
allerlei uitgeknipte artikelen die 
zijn gewijd aan één jongeman. 
,,Die hele mand zit vol met 
knipsels over Rick’’, zegt oma 
Prozee. ,,Ik houd alles bij.’’

Het talent van de middenvelder 
van - nu nog - FC Utrecht werd 
al vroeg herkend door zijn oma. 
,,Hij had aanleg, niet alleen 
voor voetbal, maar voor sport 
in het algemeen. Toen Rick een 
jaar of vijf was, ging hij een 
keer mee op skivakantie. De 
ski’s werden ondergebonden 
en hij skiede er zo op weg. Als 
kind had hij heel veel energie. 
Dan liep hij een tijdje achter el-

kaar de trap op en af. En als hij 
in het weekend kwam logeren, 
liep hij altijd buiten met vriend-
jes te voetballen.’’

Greet Prozee is zelf ook groot 
geworden in een voetbalgezin. 
,,Mijn vader was een fanatieke 
aanhanger van DOS. Ik herin-
ner me nog goed de periode 
nadat hij uit Indië was terugge-
komen. Wanneer we ’s avonds 
zaten te eten als DOS had 
verloren, dan werd er aan tafel 
helemaal niets gezegd. Dan 
kon je maar beter zwijgen. Mijn 
oudere broer Joop (Matthijssen) 
speelde bij DOS. Ik ging er re-
gelmatig kijken. Zelf heb ik ook 
gevoetbald. Damesvoetbal had 
je toen nog nauwelijks. Ik moest 
met de fiets naar Bilthoven, 
daar had je een damesteam. 
Ik weet niet meer hoe die club 
heette, maar wel dat ik toen nog 
heel jong was. Voetbal zit in 

de familie. Mijn jongere broer 
Gerard heeft bij Velox gespeeld. 
Hij is nu 63, maar voetbalt 
nog wel eens op zondagoch-
tend. Gert en Rick doen dan 
ook soms mee. Gert verbaast 
zich er altijd over hoe goed de 
conditie van Gerard nog is. Hij 
blijft maar gaan. Ook dat zit in 
de familie. Ik doe zelf nog aan 
country-line dancing. En Joop 
is nog altijd scheidsrechter. Dat 
vind ik knap als je 76 bent.’’

Ook buiten de eerste lijn heeft 
Greet Prozee familie met naam 
en faam in het voetbal. ,,Han 
Berger is een broertje van een 
tante van mij. En mijn neef 
Frans Geurtsen voetbalde bij 

DOS. Hij heeft het Nederlands 
elftal nog gehaald, bij DWS. Als 
ik Rick zie richten en knallen 
van afstand, dan doet hij me 
denken aan Frans. Die had ook 
zo’n goed schot van afstand. Ik 
ga niet altijd naar het stadion, 
maar wel regelmatig. Wanneer 
ik Rick op het veld zie, krijg ik 
kippenvel. Als hij scoort, sta ik 
te juichen. Het mooiste mo-
ment? Dat was toen hij in de A1 
van Utrecht ging spelen en zijn 
eerste contract tekende.’’ 

Doodsangsten uitstaan dat 
Rick schoppen krijgt, doet ze 
niet. ,,Dat hoort bij het voet-
bal. En zo vaak wordt hij niet 
geraakt.’’ De kans bestaat daar 

haar kleinzoon vertrekt uit de 
Galgenwaard. ,,Maar daar zeg 
ik helemaal niets over.’’
Haar echtgenoot Lex Prozee 
heeft ook naam gemaakt als 
sporter, maar als één van de 
weinigen niet in het voetbal. 
,,Nee, judo was zijn sport. Mijn 
man is nog kampioen van 
Nederland geweest. Hij heeft 
het judo geleerd van Anton 
Geesink.’’ Maar voetbal is de 
dominante sport in de familie 
en dat kan nog wel even zo 
blijven. ,,Ja, want mijn klein-
dochter Romy, de zus van Rick, 
heeft verkering met Rodney 
Sneijder. Rodney speelt bij 
Ajax en is de jongere broer van 
Wesley Sneijder.’’ 

Dat Rick Kruys met Gert Kruys een bekende voetbalvader 
heeft, is genoegzaam bekend. Maar dat zo’n beetje de 
hele familie is besmet met het voetbalvirus en zelfs 
een voormalige international herbergt, zullen minder 
mensen weten. Greet Prozee (68), de oma van Rick en 
schoonmoeder van Gert Kruys, legt uit hoe het zit met de 
familieverbanden.

jarig op 8 en 9 mei: gert en rick

Rick en zusje Romy bij mariska Pro-
zee thuis op de bank. met de volle 
neven en nichten michael, (Rick), 
tom, (Romy), Fleur, Kim en op de 
voorgrond de tweeling wesley en 
Nick.

jarig op 15 mei: joop Matthijssen

Rick Kruys kwam als kind al 
geregeld over de vloer bij zijn 
grootouders. ,,Ik logeerde er 
vaak. Mijn oma zorgde voor 
het eten en ik liep buiten te 
voetballen. Ze heeft mij zien 
opgroeien en volgt me op de 
voet. Of ze ook veel verstand 
van voetbal heeft? Dat weet 
ik niet, maar ze is dol op het 
spel. Ze gaat ook regelmatig 
naar FC Utrecht, dat is haar 
club. Ja, daar ziet ze mij het 
liefste voetballen.’’
Toen Gert Kruys zijn vrouw 
Berna leerde kennen, kwam 
hij ook in aanraking met zijn 
schoonmoeder. ,,Ze is een 
echte Utrechtse, die dol is op 
voetbal. Natuurlijk is ze trots 
op Rick, maar ook op haar 
andere kleinkinderen. Die ver-
geet ze niet. Mij volgt ze ook, 
maar met tactiek bemoeit ze 
zich niet, zo. Ze zegt niet tegen 
mij hoe ik moet spelen met FC 

Dordrecht. Ze volgt Dordt wel 
sinds ik er trainer ben, maar 
als het om voetbal gaat, komen 
FC Utrecht en Rick op de eer-
ste plaats.’’

de Amerikaanse tak van Greet Prozees voetbalfamilie: 
broer Joop matthijssen en zijn kleinzoon Joshua. 
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Advies, installatie en onderhoud

(Vraag een vrijblijvende offerte aan!)

Complete airco vanaf € 950,-
incl. BTW en montage.

www.streefairco.nl     info@streefairco.nl     Telefoon: 06-187 870 59

Streef

Airconditioning:

je kunt er binnen 

niet van
buiten!

Top kwaliteit airconditioning 
voor een scherpe prijs

ENTHOUSIASTE A/B JUNIOREN TRAINER

Voor trainingen door-de-weeks en wedstrijdbegeleiding op 
zaterdag. Gezocht wordt naar een trainer die in het bezit is 
van het Diploma Oefenmeester lll.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de secretaris, 
Mw. E van Rooijen, Landscheijding 46, 3411 GJ Lopik,
Met vermelding van eventuele referenties.

De sv Lopik te Lopik, uitkomende in de 4e

klasse KNVB, District West I, zoekt m.i.v.
het seizoen 2008/2009, voor onze sterk
groeiende jeugdafdeling een:
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Door Peter te Lintel Hekkert
  

Weet je hoe dat gaat, 
zo’n chemokuur? 
Ze zetten je in een 

infuuskamer, prikken een naald 
in je en daar zit je dan een uur-
tje of vier, vijf, terwijl dat spul 
in je lijf loopt. Ik heb daarna erg 
last van mijn arm. Het brandt. 
Allemaal chemisch spul natuur-
lijk. Als ik het ziekenhuis uit 
loop beginnen mijn vingers te 
tintelen. Dan mijn voeten, mijn 
neus. Ik kan niets kouds meer 
vastpakken.”
 
,,De eerste week daarna lig ik 
op bed, hondsberoerd, hele-
maal van de wereld. De tweede 
gaat het iets beter, maar moet 
ik uitkijken dat ik geen infecties 
oploop. Niet te veel naar buiten 
gaan. De derde onderneem ik 
weer meer dingen. En dan be-
gint het van voren af. Ik heb er 
nu vijf kuren op zitten, de zesde 
komt eraan.”

,,Het was 11 
december 
vorig jaar. 
‘Zal ik met je 
meegaan?’, 
vroeg Yvonne, mijn vrouw. 
Niet nodig, ik zou toch zo weer 
terug zijn. Ik ging voor een 
echo van mijn buik naar het 
Sint Antonius, hier in Nieu-
wegein. Het hele jaar had ik al 
lichamelijke klachten en er wa-
ren verschillende onderzoeken 
gedaan. Longfoto’s, mijn bloed, 
een beenecho, een bottenscan. 
‘Nou, daar kom ik goed weg’, 
dacht ik nog toen ze de eerste 
keer niets vonden. Wie maakt 
mij wat?”

,,Lag ik daar, in mijn eentje. 
Een verpleegster haalde een 
apparaatje over mijn buik en 
riep meteen de dokter erbij. 
‘Er zit iets in je darmen dat 
er niet hoort.’ Een gezwel. Ik 
was knock-out, mijn hele leven 
stond op zijn kop. Die mid-
dag ben ik teruggekomen met 
Yvonne en de kinderen. Er 

waren al uitzaaiingen naar mijn 
lever.” 

,,Vlak voor kerst hoorde ik dat 
ze ook in mijn buik zaten. Het 
was iedere keer erger. Na de 
feestdagen kreeg ik direct mijn 
eerste kuur. Het gaat niet meer 
weg, dat weet ik inmiddels. Het 
kan iets minder worden maar 
het komt weer terug. De dokter 
zegt: ‘Hopelijk heb je nog een 
paar jaartjes.’ Ik probeer nu zo 
lang mogelijk de kwaliteit van 
het leven te handhaven. Een 
operatie om dat gezwel weg te 
halen, zit er niet in. Te gevaar-
lijk tijdens die kuren. Mijn lever 
krijgt voorrang. Ik heb nog een 
second opinion gevraagd in 
het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis dat in kanker is 
gespecialiseerd. Een laatste 
strohalm. Voor mijn gevoel heb 
ik zo alles gedaan. Wat kan ik 
nog meer doen?” 

,,Hé maar, ik wil 
hier geen zielig 
verhaal ophan-
gen. Zo zit ik 
niet in elkaar. Ik 
ben strijdbaar. 
Altijd geweest. 

Dat was vroeger al zo. Ik ben 
opgegroeid in Rivierenwijk. 
Iedere dag voetballen, op het 
Maasplein met de gebroeders 
Spelbos en Lanfermeijer. Par-
tijen kiezen en daar gingen we, 
vaak tot ’s avonds laat en je de 
bal bijna niet meer kon zien.”
 
,,Mijn eerste club was Velox. 
Daar speelde 
ik met jongens 
als Teus 
Huygens en 
Wim ‘Buik’ 
van Arnhem. 
Laatste man 
of op het middenveld. Ik kon 
een aardig balletje trappen 
en kwam bij de jeugd van FC 
Utrecht terecht. Het beviel, ik 
mocht blijven. Maar ik was een 
beetje eigenwijs en wilde meer 
geld. Prima, voor mij zo een an-
der. Weet je wie in mijn plaats 

kwam? Ton du Chatinier. En zo 
ging dat wel meer. Als het me 
ergens niet meer beviel, was ik 
zo weg. Ik ben wat dat betreft 
rechtlijnig.” 

,,Ook naar VSC ben ik eerlijk 
geweest: ik ben geen trainer 
meer. Het gaat gewoon niet. En 
ik hou niet van valse beloftes. 
Het is toch ongelooflijk? Ik 
heb veertig jaar op de velden 
gestaan, als speler en als trai-
ner. In augustus nog. Gelukkig 
hebben Marco Mesu en Paul 

Pessel het stokje 
opgepakt. Klasse 
van die jongens. 
Zij hebben al-
lebei een eigen 
bedrijf en zijn 
zo met die club 

bezig. Ze steken hun nek uit.”
 
,,Gewoon kijken bij mijn team 
is al moeilijk. Het is vaak van 
dat rotweer en ik heb het gauw 
koud. Toch, als ik me redelijk 
voel, kom ik even. Laatst nog. 
Ik werd door iedereen aan de 

kant aangeschoten. ‘Hoe gaat 
het nou met je?’ Iedereen is 
erg betrokken. Ik heb ook veel 
aanloop thuis, krijg kaartjes, 
belletjes. Dat streelt me. Ik heb 
erg veel steun van. Hier, moet 
je kijken, dat zijn zeker honderd 
kaarten. Mooi hè?”

,,Soms is er ruimte voor emo-
ties. Dan praat je met je familie. 
Voor Yvonne is het net zo 
zwaar. Wat zijn haar vooruit-
zichten? Zij is ook machteloos. 
Bij speciale gebeurtenissen, zo-
als verjaardagen, vraag je je af: 
‘Hoe lang mag ik hier nog zijn? 
Wordt het me gegund nog wat 
jaartjes rond te lopen?’ Maar 
ik blijf er niet in hangen. Met 
zelfbeklag schiet je niets op, 
daar heeft niemand wat aan. 
Emoties prima, maar je moet 
ook de knop weer omdraaien, 
verder gaan. Mijn dochter gaat 
in juni trouwen, daar leef ik nu 
naar toe.”

,,Ik ben nooit een opgever 
geweest, nog steeds eigenwijs. 

Geloven in God doe ik niet, 
maar ik heb wel hoop. Je weet 
het nooit. Sommige mensen 
lopen hier nog jaren mee door. 
Daar moet ik me aan vastklam-
pen. Zonder hoop blijft er wei-
nig over. Dat moet ik houden, 
ik wil niet opgeven. Ik heb een 
vrouw en twee kinderen. Ik ben 
veel te jong om dood te gaan. Ik 
zal strijden tot ik neerval.”
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Het gevecht tegen kanker van VSC-trainer Jaap Mersman
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‘ik mag niet opgeven’
Jaap Mersman heeft kanker. Het is ongeneeslijk. De 
trainer van VSC Utrecht legt zich hier echter niet zomaar 
bij neer. ,,Je weet het nooit. Ik moet hoop houden, anders 
blijft er weinig over.’ Het verhaal van een strijdbare man.

vroeg Yvonne, mijn vrouw. Dat was vroeger al zo. Ik ben 

‘Zijn me nog wat 
jaartjes gegund?’

of op het middenveld. Ik kon bezig. Ze steken hun nek uit.”

‘Met zelfbeklag 
schiet ik niets op’

jaap Mersman (52)
Geboorteplaats: Utrecht
Getrouwd met: Yvonne (51); 
vader van: Angela (25) en Nick (22); 
beroep: filiaalmanager postkantoor Neu-
de in Utrecht;
Clubs als speler: velox, jeugd FC Utrecht, 
Holland, willem ii, Holland, Geinoord, Ul-
trajectum;
Clubs als trainer: Ultrajectum (niet-se-
lectiespelers), vvom, Ultrajectum, PvC, 
KdS, vSC.

wij de kampioenen huldigen. deze huldiging 
zal plaatsvinden voor aanvang van de laatste 
wedstrijd van het 1e elftal van elinkwijk op 
tweede pinksterdag (12 mei).  de kampioenen 
worden uitgenodigd in trainingspak of in hun 
voetbalkleding aanwezig te zijn bij deze laatste 
wedstrijd.

EMinEnt BOYS    66

Fair plaY   24

Faja lOBi   236
een gezonde vereniging met een uniek en 
kleurrijk ledenbestand op een opgeknapte 
locatie in Kanaleneiland-Zuid. dat is het 
resultaat van de ledenvergaderingen van de 

beide voetbalverenigingen Faja lobi (lunet-
ten) en KdS (Kanaleneiland), die op 23 april 
plaatsvonden. tijdens de bijeenkomsten bij 
beide clubs hebben de leden ingestemd met 
het voorstel om komend seizoen op één 
locatie samen te gaan spelen. Gedurende het 
aankomende seizoen wordt bovendien een ju-
ridische fusie tot stand gebracht, waarna Faja 
lobi en KdS vanaf 2009-2010 onder de noe-
mer Faja lobi KdS als nieuwe vereniging aan 
de competitie zullen deelnemen. de nieuwe 
vereniging krijgt een zeer divers ledenbestand. 
Naast een multiculturele heren- en jeugdafde-
ling, is ook de damesafdeling divers van aard. 
Zo werkt de damesafdeling actief samen met 
allochtone vrouwensportvereniging ladyfit, 
wat al leidde tot een grotendeels marokkaans 

waren ook Rien Kuit en Jaap langras 
aanwezig om het bestuur te feliciteren.
Het is mooi gevonden van de werkne-
mers van Rasing aannemersbedrijf om de 
toegangsbrug naar de te bouwen kantine an-
nex clubhuis te noemen naar Focus, zodat de 
naam op het nieuwe sportpark daar al bekend 
is. op het moment is de stalen constructie 
van de eerste verdieping geplaatst en kan men 
duidelijk de contouren van de kantine, keuken, 
opslagruimte enz. zien. de bouwers zijn druk 
bezig met het metselwerk e.d. Alles verloopt 
nog steeds naar wens, zodat de kans zeker 
aanwezig is dat eind dit jaar Focus ‘07 in zijn 
geheel op het nieuwe sportpark zit. 

FZO    150

meiden b-team en het debuut van jonge 
allochtone meiden in de KdS dames 1 en 2. 
met daarnaast een jeugdafdeling met d-, e- en 
F-teams uit de wijk, krijgt de fusievereniging in 
de toekomst een bijzonder karakter.

FOCUS   662
tijdens de viering van het 100-jarig bestaan 
van Cvv vriendenschaar waren ook voorzit-
ter Henri van der Kamp en bestuurslid 
Pieter Helmond aanwezig om de vereniging 
te feliciteren met dit unieke jubileum. Henri 
bood voorzitter Huub van oorschot een 
mooi aandenken aan, terwijl Pieter Helmond 
een net met drie wedstrijdballen aanbood. 
Natuurlijk werd ook de geridderde Hans 
Jobse gefeliciteerd. onder de aanwezigen 
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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.

MENS-ZEIST BOUW B.V. zoekt op korte termijn zeer goede 
en gemotiveerde

Schilders m/v
Onze nieuwe medewerkers zullen zeer uiteenlopende 
onderhoudsschilderwerkzaamheden verrichten bij het 
realiseren van allerlei soorten werken. Een ruime er-
varing in het onderhoudsschildersvak is een vereiste.

Na een ruime proefperiode zal worden vastgesteld of 
onze nieuwe medewerkers kunnen blijven meedraaien 
in ons grote, vaste team, dat zomer en winter bij ons 
doorwerkt.

Wij bieden onze nieuwe medewerkers:
• na gebleken geschiktheid in zowel de zomer als in 

de winter continuïteit in werk;
• een collegiale werksfeer in een zeer gemotiveerd 

team;
• een optimaal Arbo- en veiligheidsbeleid;
• een stabiel sociaal beleid;
• een uitstekende honorering.

Indien bovengenoemde u aanspreekt, neem dan  
contact op met Mens-Zeist Schilderwerken B.V., 
Postbus 116, 3700 AC Zeist, 
tel. (030) 692 88 00, of e-mail: info@mens-zeist.nl 
of bezoek onze website: www.mens-zeist.nl

Huis ter Heideweg 6, 3705 LZ Zeist

De bedrijven van Mens-Zeist 
zijn gestaag groeiende, profes-
sionele ondernemingen, die 
zich t.b.v. woningen en andere 
gebouwen bezighouden met 
de aanneming en uitvoering 
van alle soorten werken op het 
gebied van: 

• totaalonderhoud zoals plan-
matig onderhoud en resultaat-
gericht vastgoedonderhoud;

• schilderwerken zoals onder-
houdsschilderwerk, preventief 
onderhoud, wand- en vloeraf-
werking en betonrenovatie;

• bouwkundige werken 
zoals bouwkundig (groot) 
onderhoud, isolatie, renovatie, 
nieuwbouw en kozijnrenovatie 
en –vernieuwing.

De bedrijven bestaan reeds 
sedert 1901 en kunnen worden 
gerekend tot de grote, zelfstan-
dige ondernemingen in deze 
werkgebieden in Nederland.

MENS-ZEIST SCHILDERWERKEN B.V.
MENS-ZEIST BOUW B.V.

Mens-Zeist
Totaalonderhoud
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Raymond Graanoogst bij UVV

voetballen met 
oogappel jaymen

Door Mark Giepmans

Als zeventienjarige A-
junior maakte Raymond 
Graanoogst (inmiddels 

33) onder Ab Fafié zijn droom-
debuut op 19 december 1992 te-
gen Cambuur. Hij kwam er een 
kwartier voor tijd in, scoorde 
even later de gelijkmaker en 
werd uitgeroepen tot man van 
de wedstrijd. In de voorberei-
ding op het seizoen 1994/1995 
volgde een ander persoonlijk 
hoogtepunt. ,,We speelden 
thuis in een vol stadion tegen 
het Barcelona van trainer Johan 
Cruijff. Ik scoorde twee keer 
waarvan één keer uit een om-
haal. Kippenvel!” 

Bij het zien 
van de nade-
rende concur-
rentie in de 
aanval én nog 
geblesseerd 
aan zijn lies, 
vluchtte hij 
in 1996 het 
avontuur achterna. Het jaartje 
Griekenland werd door die 
blessure niks. Na een moeilijk 
revalidatieproces haalde Graan-
oogst zijn oude niveau niet 
meer. Vooral op snelheid had 
hij veel ingeleverd. Na twee jaar 
Haarlem was de koek op. ,,Ik 
was realistisch en wist dat het 
nooit meer zo zou worden als 
bij FC Utrecht. Ik heb alles mee-
gemaakt. Mooie wedstrijden in 
even mooie stadions gespeeld.”
Graanoogsts allereerste club 
was Celeritudo. Het was de 
club waar zijn oom Co van 
Veen hem mee naar toe nam. 

De kleine Raymond ging daar 
niet fijn weg. Hij trainde als 
tienjarig jochie met de D1 en 

de B1 mee. Tot de dag dat de 
trainer van de B1 ziek was en 
hij van zijn vervanger niet mee 
mocht doen. ,,Die man liet me 
vervolgens alleen door een eng 
bos teruglopen. In de kantine 
hingen toen fotootjes van de 
toen nog vermiste Arthur Ghu-
raroo (later vermoord terugge-
vonden in diezelfde buurt- red.) 
Ik was overstuur en verliet de 
club. Het tragische feit dat oom 
Co kort daarvoor op 32-jarige 
leeftijd was overleden, maakte 
de keuze nog gemakkelijker.” 
Na een jaartje Vreeswijk werd 
het neefje van Mister FC 
Utrecht Leo van Veen, ontdekt 
door de grote FC. De jeugd 
speelde toen onder de vlag van 

Elinkwijk. Een 
droom werd 
werkelijkheid. 
,,Toen ik klein 
was, hing ik in 
de vakanties 
vaak rond bij de 
Galgenwaard. Ik 
keek aandachtig 
naar de trainin-

gen en joeg op handtekenin-
gen.” 

Jeugdtrainer Henk Vonk krijgt 
onbegrensd respect. ,,Het 
belangrijkste was dat hij ons op 
het rechte pad hield door streng 
op te treden als iemand verviel 
in roken, drinken en feesten.” 
Bij FC Utrecht waren er andere 
manieren om lol te beleven. 
Ook later in het eerste was 
genoeg plaats voor jongens-
gein. ,,Jean-Paul de Jong poepte 
eens in een trofee. Die verstopte 
hij ergens in de kleedkamer 
en dan was het wachten op de 
reactie van verzorger Gerrit 
Klaassen. En wij liepen Marian 
van de administratie vanuit de 
kleedkamer naakt, al boven de 

balie uitspringend, voorbij. Van 
de jongens van nu hoor ik dat 
er minder gelachen wordt.” 

Nadat Graanoogst stopte met 
betaald voetbal versleet hij een 
rits amateurclubs. Hij werkte 
ondertussen een paar jaar bij 
de politie, als accountmanager 
bij De Telefoongids en sinds 
vorig jaar zomer bekleedt hij 
eenzelfde functie bij Voetbalza-
ken.nl. ,,We linken alle busines-
sclubleden in Nederland aan 
elkaar door middel van internet 
en evenementen die we organi-
seren voor businessclubleden. 
Het is raar dat je als busines-
sclublid van FC Utrecht een 
clubkaart van Sparta nodig hebt 
als je naar Sparta - Feyenoord 
wil. Via ons zijn er betere mo-
gelijkheden.”

Sinds zes jaar gaat hij met zijn 
vriendin Mandy. Samen heb-
ben ze Jaymen, een vriendelijk 
joch van vier. Vader gaat elke 
dag met zijn oogappel voetbal-
len. ,,Het leuke is dat hij voor 
wedstrijden en in de rust bij ons 
in de kleedlokaal zit, hij loopt 
mee met de warming-up en zit 
in de dug-out. Dat kan door 
de vrijblijvende sfeer die rond 
het zaterdagelftal van UVV 
(tweede klasse) hangt. 

We zijn een vriendenteam en 
dat zal zo blijven. Onze spelers 
zijn allemaal wat ouder, heb-
ben allemaal een goede baan 
en daarom willen en kunnen 
ze maar één keer per week 
trainen. Als je een weekend op 
vakantie wil, prima.” Dit jaar 
is Graanoogst speler-trainer 
geworden. ,,Maar dat houdt 
niet meer in dan de training op 
maandag leiden en mede de 
opstelling bepalen.” Het team 
gaat ook geregeld samen op 
vakantie. ,,Vorig jaar gingen we 
een weekje naar Aruba, waar 
een deel van mijn roots liggen. 
Ik hoop dat het er volgend jaar 
zomer weer van komt. Ik zet de 
trip dan mede op.” 

Menig supporter van de FC zal nog opveren bij de naam 
Raymond Graanoogst. De rasechte Utrechter had een rol 
in het zeer matige FC Utrecht van midden jaren negentig. 
Het talent in de voorhoede wilde de destijds al even matig 
gevulde Galgenwaard nog wel eens in verroering brengen. 

vader cyril

Zijn vader Cyril, die ook leider van Uvv zaterdag 1 is, heeft pas een 
herseninfarct gehad en is nu op de weg terug. ,,mijn ouders lieten me 
altijd lekker m’n gang gaan met de bal. Ze stimuleerden het heel erg dat 
ik sportte. ik wil mijn zoontje dezelfde jeugd wil geven als ik heb gehad 
van mijn ouders.” Graanoogst kan goed relativeren. ,,er hoeft maar iets 
te gebeuren en dan besef je dat niet alles zo vanzelfsprekend is. laatst 
was ik bij mijn vader in revalidatiecentrum de Hoogstraat. Als ik dan 
mensen van mijn leeftijd zonder benen zie, vergeet ik kleinere dingetjes 
waarmee ik zit meteen.”
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avontuur achterna. Het jaartje 

droom werd 
werkelijkheid. 
,,Toen ik klein 
was, hing ik in 
de vakanties 
vaak rond bij de 
Galgenwaard. Ik 
keek aandachtig 
naar de trainin

gen en joeg op handtekenin

‘We zijn een 
vriendenteam en dat 

zal zo blijven’

op 3 mei heeft FZo afscheid genomen 
van Cor Klomp als scheidsrechter. onder 
het toeziend oog van zijn vrouw en (klein)
kinderen floot de  70-jarige leidsman als 
laatste wedstrijd een rustige confrontatie 
tussen FZo 5 en vvA 4. Cor Klomp heeft 
sinds mensenheugenis wekelijks een duel 
voor FZo gefloten, op sommige zaterdagen 
zelfs twee. FZo neemt dankbaar afscheid 
van deze trouwe clubman, die moeilijk te 
vervangen zal zijn. in Ad/UN heeft een fraai 
afscheidsinterview gestaan. volgend jaar vangt 
FZo weer aan met jeugdvoetbal. Het juiste 
mailadres van edwin Schmeink, de jeugdcoör-
dinator, is edwinschmink@versatel.nl (zonder 
e in schmink). U kunt bij hem terecht voor 
algemene informatie en specifieke vragen. 

gEinOOrD   950
voor zover nu bekend neemt Geinoord aan 
het eind van dit seizoen afscheid van een 
aantal A-selectie spelers waaronder: barry 
Roestenburg, tom van lijf, daniel Kops, daniel 
oostendorp, Jeffrey vink, martijn Ruitenburg, 
en Rory olsthoorn. Aanstaande zaterdag in 
de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen 
dovo zullen wij stil staan bij het vertrek 
van deze spelers, met name “good old” barry 
Roestenburg heeft vrijwel zijn hele leven voor 
Geinoord gespeeld. wij danken deze spelers 
hartelijk voor alles wat zij voor Geinoord 
hebben betekend of in de toekomst nog zul-
len betekenen en wensen deze vertrekkende 
spelers heel veel succes en gezondheid toe in 

om het kampioenschap binnen te 
halen. ondanks de zenuwen en het ma-

hun verdere leven en voetbalcarrière.wilt u 
deze kanjers nog een keer komen aanmoedi-
gen en uw blijk van waardering en respect aan 
deze spelers ten toon spreiden dan kan dat 
aanstaande zaterdag vanaf 14.30 uur op ons 
eigen sportpark Parkhout. van alle vertrek-
kende spelers of de spelers die lager gaan 
spelen zullen wij ook op de slotavond passend 
afscheid nemen.

’t gOY    388
de meiden e1 zijn kampioen geworden. voor 
de tweede keer binnen vijf dagen moest 
er gespeeld worden tegen de nog enige 
concurrent, vreeswijk me1. omdat de eerste 
wedstrijd met 5-1 gewonnen was, hadden de 
meisjes van ’t Goy genoeg aan een gelijk spel 

Terug naar de startpagina
ME1 Kampioen!! 
Voor de tweede keer binnen 5 dagen moest er gespeeld worden tegen de nog enige concurrent 
Vreeswijk ME1. Omdat de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen was, hadden de meisjes van ’t 
Goy genoeg aan een gelijk spel om het kampioenschap binnen te halen. Ondanks de zenuwen 
en het matige spel hadden onze meiden toch de beste kansen voor rust. Halverwege de 1e 
helft kwamen ze op een 1-0 voorsprong. Hierna verzuimde ’t Goy om de voorsprong uit te 
breiden. In de tweede helft was Vreeswijk de betere ploeg en kwam verdiend op gelijke hoogte. 
In het restant van de wedstrijd beleefden de speelsters, begeleiding en supporters nog enkele 
spannende momenten, maar door vechtlust en goed keeperswerk werd nog een tegengoal 
voorkomen.  
Het laatste fluitsignaal van Clemens volgde en het kampioenschap kon gevierd worden. Een 
verdiend kampioenschap al behaald na 6 overwinningen en 2 gelijke spelen, met vaak goed 
combinatie- en positiespel. Na afloop van de wedstrijd werden de bloemen na een korte 
toespraak uitgereikt door de damescommissie. Na de foto’s en ereronde was het tijd voor de 
limonade en patat geregeld door niemand minder dan Ries.  
Ten slotte willen wij de MB1-meiden, Clemens, ouders en de overige supporters bedanken voor 
hun steun tijdens onze kampioenswedstrijd. Zaterdag volgt de laatste wedstrijd tegen De 
Meern. Na afloop worden de kampioenen getrakteerd door sponsor de Rooij.  
Meiden van de ME1 we hebben van jullie genoten en hopen dit het volgend seizoen wederom 
te mogen doen.  
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Dorpstraat 40
3433 CP 
Nieuwegein
Tel. 030 - 6019981
www.oudvreeswijk.nl

Hengelsport Oud-Vreeswijk
Voor al uw Hengelsport artikelen

Eigenaar Jan, oud scheidsrechter amateurs 
en betaaldvoetbal heet u welkom.

VAKKUNDIG VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER!
 BINNEN EN BUITENSCHILDERWERK

 REPARATIE HOUTROT

 WANDAFWERKING

 KLEURADVIEZEN

BEL VOOR ONZE:

 WINTERKORTING!!!

TEL.: 030 - 251 81 92 / 06 - 51 80 56 20
WWW.KOKSCHILDERS.NL

Wat doe jij komende Zomer? 
Trainen als een echte prof?!?!

HOAC JEUGDVOETBALKAMPEN!

Locatie: Driebergen (vv C.D.N.)
Contact: Harold van Ineveld

Info: W: www.hoac.come2me.nl T: 06-55130634 
E: haroldvanineveld@yahoo.com

zoeken binnen- en buitenwerk
Redelijk tarief

Vooraf prijsopgave

06 - 11416434

*7 dagen per week geopend*
Kauwenhof 2, 3435 SN, Nieuwegein

k

030-6046797

Bar Eet Café Friends
Is gevestigd in het historische hart van 
Vreeswijk met een prachtig  terras aan 
het water.
Wij serveren  u een heerlijke lunch, diner.
Of komt u gewoon voor een heerlijk 
kopje koffi e.
Ook kunt u bij ons terecht  voor een 
gezellig avond uit.

Ons adres is:  
Dorpsstraat 5 
3433 CH Nieuwegein
Tel. nr: 030-6080093
www.bareetcafefriends.nl

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

www.ralphsports.nl
Sporters 10% korting!!!
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Door Rob Zomer

wElkE COnClUSiE trEk jE 
Uit Dit SEiZOEn?
,,Stapje voor stapje zijn de 
spelers, ook als groep, volwas-
sener worden. Iedereen in onze 
jeugdige selectie kan zich wegcij-
feren voor het resultaat. Daarom 
roepen ook zoveel tegenstanders 
dat ze tegen ons niet goed speel-
den. Dat zegt wel iets. We zijn 
nog steeds te weinig zelfbewust. 
Tegen IJsselmeervogels bijvoor-
beeld zie je dat ze het veld op 
gaan met te veel ontzag voor die 
jongens. Pas als dan blijkt dat we 
kunnen meekomen, groeit het 
vertrouwen.”

Zit Er nOg grOEi in?
,,Geinoord heeft zich drie keer 
gehandhaafd, wonderwel goed 
eigenlijk. De volgende stap is een 
stabiele hoofdklasser te worden. 
Voorwaarde daarvoor is het 
huidige niveau vast te houden en 
ons waar nodig te versterken. 

krijg jE allE pOSitiES 
DUBBEl BEZEt?
,,Nee, hoeft niet. Ik verbaas me 
er wel eens over dat bij een club 

als Spakenburg al die jongens 
die er net buiten vallen op de 
tribune zitten. Niet in het tweede 
voetballen, helemaal niet voet-
ballen. Ze vangen hun bedragje, 
maar missen ritme en worden 
niet beter. Dan kun je toch beter 
stoppen? Onbegrijpelijk!” 

wat VOOr tYpE trainEr 
BEn jE?
,,Een weegschaal. Wikken en 
wegen. Ik zoek geduldig naar 
de juiste speelwijze en zorg dan 
voor duidelijke richtlijnen, die ik 
kan uitleggen. Dat geeft spelers 
houvast en je voorkomt dat ze te 
veel lopen na te denken en aan 
voetballen niet toekomen.” 

MOEt jE SOMS tEgEn jE na-
tUUr in HanDElEn?
,,Ja dat moet soms echt. Een keer 
boos zijn op het juiste moment, 
om een effect te bewerkstelligen. 
Heb ik bij de beloften van FC 
Utrecht gehad. Namen zal ik 
niet noemen, maar een aantal 
spelers trainde naar mijn zin niet 
goed, Die heb ik een zaterdag 
laten komen. Kostte mij ook 
mijn middag, maar ik heb er 
geen spijt van gehad. Aan de 

andere kant: iemand afbranden 
is wel erg kort door de bocht. 
Zo zit ik niet in elkaar. De kunst 
is vaak om positief-kritisch te 
blijven. Zoals met Daniël Kops 
dit seizoen. Iedereen zag dat hij 
er minder scoorde. Als de trainer 
dan gaat zeuren, gaat de groep 
ook zeuren. Terwijl je hem erbij 
wilt houden, hem weer wilt laten 
scoren.” 

DUiDElijkE riCHtlijnEn 
ZEi jE. tOt wElkE BEpErk 
jE jE Dan?
,,Steeds meer ploegen zullen 
met vier man achter in de zone 
spelen. Dan verdedig je elk 
vijftien meter. Kantelen als de 
bal aan de andere kant is, druk 
zetten als die aan jouw kant is. 
Maar hoever? Mijn vaste richtlijn 
is dan tot de eerste paal, al staat 
een tegenstander verder. Dan 
de twee centrale verdedigers: 
die moeten elkaar rugdekking 
geven, terwijl ze ‘naast elkaar’ 
staan. Hoe groot mag de afstand 
tussen beide maximaal zijn? Dat 
ze nog net elkaars rugnummer 
kunnen lezen. Dat zijn de richtlij-
nen wel zo’n beetje. Meer is niet 
beter. Dan wordt de houvast een 
belemmering. We zijn er één keer 
van afgestapt. Uit tegen Spaken-
burg. Stonden we binnen twintig 
minuten met 3-0 achter.”
     
in wElkE OEFEnVOrMEn 
wErk jE Daar aan?
,,Speel maar eens met elf tegen 
vier verdedigers. Dan wordt het 
wel duidelijk. Er zal bijna niet 
worden gescoord. Omdat ze niet 
de spelers maar de ruimte en de 
bal verdedigen. En als je er dan 
ook nog twee voor zet die druk 
kunnen zetten… “

analYSEEr jE tEgEnStan-
DErS? 
,,De algemene teamorganisa-
tie wil ik wel weten. Wie waar 

speelt en met welke kwaliteiten 
interesseert me niet zo. Op ama-
teurniveau blijkt dan toch vaak 
dat ze niet spelen. Maar, ik pluis 
alle voetbalwebsites na en lees 
kranten uit de regio van de te-
genstanders. De meeste cijfertjes 
ken ik wel, en als ik me vergis, 
hoor ik dat wel van Roestenburg. 
Ook helpt dat ik me veel situaties 
uit eerdere wedstrijden voor de 
geest kan  halen. In de thuiswed-
strijd tegen Kloetinge hebben 
we bijvoorbeeld een strafschop 
tegen gekregen. Ik had de nemer 
en zijn hoek in de wedstrijd-
bespreking aangegeven bij Bas 
van Straalen, onze doelman. 
Bas stopte de penalty. Dat zijn 
natuurlijk leuke momenten.” 

HEB jE EEn FaVOriEtE 
SpEElwijZE? 
,,Mijn voorkeur gaat uit naar 
een dubbele bezetting aan de 
zijkant, maar dat hoeven niet de 
authentieke buitenspelers te zijn 
zoals we die van vroeger kenden. 
Met ‘het krijt aan de schoenen’ 
zoals jullie vorige maand in de 
rubriek Positiespel beschreven. 
Heb je ze, helemaal prima. Maar 
er ook andere manieren om de 
achterlijn te halen. Ten koste 
van alles met drie spitsen willen 
spelen, zorgt voor een statisch 
en dus voorspelbaar spelletje 
dat door de tegenstander heel 
makkelijk bestreden kan worden. 
Ik heb niets tegen een 4-4-2 
formatie, want die heb ik met sv 
Geinoord ook wel gebruikt. Dan 
gaat het om het benutten van 
operationele ruimtes, wat mis-
schien wel iets meer denkwerk 
vraagt van de spelers. Overigens 
vind ik het praten in termen van 
4-3-3 of 4-4-2 niet zo interessant, 
omdat de veldbezetting zo vaak 
en snel verandert. De intentie 
waar je mee speelt, vind ik veel 
belangrijker. Dat je goed moet 
kunnen verdedigen is duidelijk. 
Maar ik wil attractief aanvallend 
voetbal spelen. Ik zit wel elke 
week langs de kant.“ 
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Bert van Sas

geduldig
Vier wedstrijden voor het einde van de competitie wist sv 
Geinoord zich al veilig. Tijd om in het komende seizoen 
een stabiele hoofdklasser te worden, vindt trainer Bert van 
Sas. De Veenendaler, die komend seizoen Abraham ziet, 
trainde al eerder op Parkhout en vierde ook successen met 
de beloften van FC Utrecht.

Clubs als speler: dovo

Clubs als trainer: dovo A1, 
Stroe, Geinoord, Huizen, dovo, 
beloften FC Utrecht, assistent-
trainer bij AGovv, be Quick ‘28, 
bennekom en Geinoord.

beste trainer: ,,Zonder twijfel Jan 
Rab, een fantastische veldtrainer. 
veel met de bal en leuke en uit-
dagende trainingen waar je vanzelf 
veel van opstak.”

beste speler: ,,Ronald Spelbos 
heeft op mij de meeste indruk ge-
maakt. een fantastische  persoon-
lijkheid en een speler die een an-
der altijd beter liet voetballen.”
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presteren met plezier

Gaan kinderen echt beter voetbal-
len van onophoudelijke kritiek? er-
win van baarle denkt van niet. Sinds 
hij enkele jaren geleden besloot 
pupillencoach te worden, paste hij 
de werkwijze en opvattingen die hij 
in zijn professionele bestaan heeft 
ontwikkeld met groot succes toe 
op het coachen van de jeugdvoet-
ballers. Zijn teams werden winning 
teams zonder het presteren als 
uitgangspunt te hebben. in dit boek 
legt van baarle uit dat voetballende 
kinderen allereerst plezier moeten 
hebben en zich verbeteren door 
juist hun sterke punten te bena-
drukken. Pingelen en spelvreugde 
staan voorop in zijn technische en 
tactische lessen. Presteren met ple-
zier volgt de verrichtingen van een 
door de auteur gecoacht jeugd-
voetbalteam en bevat tal van prak-
tische en onmisbare tips voor alle 
jeugdvoetbalcoaches van spelertjes 
tot en met twaalf jaar.

bestel dit boek via de shop van trai-
nersmagazine: www.trainerssite.nl 

Cursus techniek training
in het voor en najaar wordt er 
weer de individuele cursus geor-
ganiseerd. Samen met trainers van 
andere clubs zal Cock van dijk 
trainers wijs maken in de wereld 
van de techniektraining binnen een 
amateurvereniging. in het voor –en 
najaar worden de volgende cursus-
sen georganiseerd:

Locatie: bvv Barendrecht
• Data: op de donderdag –en vrij-

dagavonden 6, 12, 20 en 27 juni 
2008 

• Locatie: Sportpark ‘de Bongerd’
 dierensteinweg 6, 
 2991 XJ barendrecht
 0180-625492
• Website: www.trainerssite.nl   

Locatie: vv Brederodes
• Data: op de Vrijdagvonden 3, 10, 

17 en 24 oktober 2008
• Locatie: Sportpark Blankensteijn
 langeweg 4
 4133 AX vianen
 0347-373233
• Website: www.trainerssite.nl   

de cursus bestaat uit een (klein) 
deel theorie en veel praktijk.

trainers nieuws

tige spel hadden onze meiden toch de beste 
kansen voor rust. Halverwege de eerste helft 
kwamen ze op een 1-0 voorsprong. Hierna 
verzuimde ’t Goy om de voorsprong uit te 
breiden. in de tweede helft was vreeswijk de 
betere ploeg en kwam verdiend op gelijke 
hoogte. in het restant van de wedstrijd beleef-
den de speelsters, begeleiding en supporters 
nog enkele spannende momenten, maar door 
vechtlust en goed keeperswerk werd nog een 
tegengoal voorkomen.Het laatste fluitsignaal 
van Clemens volgde en het kampioenschap 
kon gevierd worden. een verdiend kampioen-
schap, behaald na zes overwinningen en twee 
gelijke spelen, met vaak goed combinatie- en 
positiespel. Na afloop van de wedstrijd 
werden de bloemen na een korte toespraak 

uitgereikt door de damescommissie. Na 
de foto’s en ereronde was het tijd voor de 
limonade en patat geregeld door niemand 
minder dan Ries.ten slotte willen wij de 
mb1-meiden, Clemens, ouders en de overige 
supporters bedanken voor hun steun tijdens 
onze kampioenswedstrijd. Na afloop van de 
laatste wedstrijd tegen de meern werden de 
kampioenen getrakteerd door sponsor de 
Rooij. meiden van de me1 we hebben van jul-
lie genoten en hopen dit het volgend seizoen 
wederom te mogen doen.

HErCUlES   1469
Hercules kan terugzien op een zeer geslaagd 
seizoen met haar jeugdopleiding.
Naast het aanstellen van een professional in 

de persoon van mark de Horn als 
jeugdmanager werd al vroegtijdig een 
akkoord bereikt met de trainersstaf voor 
het seizoen 2008/2009.Alle prestatiedoelstel-
lingen die waren vastgelegd in het technisch 
beleidsplan werden behaald. A1 wist zich te 
handhaven in de derde divisie, b1 was een 
subtopper in de hoofdklasse , C1 draaide 
goed mee in de hoofdklasse en de d1 werd 
op een haar na kampioen in de hoofdklasse.
de e1 draaide een prima seizoen en de F1 
werd zelfs twee keer kampioen.
Hercules onderscheid zich door geen 
jeugdselectiespelers van andere clubs aan 
te trekken maar zelf op te leiden vanuit de 
onderbouw.
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Een container met korting

€

 €

030 - 28 55 200



 

Bel ons ook voor grotere of kleinere containers met korting

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

MED_Adv_Rondomvoetbal_120x80.ind1   1 18-03-2008   15:06:00

Computers • Notebooks • Printers

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

info@muismt.nl • www.muismt.nl

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

levering van printers. Voor zowel de particuliere als de zakelijke gebruiker.

in en verkoop van automobielen

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

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

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

alle service die daarbij hoort.

Bel: 030 - 69 215 74 of kijk

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

CONDOR  Computers

dat soms denk je net gescoord te hebben gaat het

Goaaaa.......l?

CC adv voetbal 12x8.indd   1 18-01-2008   10:58:06

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
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Met Piet Schrijvers meer discipline bij FZO 

‘laat mij nou een echte koffieleut zijn’ 

Door Mark Giepmans

Piet Schrijvers zit op zijn 
61ste heus niet achter de 
geraniums. Hobby’s heeft 

de inwoner van Ermelo genoeg. 
Van golfen tot keepersclinics 
verzorgen. Toch zat hij voor 
zijn gevoel te vaak thuis. Het 
contact met Ron de Bot, speler 
van het vijfde van FZO Zeist,  
kwam als geroepen. In Slowa-
kije ontmoetten ze elkaar. De 
oud-doelman van onder meer 
Ajax ging daar een tijdje met 
de keepers 
van Trencin 
aan de slag. 
Bij de club 
van Tscheu 
La Ling doet 
De Bot het 
één en ander 
op financieel 
gebied. Schrij-
vers: ,,Je weet hoe het gaat. Je 
raakt in gesprek en hij vertelt 
dan dat zijn cluppie nog een 
trainer voor komend seizoen 
zoekt. De ambitie van FZO 
beviel me wel. Ze willen mini-
maal een stabiele derdeklasser 
worden. De vierde klasse heb-
ben ze nu wel gezien.” 

Twee weken later in Neder-
land volgde een gesprek met 
het bestuur en begin februari 
kwam het rond. ,,De accommo-
datie van FZO is gemoedelijk. 
De koffie staat altijd klaar en 
laat mij nou toevallig een echte 
koffieleut zijn. Enfin, waar het 
echt om gaat is een zaak als 
dat de club weer bereid is met 
jeugdteams te starten. Het be-
langrijkst is dat er één of twee 
F-teams komen. Ik stimuleer 
het houden van Open Dagen 
dan ook heel erg. De jeugd 
vanaf vijftien jaar komt daaren-
tegen vanzelf wel.” Schrijvers 
sluit niet uit dat hij de gevolgen 
van het nieuwe jeugdbeleid niet 
meemaakt. ,,Ik heb een contract 
voor één jaar, omdat ik gelazer 
wil voorkomen als het niet 
klikt. Maar voor hetzelfde geld 

blijf ik tien jaar. Zo lang ik maar 
fluitend in mijn auto stap!” 
 
Als FZO dit jaar niet via de 
nacompetitie promoveert, wil 
Schrijvers met de club als het 
even kan de Utrechtse afde-
ling uit. ,,Er wordt daar een 
beetje te veel op fysieke kracht 
gevoetbald. Ze speelden laatst 
bij Eminent Boys. Nou, nou, 
nou….” 

FZO Zeist ziet het uiteraard 
als voordeel dat een club met 

‘De Beer van de 
Meer’ als hoofd-
trainer, aantrek-
kingskracht 
heeft op poten-
tiële nieuwko-
mers. Meer dan 
tien spelers, die 
al dan niet vroe-
ger in de jeugd 

hebben gespeeld, hebben al min 
of meer toegezegd naar de club 
te komen. ,,Dat is mooi. Zeker 
omdat er veel jongere spelers 
bijzitten. Ik wil een betere mix 
van jong en oud. Nu zijn er 
te veel oude jongens. Voor 1 
mei, wilde ik weten wat voor 
groep ik volgend jaar tot mijn 
beschikking heb. Al besef ik 
dat je tot 31 mei toch niets met 
zekerheid kunt weten.”
Iedereen zal er in ieder geval 
rekening mee moeten houden 
dat er een cultuuromslag komt. 
,,Één uur kleedkamer is één uur 
kleedkamer. Ben je er om vijf 
over, dan start je op de bank. Al 
heb je nog zo’n grote reputatie. 
Iedereen is gelijk bij mij en start 
op nul. Er wordt twee keer per 
week getraind en in de voor-
bereiding drie keer. Doet zich 
de situatie voor dat een speler 
bijvoorbeeld naar de avond-
school moet, dan kan hij best ’s 
middags of de avond ervoor of 
erna komen. Dan zorg ik dat ik 
ook op de club ben. Ik heb alle 
tijd.” 

Sinds Piet Schrijvers weet 
dat hij trainer van Flats Zeist 

Oost wordt, heeft hij zich niet 
bemoeid met het elftal. Zo af 
en toe geeft hij naast de kant 
een aanwijzing. ,,Laatst haalde 
ik, toen het spel even stil lag, 
routinier Niels Gerestein bij 
me. Ik zei dat het verstandiger 
was om met de ploeg even wat 
gas terug te nemen. Interim-
trainer Leon Byron, die het 
de laatste drie maanden goed 
heeft opgepakt, vindt het niet 
erg als ik dat doe.” In principe 
wil Schrijvers attractief voetbal 
gaan spelen. ,,4-3-3 en iedereen 
in beweging. Als je leuk voetbal 
speelt, krijg je mond-op-mond 
reclame, waardoor spelers bij 
FZO willen gaan voetballen.” 
Gezien zijn ervaring als trainer 
op het hoogste niveau (bij 
onder meer Zwolle, TOP Oss 
en AZ) kijkt hij niet zwaar op 
tegen het feit dat hij met lagere 
amateurs te maken krijgt. Hij 
ziet het juist als uitdaging. ,,Het 
is een kwestie van hard werken. 
Daarom beginnen we bijvoor-
beeld ook twee weken eerder 
dan normaal met de voorbe-
reiding. En vooral proberen! Ik 
vergelijk het met mijn trainers-
schap van een bedrijfselftal. 
Ik trainde patronen met die 
mannen: inspelen, kaatsen, diep 
geven, voorzetten, afwerken. 
Op een internationaal toernooi 
maakte het team zo’n goal. 

Prachtig! Daardoor raakten de 
spelers enthousiast en zetten ze 
vaker zo’n aanval op.”

Als coach van FZO vindt 
Schrijvers dat hij af en toe goed 
na moeten denken voor hij wat 
gaat zeggen. ,,Ik ben de hardere 
profwereld gewend. Ik zal eer-
der de meer ervaren spelers aan 
gaan pakken om als voorbeeld 

te stellen. Die kunnen er beter 
tegen als ze een keer afgebrand 
worden.” 

Schrijvers heeft maar wat zin in 
zijn nieuwe job. ,,Nou, en mijn 
vrouw ook. Nu hoeven we ’s 
avonds voor de televisie niet 
meer te ruziën over welk net er 
op mag.”

Min of meer bij toeval kwam Piet Schrijvers in contact met 
het Flats Zeist Oost (FZO). Club en speler begrepen elkaar: 
FZO moet omhoog. De oud-international wordt trainer en 
zal de discipline aanhalen. ,,Eén uur kleedkamer is één uur 
kleedkamer en niet vijf over één.” Met ‘leuk voetbal’ wil 
hij mond-op-mond reclame voor de Zeister vierdeklasser, 
die momenteel nacompetitie speelt, club in werking zetten.

Als keeper kwam Schrijvers (15 december 1946) uit voor onder meer 
twente, Ajax (1974-1983) en PeC Zwolle. Hij maakte deel uit van de se-
lecties van het Nederlandse elftal die de finales van de wK’ s in 1974 en 
1978 haalden en verloren. door een dramatische blessure die hij opliep 
in de halve finale (in botsing met ernie brandts), miste hij in Argentinië 
(‘78) de eindstrijd. Na zijn carrière als speler, werd Schrijvers trainer van 
onder meer Abcoude, FC wageningen, toP oss, AZ, FC Zwolle, HvC en 
Achilles 1894. ook in het buitenland was hij actief en wel als assistent-
trainer en keeperstrainer van het nationale team van Saoedi-Arabië. op 
zijn website www.keepers.nl staat zijn gehele cv.

Piet Schrijvers zal op moeten passen met zijn benen. wild maakt hij het niet 
meer. ,,mijn voorste kruisbanden doen niks meer. de kans dat een operatie 
goed zou uitpakken, was veertig tot zestig procent. voor mij te weinig, dus 
ik zag er van af. ik doe ook al lang geen wedstrijdjes en penaltybokalen 
meer. ik wil nog wel eens balletje kunnen trappen met mijn kleinzoon.”

‘...als het even 
kan, de utrechtse 

afdeling uit’

Wk finales

kruisbanden

HMS    293
voorzitter leo van treijen heeft een lintje 
gekregen. Hij is geridderd voor onder meer 
de vele werkzaamheden die hij voor de 
vereniging heeft verricht. ‘s middags was er in 
ons paviljoen een zeer geanimeerde receptie. 
de vereniging is nog steeds op zoek naar een 
trainer voor de zaterdag. Kandidaten kunnen 
bellen naar Ad van miltenburg (030-2618391). 

HOOgraVEn   194

HOUtEn    1078
tijdens de druk bezochte jubileumreceptie 
t.g.v. het 75-jarig bestaan van Sv Houten op 
11 april jl. zijn enkele leden in het zonnetje 
gezet vanwege hun vele verdiensten voor de 

vereniging. Zo werden Joop Somer, John van 
doorn, Huub van oostrom en John dons tot 
lid van verdienste benoemd. Jan Spaan senior 
werd postuum tot erelid van Sv Houten 
benoemd. de jubileumviering zal worden 
afgesloten met de jubileumwedstrijd Houten 
– FC Utrecht op maandag 26 mei a.s., aanvang 
19.00 uur. Sportpark oud wulven is het 
decor. een feestelijke wedstrijd tussen twee 
verenigingen die goede banden onderhouden 
op diverse niveaus. welke spelers trainer wim 
van Hanegem gaat opstellen is nog onbekend, 
maar het is wel een van de laatste wedstrij-
den van onder anderen Rick Kruys in het FC 
Utrecht-shirt. toegangsprijzen: 0 t/m 4 jaar 
= gratis toegang, 5 t/m 12 jaar & 65 + = € 
4,00, 13 t/m 64 jaar = € 7,50. Kaarten zijn ver-

twee zoontjes van 5 en 1 jaar in 
Nieuwegein. Hij speelt als aanvallende 
middenvelder dan wel spits en heeft vele 
jaren op hoog niveau gespeeld bij dordrecht 
‘90 en de hoofdklassers Kozakken boys en 
lRC. Als jeugdspeier speelde hij o.a. bij SC 
Heerenveen en vitesse Arnhem. iJFC is uiter-
aard zeer in haar nopjes met deze versterking. 
victor Karamat Ali is een andere nieuwe 
aanwinst. vanaf de eerste competitiewedstrijd 
in het eerste elftal van de iJsselsteinse Foot-
ball Club voetballen is de ambitie van victor 
(29 jaar). iJFC is voor victor een logische 
keuze, immers een gezellige club met ambitie 
om naar de 2e klasse te gaan. Hij voelt dat 
iedereen volgend seizoen voor het kampioen-
schap wil gaan en gaat graag de uitdaging aan 

krijgbaar bij de volgende voorverkoopadres-
sen: Kwalitaria Het Rond Houten, Kwalitaria 
Houten Zuid, Sport2000/Adelaar Het Rond, 
Super de boer Plein, oude dorp Houten, 
mango’s Café Houten, FC Utrecht Fanshop 
Stadion Utrecht.

ijFC   552
volgend jaar met de platte kar door iJsselstein 
gaan, dat is de ambitie van Johan brug-
geman om te verkassen van hoofdklasser 
lRC uit leerdam naar derde klasser iJFC 
in iJsselstein. iJFC is zoals hij aangeeft een 
ambitieuze club, met een dito spelersgroep, 
technische staf en bestuur, waar rondom 
voetbal alles tot in de puntjes is geregeld. 
Johan is 31 jaar en woont met denise en 



VANAF 13 MEI 
VERKRIJGBAAR

DE FC UTRECHT 
SEIZOENKAART!

BESTEL HEM NU VIA WWW.FCUTRECHT.NL OF KOM 
LANGS IN DE FANSHOP (STADION GALGENWAARD)

OPENINGSTIJDEN FANSHOP:  MAANDAG GESLOTEN, DINSDAG 13.00 - 17.00 UUR, 
WOENSDAG 13.00 - 17.00 UUR, DONDERDAG 13.00 - 19.00 UUR, 
VRIJDAG 13.00 - 17.00 UUR, ZATERDAG 13.00 - 17.00 UUR

FCutrect_Seizoenskrt_RV_270x380.1   1 07-05-2008   16:04:09
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Door Francis van Rooij

Wouter van Veluw (44) 
groeide op in Zeist en 
is daar ook zijn hele 

leven blijven wonen. Hij is de 
derde generatie die het fami-
liebedrijf ‘W. van Veluw’ runt. 
Dit bedrijf, met zo’n 75 mede-
werkers, maakt alles op het 
gebied van kleine metaalwaren. 
Uiteenlopend van naamplaatjes 
voor de KLM tot aan de KNVB-
kampioensschaal. Behalve 
prijzen maken, met oog voor 
detail, kunnen de medewer-
kers ook prijzen pakken: het 
bedrijfsteam pakte maar liefst 
zeven titels in de hoofdklasse.

De voetbalcarrière van Van Ve-
luw begon op zijn zevende. Hij 
was oud genoeg om eindelijk 
bij een voetbalclub te mogen 
spelen. De pupil koos voor de 
Zeister club Jonathan. Daar 
speelde hij maar liefst twaalf 
jaar, tot een onenigheid met de 
trainer er een einde aan maakte. 
,,Ik werkte achter de bar bij 

Jonathan. Ook op de donder-
dagse klaverjasavond, terwijl ik 
dan eigenlijk hoorde te trainen. 
De  verloren trainingsavond 
kon ik op woensdag inhalen. 
Maar dat mijn ploeggenoten 
na afloop een pilsje drinken, 
bij mij, dat vond de trainer 
maar niks.” Seastum was zijn 
volgende club, waar hij nu 
nog voetbalt. Weliswaar in het 
recreantenteam (vijfde klasse), 
maar hij geniet nog van elke 
wedstrijd. 

Op zijn elfde kwam hij met FC 
Utrecht in aanraking. Een selec-
tiewedstrijd in het stadion had 
de opmars kunnen zijn van een 
profcarriere. Maar de wedstrijd 
ging met 13-0 verloren en hij 
kreeg geen contract. Op dat 
moment kon het Wouter niet 
zoveel schelen. ,,Het zei me 
eigenlijk weinig, FC Utrecht.”

Van Veluw is ook niet in een 
voetbalgezin opgegroeid. ,,Al 
is mijn vader scheidsrechter 
geweest. Dat was nooit zo fijn, 

want hij floot meestal mijn 
wedstrijden. En al werd ik met 
twee benen onderuitgehaald, 
dan nog liet hij doorspelen. Om 
vooral de schijn te vermijden 
dat hij me voor wilde trekken”.

Veertien was Van Veluw toen 
hij hernieuwd kennis maakte 
met de FC, met vrienden op 
de tribune. Sindsdien is de 
zakenman een ware supporter. 
,,Ik herinner me een wedstrijd 
tegen AZ. We stonden 0-2 
achter en ik vertelde tegen mijn 
vrienden dat we met 3-2 zou-
den winnen. En dat gebeurde 
ook… prachtig! Een andere 
keer had ik een vismes bij me. 
Toen werd ik voor de start van 
de wedstrijd ‘opgepakt’. Moest 
ik het mes afgeven en me na 
afloop melden. Terwijl ik de 
middag daarvoor gewoon was 
gaan vissen. Ik was toen pas 14 
jaar.”

Jaren later ging Van Veluw 
in op een aanbieding voor 
business seats. Om die vijf 
seizoenen geleden in te ruilen 
voor een skybox, rechts bo-
venin. ,,Daar is het toch ideaal 
klanten en soms ook personeel, 
te ontvangen. Zelf mis ik dan 
de gezelligheid met de vele 
mensen in de business zaal, 
maar bij ons gaat het licht vaak 
het laatst uit.” 

Voetbalpassie uit zich bij Van 
Veluw niet luidkeels of in 

superlatieven. ,,Ik schreeuw 
niet vanuit mijn skybox dat 
het beter moet, dat weten de 
spelers zelf ook wel.” Hij geniet 
vooral van het samenzijn met 
vrienden. Winnen is dan ‘wel 
leuk’. En verliezen hoort erbij. 
,,Je moet wel reëel blijven 
en de club doet het dan heel 
aardig. Bovendien, als je alleen 
maar wint, is er ook niets aan. 
Je moet verdriet kennen om 
vreugde te kennen.” 

Doelstellingen in het voetbal 
heeft Van Veluw niet meer. 
Zijn ambities liggen in de 
zakenwereld. Daarin wil hij de 
top halen. Maar als hij mocht 
kiezen tussen profvoetballer 
zijn of ‘alles wat hij nu bereikt 
heeft’ dan kiest hij toch voor 
het betaalde voetbal: ,,Maar al-
leen als we het hebben over het 
kaliber Van Basten.”
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Wouter van Veluw vervaardigt Dommen 
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Halverwege de Woudenbergseweg, schuin tegenover de 
KNVB, huist sinds kort familiebedrijf Van Veluw. Daar 
worden momenteel de Zilveren en Gouden Dommen 
geproduceerd die de winnaars van de Rondom Voetbal 
Ranglijsten 24 mei uitgereikt krijgen. In spijkerbroek en 
bedrijfssweater verhaalt eigenaar Wouter van Veluw er 
over zijn selectiewedstrijd bij de FC, het vismes waarvoor 
hij werd opgepakt en de skybox waar hij inmiddels vijf 
seizoenen klanten en personeel trakteert op all-inclusive 
middagjes Galgenwaard. 

elf zilveren en één gouden dom

voor het grote Rondom voetbal-feest, op 24 mei, maakt van veluw elf 
Zilveren en één Gouden dommen; de prijzen voor de winnaars van de 
verschillende Rondom voetbal-Ranglijsten. Geen sinecure overigens, die 
dommen vervaardigen. Zo wordt er eerst een ontwerp gemaakt. dan 
wordt het door een kunstenaar met de hand vorm gegeven, dit noemt 
men het moedermodel. om het moedermodel komt een laag gips. Het 
gipsmodel kun je dan weer vullen met wat je maar wilt.”

Mad Dogs and Englishmen 
van Joe Cocker, ook met Rita 
Coolidge. Veel soul nummers, 
waaronder een nummer van 
dertien minuten, The Blue Med-
ley. Vooral I’ve been loving you 
too long, van Otis Redding. Dat 
zong ik vaak, als we een biertje 
op hadden, met André Hazes. 
Die was toen vaak bij me. 

Eerste plaat
Dat was Pretty Woman, van 
Roy Orbison. Toen ik in Utrecht 
woonde was dat lange tijd mijn 
enige single.

Speler
Naar muziek luisteren doe ik 
vooral in de auto. Daar zit nu 
een cd in. Die heeft die jongen 
van mij, Willem junior, gebrand. 
Die maakt trouwens, onder de 
naam W&W ook zelf muziek en 
werkt met Tiësto en Armin van 
Buuren. Van die cd draai ik vaak 
Freddy Mercury en Bono met 
die meid, vanmorgen nog. Pava-
rotti ook trouwens, die stem! En 
Ennio Morricone, erg inspire-
rend. Brian Adams ook, Rod 
Stewart. Die rauwe, doorleefde 
stemmen. Niet van die gepolijste 
jongens met die mooie kapsels. 
En heel veel Hazes, alles goed 
maar mijn favoriet: Voor mij 
geen slingers aan de wand. 

Laatste Plaat
De duetten met Hazes. Met die 
stem van Trijntje Oosterhuis er-
bij. De nummer met Froger, met 
Meeuwis en die Belgische zan-
geres…kom, hoe heet ze... Dana 
Winner, Als je alles weet. Ook 
het nummer met Joling is goed. 
Maar natuurlijk vooral die stem 
van Hazes. Daarmee vergeleken 
hoor je Xander Buisonjé toch 
knijpen, geiterig.”

Herinnering   
Als ik I’ve been loving you too 
long hoor en ook Whiter shade 
of pale van Procol Harum, zie ik 
mezelf weer met André door de 
parkeergarage lopen, luidkeels 
zingend. En mijn bandje met 

Joe Cocker. Dat draaiden we in 
’74 steevast in de bus voor een 
interland. Iedereen meezingen, 
dan wisten we gewoon dat we 
gingen winnen. Maar op de 
finaledag hadden we een andere 
bus. Bandje weg. Ons 
voetbal is 
muzikaal 
gesabo-
teerd.

grijsGEDRAAID…

DOOR WILLEM VAN HANEGEM…

om dat waar te maken. victor speelt centraal 
achterin of op het middenveld.victor speelde 
in de jeugd voor Geinoord, maar maakte in 
de A1 de overstap naar de A! van vreeswijk 
(3e divisie) en promoveerde daarmee binnen 
twee jaar naar de 2e divisie. Na een jaar in 
het eerste elftal van vreeswijk was victor vier 
jaar een vaste waarde in het eerste elftal van 
Geinoord. Na een trainerswissel bij Geinoord 
stapte viktor weer over naar vreeswijk, waar 
hij promoveerde van de 3e naar de 2e klasse. 
viktor speelde de laatste jaren in een vrien-
denteam van Geinoord en woont samen met 
leonie verweij in iJsselstein (het zusje van 1e 
elftalspeler Johan). 

jOnatHan   815

Gijs van de weerd wordt met ingang van het 
nieuwe seizoen voorzitter van de voetbal-
commissie. de 61-jarige Zeisternaar volgt 
daarmee in het bestuur Harry Henschen op 
die zijn functie deze zomer neerlegt. van de 
weerd is geen onbekende bij Jonathan. Zijn 
zoon speelde jarenlang in de jeugd. daarnaast 
is hij regelmatig te vinden bij wedstrijden op 
het sportpark Achter ’t Slot. van de weerd 
heeft zin in zijn nieuwe functie. “ik vind het 
een uitdaging, omdat ik veel perspectieven 
in de vereniging Jonathan zie. ook binnen de 
voetbalcommissie valt er veel op te bouwen. 
er moeten actief mensen benaderd worden. 
ook verheug ik me op de samenwerking met 
de overige bestuursleden. de club heeft een 
mooie accommodatie gekregen en daarom 

onderhandeling te zijn met nog 
twee buitenlandse ploegen waarvan 
één grote uit Groot-brittanië. een goede 
ontwikkeling is verder dat onder meer Cam-
pina en eneco partner van het jeugdtoernooi 
geworden zijn. JSv Nieuwegein is op zoek 
naar een trainer/coach voor haar C-selectie-
junioren groep <14. Affiniteit met deze leef-
tijdsgroep is van groot belang. JSv Nieuwegein 
is een grote vereniging in midden Nederland 
met haar talentvolle jeugd spelend op landelijk 
niveau.Reacties naar:Rene van der wal, Hoofd 
opleidingen Selectieteams, JSv Nieuwegein, 
enerlaw@hotmail.com, 06-12579888

kaMpOng   1141
op 31 mei is het zover. dan neemt elftal-

stap ik er met veel zelfvertrouwen in”, aldus 
van de weerd, die nu nog actief is bij dalto. 
“maar ik kan het niet alleen. we moeten het 
met z’n allen doen.”

jSV    1130
de United Jeugd Cup voor de d-pupillen 
vindt op 16 en 17 augustus weer plaats in 
Nieuwegein. Het deelnemersveld is ook dit 
keer weer sterk. Naast de Nederlandse top-
pers Ajax, Heerenveen, Groningen en twente 
is het buitenland ook vertegenwoordigd. de 
duitse clubs FC Köln en Karlsruhe doen mee, 
evenals het Amerikaanse Crossfire premier 
’96, het deense FC Kopenhagen en bolton 
wanderers uit engeland. René benschop 
van de toernooiorganisatie vertelt druk in 

van testwedstrijd tot skybox
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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. 0492-362663/06-30652249

- 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

D
R

ES
:

AutoLease Vitesse is een universele leasemaatschappij 
met de volgende activiteiten

- Onderhoud alle merken
- APK alle merken
- Reparaties alle merken
- Schadeherstel alle merken
- Verkoop Occasions

Koningsweg 4
3582 GE  Utrecht
Tel: 030-2522441
E-mail: info@autobedrijfvitesse.nl
Website: www.autobedrijfvitesse.nl

Autobedrijf Vitesse is een universeel garagebedrijf 
en heeft de volgende activiteiten

A
D

R
ES

:

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

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

AvW Autobedrijf
Onderhoud
Schade-afhandeling

Aart van Weverwijk 06-46352219  24 uur Service
Tel 030-6364670  Fax 030-6364671   info@avwautobedrijf.nl

Occasions
APK licht & zwaar

STERK IN IEDER MERK

Van Oort Dakdekkersbedrijf is 
gespecialiseerd in:

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

Van Oort Dakdekkersbedrijf
Aphroditedreef 4
3561 BL Utrecht
Tel: 030 2610346
Mobiel: 06 22274138

    * Dakwerken
    * Dakbedekking
    * Gevelwerk

    * Renovatie
    * Lekagereparatie

  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.

Voor al uw stukadoorswerk-
zaamheden en sierpleisters

Tel. 0346-553448
email: stukadoorbrill@hetnet.nl

Herenkapsalon 

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

Tel : 030 - 2211489
Reeds  15  jaar

Knippen zonder afspraak  !!!!!!
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leider etiënne Kruft na 12 jaar trouwe dienst 
afscheid van zijn geliefde eerste elftal. dat 
kan natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en 
daarom wordt er speciaal voor “eus” het 
volgende georganiseerd: van 14.00 tot 15.30 
uur: Kampong 1 vs. the e-team. van 16.00 tot 
18.00 uur: Receptie in het paviljoen van Kam-
pong. om herinneringen op te halen is er een 
gastenboek gemaakt. Kijk op afscheidvaneus.
punt.nl voor meer informatie en plaats er uw 
anekdotes.de voornemens van Kampong 
voetbal om een tribune langs het hoofdveld te 
plaatsen worden steeds concreter. de finan-
ciering is goed op gang gekomen, er is al een 
voorkeur uitgesproken (foto) en inmiddels op 
de website een tribunepagina gemaakt.  
in de menubalk op de site http://voetbal.

kampong.nl/ vindt u het kopje “de tribune”. 
door hier op te klikken komt u alles te weten 
over de plannen. ook kunt u hier vinden hoe 
u eventueel kan bijdragen aan dit geweldige 
project.

kDS   252

kiSMEt    99

kOCkEngEn    306
op zaterdag 12 april ontvingen twee pupil-
lenteams een geheel nieuw wedstrijdtenue. 
de pupillen van de F3 werden in het nieuw 
gestoken door de fa Parko aannemersbedrijf, 
timmer- en metselbedrijf en Autoschade 
Fokkema. ook ontvingen de pupillen van de 

en zal er nog het een en ander op 
de dansvloer te zien zijn ook. Na de 
familiedag gaat iedereen genieten van een 
fijne vakantie om in het nieuwe seizoen weer 
fris aan de start te verschijnen.Namens lek-
vogels wil ik alle lezers een prettige vakantie 
toewensen!

lOpik    405
de sv lopik te lopik, uitkomend in de 4e 
klasse KNvb, district west i, zoekt m.i.v. 
het seizoen 2008/2009, voor onze sterk 
groeiende jeugdafdeling een enthousiaste 
A/b-junioren trainer.voor trainingen door de 
weeks en wedstrijdbegeleiding op zaterdag. 
Gezocht wordt naar een trainer die in het 
bezit is van het diploma oefenmeester iii. 

F4 een ander tenue. Zij dragen vanaf zaterdag 
12 april een tenue, gesponsord door de Club 
van 52:

lEkVOgElS  344
op 17 mei zal er een jeugdtoernooi gehou-
den worden voor de pupillen teams en op 24 
mei zullen de dames een toernooi houden 
met een disco na afloop.tenslotte zullen alle 
leden op de familiedag worden uitgenodigd 
om het seizoen gezamenlijk af te sluiten met 
ouders / kind wedstrijden en een mix van alle 
junioren, dames en senioren.Het geheel zal 
traditie getrouw worden afgesloten met een 
barbecue voor het hele gezin en natuurlijk zal 
de muziek deze dag niet ontbreken, zal bra-
bantse Henk wederom zijn opwachting maken 

Willem van hanegem, 
trainer bij FC Utrecht (eredivisie)

Michel blokker, 

trainer bij vriendenschaar (4e klasse zondag)

Marcel keizer, 

trainer bij Argon (hoofdklasse)

Aad de Mos zei onlangs dat hij 
eind jaren ’80 met KV Meche-
len al 4-2-3-1 speelde. Niks 
nieuws dus? Zowel landskam-
pioen PSV als het Nederlands 
Elftal speelt tegenwoordig in 
dit systeem. Maar is het zo 
vernieuwend? Kunnen elftallen 
er succesvoller mee zijn? Johan 
van der Zande legt drie trainers 
enkele stellingen over deze 
speelstijl voor.

4-2-3-1 is het systeem voor de 
toekomst.
MB: ,,Hier ben ik het niet mee 
eens. Er is een wezenlijk ver-
schil tussen prof- en amateur-
voetbal. In het betaald voetbal 
kan men spelers kopen voor 
deze specifieke posities, terwijl 
je die in het amateurvoetbal 
toevallig maar moet hebben. 
Ook bij de hogere amateurs 
zie je dat er al meer keus 
komt. Ik zou het systeem niet 
spelen, al ben ik sowieso niet 
gebonden aan een systeem.”
Mk: ,,Ook ik denk niet dat 
dit de ‘toekomst‘ is. Wat mij 
betreft bestaat het al: namelijk 
4-3-3. Als bij 4-2-3-1 de twee 
verdedigende middenvelders 
wat uit elkaar spelen, de mid-
delste aanvallende midden-
velder wat naar achter en de 
linker- en rechtermiddenvel-
ders wat naar voren, speel je 
alweer 4-3-3. Het ligt ook aan 
de tegenstander hoe je die 
posities invult. Er is wat mij 

betreft niks nieuws uitgevon-
den.”
wVH: ,,Ik zou niet weten wat 
ze bedoelen. Het belangrijkste 
is dat je er elf opstelt. En dan ga 
je gewoon voetballen. Inspe-
len op de situaties. Heb je er 
vijf nodig in een aanval, dan 
moeten die er zijn. PSV speelde 
dus 4-2-3-1. Met Lazovic en dan 
drie erachter… Dat zal wel eens 
zo uitkomen. Het is een oppor-
tunistisch woordenspel. Neder-
land speelde zo tegen Kroatië 
geweldig goed en vervolgens 
tegen Oostenrijk dramatisch.”

4-2-3-1 is het beste systeem om 
met het huidige spelersmateri-
aal het EK te winnen.
MB: ,,Dat weet ik niet zo. Vol-
gens mij kan je ook prima 4-4-2 
spelen met deze selectie, zeker 
gezien de spitsen die je tot je 
beschikking hebt. Dan kan je 
Robin van Persie hangend aan 
de buitenkant zetten en Arjen 
Robben aan de linkerkant. 
Je hebt gewoon veel goede 
spitsen: Van Nistelrooy, Kuyt, 
Makaay en daarbij ook nog 
een uitstekende verdedigende 
middenvelder die niet bij de 
selectie zit: Mark van Bommel. 
Tegen een matig Kroatië en 
een zwak Oostenrijk kwam dit 
systeem ook niet uit de verf. En 
dan kwamen twee aanvallende 
middenvelders ook nog eens 
naar binnen! Dus dit systeem is 
ook niet zaligmakend.”

Mk: ,,Dit ben ik met Michel 
eens. 4-4-2 is zeker een optie 
voor dit Nederlands Elftal. Dan 
zou je met Van Nistelrooy en 
Van Persie er hangend achter 
kunnen spelen. Dit systeem is 
gewoon wat verdedigender, 
met wat meer middenvelders. 
Ik heb wel het idee dat dit ook 
wel nodig is, als je kijkt hoe er 
internationaal gespeeld wordt. 
Maar je moet gewoon blijven 
kijken naar je eigen kwaliteiten 
en van daaruit een systeem 
bedenken.”
wVH: ,,Dan komt er dus weer 
een systeem bij. En aanval-
lende middenvelders die naar 
binnen komen? Ik snap niet 
dat je je daar mee bezig houdt 
als je naar een wedstrijd kijkt. 
De situatie bepaalt. Is Nelisse 
bij ons in staat weg te duiken, 
staan we dus dicht bij het doel, 
dan kan de pass diep komen. 
Anders, als hij verder van het 
doel is, komt hij naar de bal en 
houdt die vast. Dan kan de rest 
aansluiten.” 
 
De drie spelers achter die ene 
spits zijn geen aanvallers, 
maar ook geen middenvelders. 
Hoe zou jij ze noemen?
MB: ,,Wat mij betreft zijn het 
lopende middenvelders. Bij bal-
verlies zijn het middenvelders 
en bij de aanval worden het de 
lopende mensen achter de spits 
die de gaten in kunnen duiken. 
Dat is overigens niet te verdedi-

gen. In balbezit kan dit systeem 
ook zo 4-3-3 zijn, de verschillen 
met 4-2-3-1 zijn niet zo groot.”
Mk: ,,Het zijn aanvallende mid-
denvelders. Of beter gezegd: 
het zijn drie ‘nummers 10’ 
achter de spits. Deze spelers 
kunnen door elkaar spelen en 
ze zijn sterk aan de bal. Ze kun-
nen ook veel wisselen, zo kan 
Farfán bij PSV bijvoorbeeld ook 
zomaar ineens op links spelen.”
wVH: ,,Lopende middenvel-
ders? Gelukkig wel! Cursustaal 
is het, waarmee trainers zich 
onderscheiden. Interessant is 
eigenlijk alleen de vraag of je 
wel of niet echte buitenspelers 
hebt. Verder zie je op het bord 
bij ons in de wedstrijdbespre-
king nauwelijks verschillen. 
Wel geven we kwaliteiten aan: 
dat zijn de koppers, of: als die 
op je af komt, weet dat hij een 
aardige beweging heeft. Drie 
nummers tien? Wie niet weg is, 
wordt gezien! In Saudie-Arabië 
hadden ze het wel over 1-5-5, 
of één en de rest in een kom-
metje…”

4-2-3-1 is een verkapt 4-5-1 
en te verdedigend om er op 
langere termijn succes mee te 
hebben.
MB: ,,Klopt. Het systeem komt 
ook de aantrekkelijkheid niet 
ten goede. Het is wat mij betreft 
te behoudend. En angst is dan 
ook een slechte raadgever. Je 
ziet het ook aan PSV, dat toch 

niet bepaald aantrekkelijk 
speelt. Nu hebben ze er succes 
mee, maar of dat volgend jaar 
nog zo is? Ook Oranje speelde 
in de laatste wedstrijd tegen 
een uitermate zwak Oostenrijk 
erg matig.” 
Mk: ,,Hoeft niet zo te zijn. 
Je stelt uiteindelijk met dit 
systeem toch vier aanvallende 
spelers op. Het kan juist heel 
aanvallend zijn. Maar dat is 
meteen ook de vraag: wil je 
aanvallen of verdedigen, wat is 
je intentie? Een systeem is uit-
eindelijk maar cijferwerk. Het 
gaat om de invulling van de 
posities. En de vraag is uitein-
delijk toch: welke spelers heb ik 
en wat doe ik daarmee? “
wVH: ,,Het is maar wat de 
tegenstander toelaat. Tegen 
Kroatië was Nederland toch 
vrij aanvallend, ondaks het 
zogenaamde systeem. De 
Cler, de back, was er steeds 
bij betrokken en de aanvallen 
kwamen van alle kanten. Je 
moet zo’n ploeg ondersteboven 
combineren, murw spelen. 
Voetbal wordt steeds slechter. 
Omdat trainers alleen maar 
steeds nieuwe dingen willen 
uitvinden, bij voorkeur geba-
seerd op tegenhouden. ‘Vanuit 
de organisatie spelen’ zeggen 
ze dan. Dat lijkt te betekenen 
bij balverlies een stap terug te 
doen. Wij leerden daar direct 
druk te zetten… Wij wilden 
winnen.”  

PSV en Oranje spelen 4-2-3-1

systeem van de toekomst?



Mijn club Wordt gesPonsord door:Mijn club

Zijn voetbalpensioen 
haalde hij achter de vesting 
van de Utrechtse profs. In 
de schaduw van stadion 
Galgenwaard speelde de nu 
65-jarige Kees Kastrop voor 
het laatst daadwerkelijk om 
de knikkers. In een ‘golden-
oldies-team’ van Kampong 
deed de vroegere midden-
velder van betaald-voetbal-
club Velox, nog geen tien 
jaar geleden, zijn stinkende 
best voor elk punt. Zijn 
voetballeven heeft altijd een 
muzikale ondertoon gehad. 
De bal ruilde hij van jongs 
af aan met plezier in voor 
de piano, de accordeon of de 
trompet. 

Door Hans Vos

Zijn betoog stokt, voor 
even. Kees Kastrop wijst 
naar zijn knie, de pro-

bleemplek van zijn gestel. Een 
slepende blessure speelt hem 
steeds nadrukkelijker parten. 
Wrijven helpt niet meer, ook 
al doet hij het onbewust een 
ogenblik. Als hij nog klachten-
vrij zou zijn geweest, dan had 
hij zeker ook volgend seizoen 
de jongste jeugd van CDN in 
zijn woonplaats Driebergen 
getraind. Het pijnlijke gewricht 
heeft hem doen besluiten na dit 
seizoen met deze activiteit te 
stoppen, hoe graag hij ook was 
verder gegaan in deze plezie-
rige rol. Ook zijn taak als jeugd-
coördinator bij UVV in Utrecht 
legt hij om die reden neer. 

Voor het trainerschap, eerst 
bij de senioren, had de vroe-
gere semi-prof van Velox een 
natuurlijke aanleg. Met het 
overdragen van praktische ken-
nis verdiende Kastrop jarenlang 
zijn brood, in dienst van de 
Universiteit van Utrecht. Als 
practicumleider natuurkunde 
bereidde hij examenkandidaten 
van 5 havo en 6 vwo voor op 
een universitaire studie. Het 
coachen en trainen van voetbal-
lers ging als vanzelf voor hem. 
Spelenderwijs. ,,Al ging er niets 
boven het zelf ballen.’’

Naast het voetbal had Kastrop 

nog een andere passie: muziek. 
,,Natuurlijk was het een slechte 
combinatie dat ik zowel voetbal 
speelde als musiceerde in or-
kesten. Ik heb het altijd moeilijk 
gevonden om voor het een of 
het ander te kiezen. Ik vond het 
beide leuk.’’

Toen hij 65 jaar oud werd, 
nodigde hij ook en vooral vele 
voetbalmaten uit om deze mijl-
paal samen 
met hem 
te vieren. 
Samen met 
de hapjes 
en drankjes 
werden legio 
smakelijke 
herinneringen verteerd, door 
hemzelf en zijn gasten. ,,In 
2000 hebben we een reünie van 
Velox gehad, in Bunnik. Dat 
was een geweldige happening.’’ 
Dat ‘gezelschapsspel’ deed 
Kastrop nog eens dunnetjes 
over. Al was het maar om aan 
het samenzijn met oude clubge-
noten, voetbalvrienden en hun 
echtgenotes een feestelijk tintje 
te geven. ,,Want anders zien we 
elkaar alleen bij begrafenissen 
en crematies.’’

In minder dan tien jaar tijd 
heeft Kastrop tot zijn verdriet 
een behoorlijk aantal markante 
medespelers de laatste eer 
bewezen, onder wie doelman 
Henk van Ledden. Zijn hang 
naar vroeger, naar de hoog-
tijdagen van zijn club Velox, 
begin jaren zestig van de vorige 
eeuw, is intens. ,,We vorm-

den een aparte club. Bij Velox 
heerste een grote saamhorig-
heid en er speelden jongens met 
grote voetbalkwaliteiten.’’

Het doet hem pijn dat het 
Velox-collectief door de tand 
des tijds meer en meer uiteen 
valt. Juist die onderlinge ver-
bondenheid mist hij zo in het 
hedendaagse amateurvoetbal. 
,,De meeste clubs draaien op 

een handjevol 
enthousi-
aste mensen. 
Ik maak me 
zorgen over die 
ontwikkeling. 
Voor steeds 
meer clubs 

wordt het moeilijker de broek 
op te houden, omdat het aantal 
vrijwilligers afneemt. Het is 
voor het amateurvoetbal te 
hopen dat de nieuwe generatie 
her en der de draad oppakt.’’

Kastrop bestempelt het 100-ja-
rige Vriendenschaar in Culem-
borg, waar hij ooit trainer was, 
als ‘een formidabele voorbeeld-
club’. Die wordt, zo stipt hij tot 
zijn genoegen aan, organisato-
risch gerund door een aantal 
oud-eerste-elftalspelers die nu 
tussen de 45 en 50 jaar oud zijn. 
Voorzitter Huub van Oorschot 
incluis. Binnen de stadsgrenzen 
van Utrecht heeft Kastrop veel 
ten goede zien veranderen aan 
de basis van UVV, waar vanaf 
het nulpunt een jeugdafdeling 
op poten is gezet. 

Gevleid was hij dat hij als leer-
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‘anders zien we elkaar 
alleen bij begrafenissen 

en crematies’

Oud semi-prof-voetballer

Muzikant tussen de lijnen bij velox
kees kastrop
leeftijd: 
65 jaar
geboorteplaats: 
Utrecht
woonplaats: 
driebergen
Clubs als voetballer: 
Holland, velox, CdN en Kampong.
Clubs als trainer: 
deSto, Stichtse boys, CdN, Uvv, 
Fortitudo, vriendenschaar en 
Hercules
nevenactiviteit: 
docent trainersopleidingen bij de 
KNvb en scout voor FC Utrecht

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de 
secretaris, mw. e. van Rooijen, landscheijding 
46, 3411 GJ lopik. met vermelding van even-
tuele referenties.

MaarSSEn    996
de e2-pupillen van vv maarssen zijn afgelo-
pen zaterdag glansrijk kampioen geworden. 
door de 8-1 overwinnning op desto werd 
niet alleen een concurrent verslagen, de ploeg 
van trainer Rene Siebe en Andries van Stee-
renberg, is met nog één competitie wedstrijd 
te gaan niet meer in te halen.walter van der 
linden is volgend seizoen de nieuwe trainer 
van vv maarssen A1. op die positie volgt hij 
de huidige trainer, luis Gregori, op. walter 
van der linden was de afgelopen seizoenen 

hoofdtrainer van vv maarssen b1. Afgelopen 
jaar promoveerde hij met het team naar de 
hoofdklasse. dit seizoen houdt hij zich met de 
b1-ploeg knap staande in de hoofdklasse. luis 
Gregori gaat komende seizoen de b1-ploeg 
trainen. Sander Huisman wordt coach van de 
C1. en Hans emont tenslotte, gaat de d1-
ploeg begeleiden.

MagrEB   263

DE MEErn    1392
met leedwezen doen wij kennis van het 
overlijden van Geert van der wurf op 30 april 
2008. Geert is lid van verdienste van v.v. de 
meern. de familie heeft op de kaart geschre-
ven: ‘Je hebt genoten van het leven en wij van 

gespeeld wordt op zaterdag 17 mei. 
deelnemende verenigingen zijn; v.v. 
montfoort, vitesse 1892 Haarlem, b.m.t. 
den Haag, s.v. Jai-Hind uit delfshaven, vitesse 
delft, c.v.v.vriendenschaar, c.v.v. Zwervers 
uit Capelle a/d iJssel, hsv de Zuidvogels uit 
Huizen, Ado’20 den Haag en v.v. Zwaluwen 
uit lage Zwaluwen. de wedstrijden beginnen 
om 10.00 u. en de finale wordt gespeeld rond 
de klok van 15.00 u. een week later is het de 
beurt aan de d-jeugd. deelnemende vereni-
gingen zijn ; v.v. mont-foort,dalto uit drie-
bergen, v.v. leiden, Sportlust’46, iJ.F.C., vvGZ 
uit Zwijndrecht en Zwaluwen omni 1911 uit 
Utrecht. ook hier beginnen de wedstrijden 
om 10.00 u. en wordt de finale gespeeld rond 
de klok van 14.00 u.de toernooikalender 

jou. Geheel onverwacht heb je ons voorgoed 
verlaten.’ wij wensen Anneke, tineke, lia, Ge-
rard, erik en Richard en verdere familie, vrien-
den en kennissen veel sterkte om dit grote 
verlies te dragen. op zaterdag 31 mei vindt de 
Coupe de meern plaats en daarvoor hebben 
wij scheidsrechters nodig die op deze gezel-
lige, sportieve dag de wedstrijden in goede 
banen willen leiden. ons verzoek is daarom 
of geïnteresseerde scheidsrechters zich via 
coupedemeern@live.nl op willen geven. 

MOntFOOrt    344
de maand mei staat traditioneel in het teken 
van de toernooien. v.v. montfoort kent dit 
seizoen twee thuistoernooien. Het 1e toer-
nooi in de reeks betreft het A1-toernooi, dat 
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gierige selectiespeler van Velox 
aan de zijde van Utrechtse 
grootheden als Joop Jochems, 
Frans Geurtsen en Willem van 
Hanegem heeft mogen voet-
ballen. Maar net zo genoeglijk 
waren zijn jeugdjaren bij deze 
club, waarin hij zich als lin-
kermiddenvelder vrijelijk kon 
meten met de beste leeftijdsge-
noten van ondermeer Ajax en 
Feyenoord.
,,Tegenwoordig is ook het 
jeugdvoetbal tactisch totaal uit-
gedokterd,’’ zegt Kastrop met 
spijt in zijn 
stem. ,,Kijk 
eens naar al 
die trainers 
die tijdens 
de wedstrijd 
continu zitten 
te schrijven. 
Wat staat er in 
al die bloc-
notes? Tijdens 
een college schrijven studenten 
minder op dan al die voetbal-
trainers tijdens een jeugdwed-
strijd. Is er zoveel te melden 
over een speler, een actie, een 
tegenstander? Het jeugdvoetbal 
wordt benaderd alsof het een 
topstudie is.’’

,,Ik heb het geluk gehad dat ik 

een aantal jaren met Van Hane-
gem heb samengespeeld. Wat 
heeft hij in zijn jeugd aan al die 
extra trainingen gehad? Niet 
veel, denk ik. Meer dan tachtig 
procent van zijn kunnen was 
aangeboren talent. Hij had met 
zijn natuurlijke kwaliteiten een 
voorsprong van vele straatleng-
te op al zijn jeugdtrainers.’’

,,Van Hanegem stond altijd op 
de goede plek. Je kon de bal 
bij hem kwijt. Ook al stond hij 
gedekt, hij kon er wat mee. Vol-

gestopt met 
opdrachten 
was hij niet. 
Gelukkig niet. 
Moet je nu 
eens kijken? 
Zelfs in het 
pupillenvoet-
bal worden 
spelers niet 
meer vrij 

gelaten in hun doen en laten. 
Moet je het geschreeuw van die 
ouders horen, niet te geloven, 
daar erger ik me aan.’’

,,Laat het kind kind zijn, laat 
het voetballen, laat het plezier 
hebben met de bal. Echte talen-
ten komen altijd bovendrijven. 
Welke ouder haalt het in zijn 

hoofd om drie, vier keer per 
week vanuit Utrecht naar Eind-
hoven te rijden met een zoontje 
van acht, negen jaar? Die ouder 
heeft het beeld van Wesley 
Sneijder voor zich. Maar dat is 
een talent uit duizenden, een 
uit wel vijftigduizend. Laat een 
kind lekker met zijn vriend-
jes bij zijn club dicht bij huis 
spelen. Als hij het talent van 
Sneijder heeft, komt dat er wel 
uit. En anders maar niet.’’

Als jeugdtrainer bij CDN heeft 
Kastrop zijn pupillen nimmer 
beknot in hun handelingen met 
de bal. ,,Het accent ligt te vaak 
op wat een jeugdspeler moet 
afleren. Dat gehamer gaat ten 
koste van de creativiteit. Laat 
een kind twee, drie tegenstan-
ders passeren en naar oplos-
singen zoeken die je als trainer 
misschien helemaal niet zou 
kunnen bedenken. Maak er 
geen eenheidsworsten van. Ik 
ben een fel tegenstander van 
het selecteren van de beste F- en 
E-pupillen, van het houden van 
trainingskampen voor de F1- en 
E1-selecties. Waarom willen de 
clubs toch altijd alles vanaf het 
begin afromen?  Ik vind dat een 
heel slechte ontwikkeling.’’
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Velox: smal budget, brede kwaliteiten
de typering komt ongevraagd uit zijn mond. terugdenkend aan zijn toptijd bij velox, voordat de club met doS 
en elinkwijk samensmolt tot FC Utrecht, zegt Kees Kastrop spontaan: ,,Smal het budget, maar breed de kwali-
teiten. velox had weinig geld, maar wel geweldig talentvolle spelers.’’
Zelf kende Kastrop, de gewezen middenvelder, zijn plaats in de hiërarchie. ,,er was in 1970 een veelvoud aan 
goede spelers beschikbaar voor de vorming van FC Utrecht. maar ik was daar niet goed genoeg voor. ik was 
geen bepalende speler. voor mij is de meerwaarde het grote aantal fijne contacten dat ik er aan over heb ge-
houden. de binding is nog altijd heel sterk. Sommige vriendschappen duren al 55 jaar. Prachtig. dat zegt alles 
over die tijd.’’ 
eén duel springt er voor Kastrop uit in zijn velox-tijd. de confrontatie met neC, maart 1966. als invaller hielp 
hij de Utrechters aan twee goals in de ontmoeting met de nijmegenaren die in 3-3 zou eindigen. ,,die doel-
punten blijven mij altijd bij.’’

voor wat betreft de uittoernooien ziet er 
als volgt uit;10 mei a1 toernooi in linscho-
ten, 12 mei d1 toernooi bij Sportlust’46 in 
woerden,17 mei C1 toernooi bij SvS in Ca-
pelle a/d iJssel,17 mei d1, e1 & F3 toernooi in 
linschoten, 24 mei e1 toernooi in benschop.
Het seizoen bij v.v. montfoort wordt traditi-
oneel afgesloten op zaterdag 31 mei met de 
Familiedag, die dit jaar, wat het sportieve deel 
betreft, geheel in het teken staat van de jeugd. 
vanaf 12.30 uur.= wordt voor de jeugd in de 
leeftijd F t/m/ C een Knvb-clinic gehouden, 
waarbij de a-selectie ook aanwezig zal zijn. 
iedereen, wel of geen lid, is van harte welkom 
om aan deze clinic deel te nemen. na afloop 
staat de barbecue klaar en wordt alles muzi-
kaal ondersteund door Henny ducee.

MsV   474

NIta
nita doet nog volop mee in de nacom-
petitie. twee keer wist het eerste elftal 
rHC uit Heemstede te verslaan met 4-1 
en 4-0 en SiZo is het volgende doel 10 en 
17 mei worden deze wedstrijden gespeeld 
en 16 mei is er het jaarlijkse europotfeest 
wat meestal tot diep in de nacht duurt. de 
nita selectie zal zich in moeten houden 
deze avond om toch 17 mei een goede 
prestatie neer te kunnen zetten.  de jeugd 
bij nita is nu definitief doorgebroken deze 
jongens hebben het afgelopen half jaar een 
enorme stap vooruit gemaakt en doen zo 

in het weekend van 7 juni zit ons 
voetbal seizoen erop. om er voor 
te zorgen dat niemand dit seizoen zal 
vergeten en met een goed gevoel het nieuwe 
seizoen in willen gaan hebben we een tal van 
activiteiten voor de jeugd op de planning 
staan. Helaas moeten we mededelen dat de 
ouder- kinder wedstrijden voor teams hoger 
dan de C niet plaatsvinden (zowel voor de 
meisjes als voor de jongens). de reden hier-
voor is dat de gemeente ons pupillenveld en 
ons eerste veld gaan renoveren en we alleen 
het bambinoveldje en het tweede veld ter 
beschikking hebben. om er voor te zorgen 
dat er genoeg begeleiding/ouders zijn om te 
voetballen tegen de jeugd en om te onder-
steunen bij de record wedstrijden plaatsen we 

langzamerhand de goede tijden van Henk 
Koekoek (nog steeds van de partij) vergeten. 
onlangs zijn de twee jeugdige teams die nita 
heeft, de F1 en de e1,  kampioen geworden en 
zoals gebruikelijk bij nita behorende bij een 
kampioenschap is men op de platte kar door 
het dorp gegaan. Het ziet er naar uit dat de a 
junioren in combinatie met Kockengen door-
stroomt naar de senioren voor het breder 
maken van de selectie. niet alles gaat goed bij 
nita, want men is nog naarstig op zoek naar 
een verenigingssecretaris om zo mede met de 
andere bestuursleden zich te oriënteren op 
de toekomst. nu is het nog steeds de trein 
rijdend houden, maar meer niet. 
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neu’s archief
de opkomst van het 
utrechtse voetbal
de jaren vijftig waren al een tijdje onderweg toen het Utrechtse voetbal 
van zich liet horen. doS werd in 1954 afdelingskampioen waardoor het 
meestreed om het landskampioenschap tegen de andere afdelingskam-
pioenen. de Kanaries eindigden als tweede achter eindhoven. dat jaar 
werd ook de ‘vrede van Utrecht’ getekend en smolten de ‘wilde’ voet-
balbond nbvb en de aloude Kvb samen tot de Knvb. in november be-
gon de profcompetitie. doS-speler luc Flad scoorde al na 32 seconden 
het eerste doelpunt in het betaald voetbal. in 1956 werd elinkwijk derde 
in de poule voor de strijd om de landstitel achter kampioen rapid JC en 
naC. twee jaar later lukte het een Utrechtse voetbalclub voor de eerste 
en voorlopig laatste keer om landskampioen te worden bij de profs. in 
1958 versloeg doS het SC enschede van abe lenstra in de Goffert in 
nijmegen met 1-0. als beloning mocht de ploeg van Pepi Gruber het 
opnemen tegen de Portugese kampioen Sporting Club de Portugal in het 
toernooi voor de landskampioenen. Het grote Sporting lissabon werd 
voor twintigduizend uitzinnige toeschouwers nog bijna bedwongen ook: 
doS verloor nipt met 3-4. velox werd in datzelfde jaar kampioen bij de 
amateurs en trad vervolgens toe tot de rangen van het betaald voetbal.  
de derby’s tussen doS, elinkwijk, Hercules, velox en Uvv werden vaak 
voor een uitverkocht stadion gespeeld. in 1960 kwam het Penarol uit 
Uruguay naar Utrecht voor een oefenwedstrijd tegen de beste spelers 
van die clubs. de wedstrijd haalde het einde niet en ontaarde in een 
ware veldslag. elinkwijk leverde namens Utrecht de eerste Surinaamse 
voetballer Humprey mijnals, die ook nog uitkwam voor het nederlands 
elftal. 
in de jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig werd het neder-
lands elftal overspoeld met Utrechtse internationals, zoals tonny van 
der linden, Cor luiten, louis van der bogert,  Hans Kraay en Frans de 
munck. naast tonny van der linden en wim de Jongh had Utrecht nog 
een andere veel scorende spits: dirk lammers. Hij scoorde zesmaal in 
de met 9-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Scheveningen Holland 
Sport (SHS). 
in de jaren zestig speelde doS veel europees voetbal in het toernooi 
om de Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UeFa Cup. Grote 
clubs zoals het Schotse Hibernian, de engelse team Sheffield United, 
Sheffield wednesday en west bromwich albion en FC barcelona en real 
Zaragoza uit Spanje, passeerden de poorten van de Galgenwaard. na 
1965 ging het bergafwaarts met het Utrechtse voetbal op het hoogste 
niveau. ‘doS kan niets, zelfs niet degraderen’, werd een veel gehoorde 
in de stad.

doS in de jaren vijftig. Staand van links naar rechts: andries nagtegaal, Henk 
temming, martin okhuysen, louis van den bogert, Hans Kraay en Frans de 
munck. Zittend: wim visser, Gerrit Krommert, dirk lammers, tonny van der 
linden en Cor luiten.
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Door Hans Boender

Een week eerder, op de 
slotdag van de com-
petitie, dwong Tricht 

dankzij de tiende plaats in de 

eindrangschikking een beslis-
singswedstrijd af tegen EBOH, 
de derdeklasser uit Dordrecht. 
In een turbulent duel (vier rode 
kaarten voor EBOH) verlengde 
Tricht in Gorinchem door een 

2-1 zege het abonnement op 
de derde klasse. Druppers 
evalueerde na het duel dan 
ook met een prettig gevoel zijn 
bijdrage. ,,Ik heb het met veel 
plezier gedaan. Het kostte aan-
vankelijk wat tijd om resultaten 
te zien, maar op een gegeven 
moment zag je dat die jongens 
conditioneel sterker werden. Ik 
ben bij de basis begonnen met 
het trainen op duurvermogen. 
Toen dat goed zat, zijn we 
op explosiviteit gaan trainen. 
Als ze het dan afmaken, is de 
missie geslaagd. Zo’n finale is 
altijd hectisch, op ieder niveau. 
Ik ben wel wat gewend bij FC 

Utrecht. Dit zijn de leukste 
wedstrijden om mee te maken.’’

Arthur van Soelen, de coach 
van Tricht die twee maanden 
geleden plotseling te maken 
kreeg met Rob Jacobs en Rob 
Druppers, was zeer te spreken 
over de bijdrage van de voor-
malige oud-atleet. ,,Als iemand 
zichtbaar een positieve invloed 
heeft gehad op het team, dan is 
het Rob geweest. Hij heeft op 
zeer deskundige wijze gewerkt 
met de groep. Ik heb er zelf ook 
veel van opgestoken.’’

Samen met Rob Jacobs en met ondersteuning van Hans 
van Breukelen (mental coach), Frank de Boer (trainer) en 
Pim Doesburg (keeperstrainer), nam Rob Druppers de af-
gelopen twee maanden zaterdagderdeklasser Tricht onder 
handen. En dat allemaal vanwege het televisieprogramma 
3e Klasse D. Zaterdag 3 mei zag de conditietrainer van FC 
Utrecht hoe alle inspanningen in Gorinchem, op het veld 
van Unitas, uitmondden in de verwezenlijking van de 
doelstelling: Tricht behouden voor de derde klasse.
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nu alvast een oproep. om alvast een indruk te 
geven van hoe de dag eruit zal komen te zien 
hebben we hieronder een planning, deze plan-
ning is nog onder voorbehoud. 09:00 – 10:30 
uur: ouders tegen de F en recordwedstrijden 
voor de e. 10:30 – 12:00 uur: ouders tegen 
de F en recordwedstrijden voor de e. 
12:30 – 14:00 uur: Penalty bokaal voor alle 
teams, 14:00 – 15:30 uur: ouders tegen de d, 
tegelijk ook de recordwedstrijden voor de 
d. 16:00 wedstrijd a tegen leiders/trainers. 
voor de overige jeugdteams hebben we een 
leuke verrassing. echter staan we ook nog 
open voor enige suggesties. ben je F,e of d? 
Zorg dan dat je ouders komen voetballen! 
ben je C of hoger? Zorg dan voor ouders die 
willen begeleiden bij de activiteit! 

oDIN   79

oDYsseUs   294
er is veel gebeurd binnen odysseus. onze 
dames 1 hebben na een grote zege 
waarbij elf keer gescoord werd, het kampi-
oenschap binnengehaald. Zij 
gaan volgend jaar 1e klasse spelen. Het gala 
van afgelopen zaterdag was 
dan ook een geslaagd feest vol stralende 
dames versierd met medailles. 
verder is er bij odysseus een groot toernooi 
van 31 mei tot 1 juni. Het betreft een 
studentenvoetbal toernooi waarbij studenten 
uit alle hoeken van nederland 
en buurlanden een potje komen voetballen. 

Joop duyveman toernooi een koe 
worden losgelaten op het hoofdveld. 
de hoofdprijs: op de plaats waar zij schijt, 
valt een prijs van 450 euromeer prijzen. ook 
op de omliggende kavels vallen prijzen.meer 
info over dit bijzondere gebeuren: zie www.
osm75.nl

patrIa   192

pVC   444
Het voetbalseizoen zit er bijna op. toch is 
PvC druk doende om de organisatie voor 
volgend seizoen op poten te zetten.  vanwege 
de omvang van PvC jeugd zijn we van mening 
dat we vooral het kader met betrekking tot 
de ‘oudere’ jeugd van de abC-junioren dienen 

ook dit jaar kijken we hier weer 
naar uit.

osM ‘75   690
binnenkort gaat veld 1, ons hoofdveld, “er 
uit” en wordt deze vervangen door een heus 
kunstgrasveld! we willen echter ook vier 
nieuwe kleedkamers, de bestaande verder 
renoveren en de kantine flink renoveren en 
uitbouwen. Het geld dat “afschijt van veld 1” 
gaat opbrengen, zal worden gebruikt voor 
het pimpen van onze accommodatie, wat 
komende zomer aanvangt. Hoe ziet het pro-
ject er uit?ons hoofdveld wordt opgedeeld 
in 3000 kavels van twee vierkante meter. we 
willen alle kavels verkopen voor een bedrag 
van tien euro. op 1 juni 2008, zal ná het 

rob druppers slaagt bij tricht

Herman Jansen: ‘de zaak bij elkaar houden’

Voetballen voor werk

Door Eldert Kuiken

Al op zijn zesde voetbalde 
Jansen bij de Christe-
lijke Sport Vereniging 

Vitesse. ,,Twee keer in de week 
op de fiets vanuit Loenen aan 
de Vecht. Christelijk hè? Nog 
steeds wil mijn moeder me het 
liefst bekeren.” Op drie jaar 
na, toen hij uit onvrede met 
zes anderen elders balde, bleef 

Vitesse zijn clubje. Tot zijn vie-
renveertigste speelde de spits in 
het eerste.
Dat hij eigenaar zou worden 
van een snel groeiend finan-
cieel bedrijf, had hij als tiener 
nooit gedacht. ,,Ik wilde naar 
het CIOS (Centraal Instituut 
Opleiding Sporters –red.), maar 
bij een parachutesprong ging 
ik door mijn knie heen. Een 
arts vertelde me dat ik moest 

stoppen…” In zijn prachtige 
kantoor wrijft hij lachend over 
het gewraakte gewricht. Om 
hem te laten stoppen, was meer 
nodig…
Jansen begon iets heel anders. 
,,Een jongen van NMB Heller 
belde, met een vacature. Heel 
iets anders dan het tegels sjou-
wen bij mijn ouders in het tuin-
centrum.” De twintiger werd al 
snel blokhoofd en kreeg de hele 
back-office onder zich. 
Eind 1999 maakte Jansen de 
volgende sprong vooruit. ,,Ik 
was met de nieuwe directeur 
geen vrienden, de arbeidsmarkt 
was overspannen en ik ben 
voor mezelf begonnen. In de 
financiële dienstverlening, want 
zoveel anders kon ik niet meer. 
Zes mensen, senior managers, 
heb ik gevraagd mee te gaan. 
Kregen ze een auto en een 
telefoon, maar ze moesten wel 
direct tekenen. Die zijn later, 
toen we als kool groeiden, stuk 
voor stuk in sleutelposities 
terecht gekomen.”
Het typeert de ondernemer en 
de voetbalbestuurder die Jan-
sen is. Business is ook topsport 
en hij wil ‘de zaak bij elkaar 
houden’. ,,Als het moet mensen 
van buiten halen, maar als het 
even kan, liever niet.” ,,Als we 
te veel spitsen hebben, scholen 
we er het liefst een paar om 
zodat ze behouden blijven voor 
de club.”

De visie achter Credit Force, de-
tacheringsbedrijf in financiële 
dienstverlening, gaat opvallend 
weinig over geld. Spelers die 
bij FC Breukelen willen spelen, 
hoeven voor het geld niet te 
komen. ,,Twee hoofdklasse 
jongens bijvoorbeeld. In de 
gesprekken gaf ik direct aan dat 
ze niet op bijvoorbeeld 15.000 
euro hoeven te rekenen. In 
plaats daarvan bood ik ze een 
carrière aan. Dat geldt overi-
gens niet alleen voor spelers 
van Breukelen. Via HenkJan 

Veenendaal is ook een aantal 
spelers van sv Zeist bij ons 
komen werken.”
Debiteurenbeheer bijvoorbeeld 
kan iedereen namelijk leren, 
weet Jansen uit ervaring. ,,En 
als je een goede voetballer 
bent, ongeacht je niveau, heb 
je intelligentie. Althans, ben je 
streetwise.” Zo versterken zijn 
bedrijf en zijn club elkaar. Voor 
de goede orde: Credit Force telt 
ook 120 niet-voetballers.

Bij Credit Force, sponsor van de Rondom Voetbal-Rang-
lijsten,  in Houten verdient de ARBO niets. Veel medewer-
kers voetballen bij de club waar directeur Herman Jansen 
thuis is: csv Vitesse, dat een jaar geleden opging in FC 
Breukelen en de eerste kampioen in het RV-gebied werd. 
,,Ga lekker trainen en kom morgen weer fris op het werk”, 
zegt Jansen als één van zijn mensen zorgen heeft. En ziek 
zijn, maar wel voetballen, is natuurlijk lastig. Jansen is 
altijd op de club.
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erik Kosters (veenendaal), Sven Hensbergen (FC breukelen zaterdag), marcel lief-
tink (Zeist), marc Knoop (FC breukelen zaterdag) en marc derby trappen een 
balletje voor het pand van Credit Force in Houten. derby: ,,er is veel voetbal bij 
Credit Force. voetbal is een teamsport en zo moet het ook op het werk zijn. Je ziet 
bij ons dat je dan beter gaat presteren.”
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Deze zomer Utrechtse derby in beach soccer

‘the roon’ heeft eerste prijs al binnen

Door Rogier Fonteijne

Theo Roon (40) doet liever 
iets goed dan op halve 
kracht. De man achter 

www.voetbalwarenhuis.com is 
sinds zijn jeugd bij JSV bevriend 
met Hassan Azmi. Al heel lang 
hebben zij de ambitie een topel-
ftal op te richten. Dit jaar deed 
zich de kans voor. Roon: ,,De 
oprichter van SHBS, de Stichting 
Holland Beach Soccer, is Maikel 
Schats. Ik heb hem leren kennen 
en er was direct een klik. Schats 
weet er iets moois van te maken, 
alles is perfect georganiseerd.” 

De twee zakenmannen – Has-
san Azmi is eigenaar van Azmi 
Schoonmaakbedrijf - wisten via 
hun grote netwerk al snel vele 
(ex-)topvoetballers bij elkaar te 
brengen. Het resulteerde uitein-
delijk in Trendboetiek United, 
vernoemd naar het bedrijf dat 
Theo Roon samen met zijn 
vrouw runt. Roon: ,,Via FC Breu-
kelen en JSV kende ik genoeg 
mensen. Het mooie is dat de 
jongens ook zelf elkaar hebben 
benaderd. Veel spelers kenden 
elkaar nog niet. Maar het begon 
meteen te lopen. We hebben 
recent nog Nombeke Dico Brazil 
aan de selectie toegevoegd. Hij 
is nog prof geweest bij onder 
andere Den Bosch en RKC en 
speelt nu in België. Werkelijk een 
geweldige voetballer.” 

Dat de groep over kwaliteiten 
beschikt, bleek wel tijdens de 
eerste oefenwedstrijd van het 
seizoen. Roon: ,,6 april speelden 
we voor het eerst, om de Soca 
Cup in Zelhelm. We begonnen 
onwennig, maar wonnen uit-
eindelijk met 10-3. We scoorden 
een paar prachtige doelpunten. 
Onze eerste prijs  is binnen. Dat 
belooft nog wat voor de compe-
titie.” Zelf doet de succesvolle 
ondernemer nog even fanatiek 
mee. ,,Ik sta achterin. Nu kan ik 
het nog belopen. En als het niet 

meer gaat, word ik gewisseld.” 

Roon is onder de indruk van de 
professionele opzet van de Su-
per League Soccer 2008. ,,Alles 
ziet er gelikt uit. We krijgen ook 
allemaal dezelfde wedstrijdout-
fit. Ik ben zelf met voetbalwa-
renhuis.com ook kledingsponsor 
van de Super League geworden. 
We spelen drie competitierondes 
en daarna zijn de finales op De 
Dam in Amsterdam. Tijdens 
deze finales zal de eerste lands-
kampioen van de Super League 
worden beloond. Niet alleen 
met de titel en de bijbehorende 
schaal, maar ook met een reis 
naar een internationaal toer-
nooi.” 

Middels een laatste trainingsdag 
op het terrein Klein Galgen-
waard van Jean-Paul de Jong is 
de voorbereiding op het seizoen 
afgesloten. Dan begint het echte 
werk. Heeft The Roon verder 
nog ambities? ,,Ik ben druk met 
mijn bedrijven, nu ben ik heel 
enthousiast in het beach soccer 
gestapt. Verder ben ik ook nog 
sponsor van United Jeugd-
cups, het grote jeugdtoernooi 
dat gehouden wordt bij JSV in 
Nieuwegein. Bij die club train ik 
ook mijn zoon. Ik heb wel eens 
geprobeerd iets te betekenen 
op het gebied van sponsoring 
voor de club, maar er zitten nog 
een paar mensen in het bestuur 
die niet echt open staan voor 
verandering.” 

De zomer zal in ieder geval in 
het teken staan van het beach 
soccer. Als debutant hoopt de 
ploeg te stunten. Aan de talent-
volle spelersgroep zal het niet 
liggen. Ook zal voor de eerste 
maal de strijd plaatsvinden tus-
sen Trendboetiek United en Paul 
Pessel Sport, het Utrechtse team 
dat vooral bestaat uit spelers van 
DHSC. Een zomerstop? Echte 
liefhebbers moeten er niet aan 
denken.

Het reguliere voetbalseizoen is vrijwel ten einde. De va-
kantie lonkt, pas in augustus start de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Deze voetballoze periode wordt door velen 
omarmd, maar er zijn ook spelers die niet zonder de bal 
kunnen. Voor hen is er het steeds populairdere beach soccer. 
Theo Roon, afkomstig uit Breukelen en woonachtig in Hou-
ten, wil met een nieuw Utrechts team hoge ogen gooien. 

programma en 
locaties

Zaterdag 17 mei, 
openingsweekend  
rotterDaM  
trendboetiek United - boca 
Juniors 
all Stars - trendboetiek United 
 
Zondag 1 juni, 
competitieronde  
aMsterDaM  
trendboetiek United geen com-
petitie duel 
 
Zondag 8 juni, 
competitieronde  
pUrMereND  
trendboetiek United - PbSt 
maandag 
ae beachboys - trendboetiek 
United 
 
Zaterdag 21 en zondag 22 juni, 
competitieronde  
heereNVeeN  
trendboetiek United geen com-
petitie duel 
 
Nog onbekend 
Paul Pessel sport - trendboetiek 
United 
trendboetiek United - bSC Soca 
boys  
Jairo boys - trendboetiek United 
 
Zondag 27 juli, 
Finales  
aMsterDaM, de dam

spelregels

beach Soccer wordt gespeeld 
met 5 tegen 5 spelers (inclusief 
keepers) op een speelveld van 37 
x 28 meter. er mag onbeperkt ge-
wisseld worden en vrije trappen 
zijn direct. de officials hebben de 
beschikking over een gele kaart 
(waarschuwing) en een rode 
kaart (uitsluiting). voor de Pro 
league geldt een zuivere speeltijd 
van 3 keer 12 minuten. de ama-
teurs, die mee doen aan de vedior 
nK beach Soccer Series spelen 
één keer 12 minuten. 

uit te breiden. dit houdt in dat we vanaf 
volgend seizoen twee hoofdtrainers gaan aan-
stellen voor de abC-junioren.  eentje is een 
bekende voor de meeste van ons. afgelopen 
dinsdag hebben we een akkoord bereikt met 
Jos van maurik. Hij tekende een contract voor 
één jaar. Hij gaat de functie van hoofdtrainer 
abC bekleden en gaat zich zaterdags vooral 
bezig houden met de b-junioren.  Jos was de 
afgelopen jaren al betrokken bij de jeugd als 
technisch Jeugdcoördinator en trainer/coach 
van de C1 junioren. 
naar de andere hoofdtrainer abC-junioren 
gaan we naarstig op zoek. Het is de bedoeling 
dat deze zich vooral op de zaterdag met de 
a-junioren bezig gaat houden. beide hoofd-
trainers dienen daarbij de lijn uit te zetten 

voor de trainingen van de junioren om zo 
uniformiteit te krijgen binnen de jeugdoplei-
ding en zo voor een zorgeloze overgang te 
zorgen naar de senioren toe. op deze manier 
willen we continuïteit bereiken op het gebied 
van trainingen en wedstrijdbegeleiding zodat 
er altijd getraind en gespeeld kan worden. 

pVCV   639
nadat de mannen van de F1 in december 
kampioen waren geworden van de 2e klasse 
wachtte de volgende uitdaging: de 1e klasse. 
in een poule van zes teams werd het al snel 
duidelijk dat het ging tussen PvCv, de meern 
en Zwaluwen. Zaterdag jongstleden was de 
laatste wedstrijd en konden we kampioen 
worden. de enige opdracht: effe winnen 

dig op www.rivierwijkers.nl vinden. 
Het toernooi is een van de grootste 
van Utrecht waarbij unieke prijzen te 
verdienen zijn, maar waar vooral gezellig-
heid en sportiviteit voorop staan. tegen het 
einde van het toernooi wordt de barbecue 
aangestoken, hetgeen ook de aftrap is voor 
het altijd succesvolle avondprogramma.

rUC   306

saestUM   730
naast het behalen van het 9e kampioen-
schap sinds de invoering van de Hoofdklasse 
vrouwen in het seizoen 94-95, heeft Sv 
Saestum nog een mijlpaal bereikt.in de 
uitwedstrijd tegen wartburgia (4-0 winst) 

van Zwaluwen, een lastige tegenstander.de 
omstandigheden waren gelukkig goed: lekker 
weer, mooi (kunst)gras en veel toeschouwers. 
en het belangrijkste: de spelers deden wat je 
in zo’n geval moet doen: alles geven, samen 
spelen en goed voetballen. Het was heel 
spannend maar toen scheidsrechter ron voor 
het einde van de wedstrijd floot was de stand 
3-1 in het voordeel van onze F1. de beloning: 
kampioen van de eerste klasse voorjaar 2008. 

rIVIerwIJkers   202
de amelisweerdcup komt eraan. op zaterdag 
24 mei wordt er vanaf 9.30 uur afgetrapt 
waarna er de hele dag op vier velden wordt 
gestreden om de felbegeerde beker. een defi-
nitieve indeling voor de speeldata kan men tij-

de selectie van trendboetiek United bestaat uit: Hassan azmi (lonep, ma-
rokko, magreb’90), arthur Figge (Hilversum, de baron), tim Hidden (al-
tius Hilversum), marco berkenbochs (loosdrecht), theo roon (Utrecht, 
nijenrodes), tim Plomp (argon, nijenrodes, aFC ajax), nick van eisden (om-
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Deze zomer Utrechtse derby in beach soccer

‘the roon’ heeft eerste prijs al binnen
beach soccer

beach Soccer is de zomervariant van ‘s werelds populairste sport: voetbal. 
op een zandveld van 30 bij 40 meter spelen twee teams bestaande uit 
vier veldspelers en één keeper tegen elkaar. er wordt gespeeld op blote 
voeten en met een bal die qua gewicht tussen een voetbal en volleybal 
inzit. daarnaast wordt er vanwege de relatief grote goals in verhouding 
met het veld veel gescoord, wat beach Soccer leuk maakt om te spelen 
en te bekijken. aangezien een veld van zand allesbehalve makkelijk be-
speelbaar is, is de bal het grootste gedeelte van de tijd in de lucht, wat 
weer zorgt voor spectaculaire omhalen van de spelers en mooie zweef-
duiken van de keepers. Gemiddeld schieten spelers van de Pro league 
veertig maal op doel en worden er acht goals gescoord per wedstrijd.  
 
beach Soccer wordt gespeeld in de maanden mei tot en met juni en is 
hierdoor een perfecte aanvulling op veldvoetbal. daarnaast is deze zo-
mersport, vanwege de gezelligheid, het lekkere weer en de zomerse mu-
ziek tijdens de wedstrijden, ook zeer populair onder niet-voetballers.

kon de 1000ste goal gescoord worden sinds 
de invoering van de Hoofdklasse. na een 
kwartier werd laura verbraak binnen de 
16-meter vastgehouden door de keepster van 
wartburgia. de scheidsrechter bestrafte deze 
actie met een gele kaart en een strafschop.
Charissa burgwal benutte dit buitenkansje en 
gaat dus in de boeken als doelpuntenmaak-
ster van de 1000ste goal voor Sv Saestum. Sv 
Saestum had hiervoor 301 wedstrijden in de 
Hoofdklasse voor nodig. dus een gemiddelde 
van 3,32 doelpunt per wedstrijd. Sv Saestum 
behaalde in deze 301 wedstrijden in totaal 
736 punten en staat hiermee bovenaan in de 
ranglijst aller tijden vrouwenvoetbal. op de 
tweede plaats staat ter leede met 572 punten 
in 302 wedstrijden.

sC eVersteIN   467
Graag willen wij van de jeugdcommissie van 
everstein, de ouders van de jeugd van de 
toekomst, attenderen op het bestaan van de 
jeugdcommissie.met een paar enthousiaste 
ouders zijn wij aan de tafel gaan zitten om de 
JC nieuw leven in te blazen. Het is namelijk 
van groot belang dat er een goede begelei-
ding is voor de jeugd.wat doet de JC? alles 
wat met jeugd te maken heeft. de JC stuurt 
verschillende werkgroepen aan die samen met 
vrijwilligers een paar keer per jaar actief zijn 
om bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of een 
toernooi te organiseren. de JC zorgt ervoor 
dat de materialen in orde blijven. de JC regelt 
een zaterdagmorgenploeg die de tegenpartij 

keer te organiseren. dit festijn zal 
plaatsvinden op 24 mei 2008. de ra-
bobank zal als sponsor optreden voor dit 
toernooi. wij roepen iedereen die zin heeft in 
een gezellige en sportieve dag, op om hieraan 
mee te doen. om mee te doen hoef je geen 
lid te zijn van SCH’44. Hoe gaat een en ander 
in zijn werk? Harmelen hebben wij ingedeeld 
in “wijken”. de wijken worden vertegenwoor-
digd door “wijkleiders”. iedereen ouder dan 
17 jaar kan zich opgeven bij hun wijkleider. 
voor de indeling van de wijken en bijbeho-
rende wijkleiders verwijzen wij naar onder-
staand overzicht. er zijn 2 velden beschikbaar, 
waardoor de wijken ingekrompen zijn van 12 
naar 8 wijken. de overige velden zijn dan al 
ingezaaid in verband met de komst van FC 

en onze eigen spelers ontvangen bij de wed-
strijden. Zo zijn er nog veel meer activiteiten 
die door de JC gedaan worden, teveel om op 
te noemen.Zoals je zult begrijpen kunnen de 
werkgroepen wel wat hulp gebruiken. vind je 
het leuk om iets voor de club te betekenen 
en iets met de jeugd te doen? Spreek dan 
iemand van de JC aan. of misschien spreken 
we jou wel aan. we zouden het fijn vinden 
als je ons team komt versterken. op www.
everstein.nl staan de adresgegevens van de 
leden van de jeugdcommissie.

sCh´44    595
in navolging op het grote succes in 2004 en 
2006 heeft SCH’44 besloten om het SCH’44 
rabobank wijkentoernooi voor de derde 

niworld, telstar, aFC ajax), dico brasil (omniworld, aPeP, Kyperkaunta Cyprus), rKC waalwijk KFC desselsport, belgië),  
desmond Strik (Heerenveen, Feyenoord), Jorrit verkerk (breukelen), Stef Hoogveld (FC breukelen), lars van der Post 
(breukelen), Frank Jongbloeds (PSv, eindhoven, Kozakken boys, desk), david wickler (JSv), Jorn meiers (breukelen), ylion 
Krauweel (JSv). trainer coach elftalbegeleiding: nordin azmi.

beach Soccer in het Zuid-Franse Sainte maxime

oud-profvoetballer Jack de Gier in actie tijdens de finale van de Holland beach 
Soccer league 2006 op de dam in amsterdam.
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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
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Kortom, wat moet je doen om alles uit je 
voetbalcarrière te halen?

Het Soccerhealth programma van MTC Zeist geeft je 
antwoord op deze vragen.

Voor individuele voetballers, trainers en clubs.

Neem contact op met Franz Gierveld of Marc de Jong van 
MTC Zeist.

MTC Zeist
Kroostweg 49
3704 EB Zeist
Tel.nr. 030-6955153
e-mail: info@fysio-zeist.nl
www.mtc-zeist.nl

Kortom, wat moet je doen om alles uit je 

Wat moet je trainen om
je atletische vermogen te verbeteren?
de kans op blessures te verminderen?
een gezonde leefstijl te ontwikkelen?

Print- en kopieerservice voor al uw mailingen,
kopieercontracten, folders, jaarverslagen, 
affiches, boekjes, liturgieen, nieuwsbrieven, 
trainings- en opleidingsmateriaal, sheets, 
handleidingen, vereniginswerk, kalenders, 
presentatiemateriaal, textielbedrukking, 
naslagwerken, prijslijsten, (visite)kaarten, 

inbinden/afwerken, bouwtekeningen 
tot A0 formaat, lamineren ... enz.

HollandRetrojack €34,95

Ajax Sporttas  €26,95

Feyenoord Speeltent  €19,95

FC Utrecht
Junior joggingpak

€34,95

PSV  Spaarblik €6,95

Voetbal oranje euro 2008
€19,95
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Afscheid van Hans van Echtelt, de scheidsrechter 

nog eenmaal voetbalkind tussen de jongens

Door Hans Vos

Fluitend ging Hans Van 
Echtelt drie decennia lang 
naar de voetbalvelden, 

fluitend kwam hij er telkens 
van terug. Maar op deze laatste 
zaterdag van het seizoen is het 
mooi geweest. In het nieuwe 
voetbaljaar kunnen de voetbal-
lers van Geinoord 8 zogezegd 
naar hem fluiten.
 
In een passend decor, onder 
een vrolijke lentezon, doet Van 
Echtelt zijn laatste kunstje. Zo 
ontspannen, zo echt. Dat ziet 
ook Ciel, zijn levenspartner, die 
op deze derde meidag bij hoge 
uitzondering ook zijn metgezel 
op het voetbalveld is.
Bastiaan Manschot, de vaste 
trommelaar onder de fans van 
de hoofdmacht van Geinoord, 
heeft tussen de beide dug-outs 
lakens in de clubkleuren aange-
bracht. En uiteraard overstemt 
de super-supporter in zijn een-
tje de fluittonen van Van Echtelt 
met zijn tromgeroffel. Dat mag, 
dat verhoogt de sfeer. Net als 
twee verdwaalde eenden dat 
doen. Die lopen parmantig in 
het strafschopgebied. Ze passen 
naadloos in het plaatje van Van 
Echtelt.

Natuurlijk legt de scheidsrech-
ter zijn slotduel, Geinoord 8 
versus het zaterdagelftal van 

Elinkwijk, niet stil zodra de 
eenden zijn neergestreken op 
het veld, ook hun veld. Dat 
is tegen zijn natuur, altijd 
geweest. Ontelbare aantallen 
spelers kregen dertig jaar lang 
alle speelruimte van hem, daar 
kunnen die twee eenden op 
zijn laatste voetbalmiddag in 
functie wel bij.

De afzwaaiende, 65-jarige arbi-
ter geniet van nog een officiële 
plichtpleging in vol ornaat. 
Een strenge, pietluttige man in 
het zwart is hij nooit geweest 
tussen de lijnen. Geen wonder 
ook dat hij juist bij Geinoord 
uitkwam na vele omzwervin-
gen. Parkhout is het oord van 
Gein, van de gein van Van 
Echtelt, van zijn voetbalplezier 
dat afstraalt op, zoals hij zegt, 
de ideale schoonzoons van het 
achtste elftal van Geinoord. Als 
hij dreigt met een gele kaart, 
dan doet hij dat speels. Eens 
een voetbalkind, altijd….

‘Een vloek mist ieder doel’, zo 
staat er op de rugzijde van het 
shirt van de enthousiaste trom-
melaar Manschot te lezen. Frap-
pant. Het is de lijfspreuk van 
Van Echtelt. Als scheidsrechter, 
als voetballiefhebber vooral, 
als mens niet te vergeten. In de 
wedstrijd zelf spreekt hij vooral 
in gebarentaal, ook met zijn 
twee assistenten. En wat opvalt, 
misverstanden zijn er niet. De 
elf van Geinoord 8 begrijpen 
hem van de eerste tot de laatste 
speelminuut, de zaterdagvoet-
ballers van Elinkwijk evenzeer. 

In het bijzonder die nummer 9, 
Mathijs van Echtelt, zijn oudste 
zoon. Die heeft aan een half ge-
baar genoeg. Voor een hands-
bal, voor shirtje trekken, voor 
doorspelen, voor een wissel, 
geen actie zonder bijpassend 
gebaar. Het hele arsenaal komt 
nog een keer uit de kast.

Zijn mooiste gebaar? Als Van 
Echtelt in de loop met zijn  
beide handen de vorm van de 
bal ‘boetseert’, dan weten de 22 
voetbalmannen wat hen te doen 
staat op deze late zaterdag-
middag op het hoofdveld van 
Geinoord: voetballen! Hans van 
Echtelt is meer spelleider dan 
scheidsrechter. Dat was al zo, 
toen hij in 1978 aan deze hobby 
begon. Door de jaren heen is hij 
zichzelf gebleven. Met aandacht 
voor iedereen, ook buiten de 
lijnen. 

Als hij zijn kleinkinderen, Guus 
en Floor, ontwaart, dan rekt 
hij een ‘dood spelmoment’. 
De naar adem snakkende 22 
voetballers vinden het helemaal 
niet erg dat Van Echtelt de twee 
telgen bij de omheining harte-

lijke begroet met een aai over 
de bolletjes. Dat is Van Echtelt 
ten voeten uit.

Net als even eerder, in het 
‘vuur’ van de strijd. Als hij na 
het onderbreken van het spel, 
vanwege een overtreding, langs 
de weggeschoten bal loopt, kan 
hij het niet laten. Met een heus 

hakballetje komt het leer daar 
waar hij het hebben wil. Op de 
plek waar het spel hervat moet 
worden. Die precisie vermengt 
met vrolijkheid zal Geinoord 8 
in het nieuwe seizoen moeten 
missen. En Hans van Echtelt 
gaat dat hakballetje ook nog 
missen.

Zijn allerlaatste fluitsignaal, op sportpark Parkhout in 
Nieuwegein. Nog eerder dan Hans van Echtelt zelf, besef-
fen de spelers van Geinoord 8 het einde van een tijdperk. 
Hun vaste scheidsrechter houdt het voor gezien. De hand-
drukken direct na afloop zijn gemeend.
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Utrecht op 23 juli 2008.tussen de middag zal 
SCH’44 de lunch verzorgen. Het toernooi 
start om 11.00 uur, je wordt om 10.30 uur 
verwacht op “sportpark bijleveld”. na afloop 
is er een heerlijke barbeque en voor een leuk 
stukje muziek wordt ook gezorgd. Kunnen we 
met z’n allen onder het genot van een drankje 
en hapje de dag gezellig afronden. voor meer 
informatie: kijk op www.sch44.nl

sChalkwIJk   358
Jaarlijks polst het Cda Houten zijn leden in 
het kader van de valentijnsactie. vrijwilligers 
die een bijzondere bijdrage leveren aan de 
samenleving kunnen genomineerd worden 
voor de ludieke actie, maar wel met een 
zekere doelstelling. Frans van de berg is al 

sinds jaar en dag betrokken bij de plaatselijke 
voetbalclub en werkt voornamelijk achter de 
schermen ontzettend hard. al jarenlang traint 
Frans met veel enthousiasme jeugdteams, 
organiseert hij activiteiten voor de jeugd, 
ontvangt hij de uitspelende clubs op zondag 
en jarenlang is hij materiaalman geweest voor 
de club.Frans ontving van ton Uijttewaal 
raadslid van het Cda dan ook geheel terecht 
een heerlijke slagroomtaart.

sportING   755
vier mensen hebben een koninklijke onder-
scheiding gekregen, te weten Cees en nel 
van dijk, Gerard Hendriks en bob Snel. op 1 
juni is het jaarlijkse Hogehoedentoernooi bij 
Sporting’70. van 13 tot 15 juni het jaarlijkse 

de senioren en de zaal, de sport-
ploeg, de sportman of -vrouw. met 
als klap op de vuurpijp de bekendmaking 
van de clubman van 2008. Het is de F3 gelukt 
het eerste punt in deze competitie binnen 
te halen. we zijn zo hoog ingedeeld dat we 
iedere keer verliezen. nu moesten we thuis 
tegen Kampong, in Utrecht hadden we mede 
door de harde wind verloren, maar die dag 
moest het gebeuren, zeker na het zelfvertrou-
wen dat we vorige week tegen Cdw kregen 
toen we daar twee keer scoorden door mart 
en bart. we kwamen op een 2-1 voorsprong. 
Juichend liepen we allemaal naar het midden. 
nu nog proberen dit zo te houden, maar 
helaas ondanks de inzet van lars, mart, maaike 
en mika moest bart toch nog een keer de bal 

jeugdkamp in woudenberg. Circa 250 kinde-
ren gaan mee.willem bakker wordt per 1 juni 
2008 verenigingsmanager bij Sporting’70.

sterreNwIJk   155

sVF   370

sVl   231
bij Svl vinden zaterdag 17 mei twee toer-
nooien plaats. ’s morgens is er een toernooi 
voor d-pupillen en ‘s-middags komen de 
a2-junioren van Svl in actie. Zaterdag 31 mei 
houdt Svl zijn jaarlijkse slotdag. op deze dag 
vinden overdag allerlei activiteiten plaats voor 
de jeugd. ‘s avonds is er een grote feestavond 
met de bekendmaking van de topscorers van 
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Door Henny de Vos 

En of ze vroeger beter wa-
ren, de zomers! Langer, 
onafgebroken zonnig, 

veel gelukkiger ook. En dat 
allemaal in mijn buurt, Zuilen. 
We gingen dan wel een weekje 
naar zee, maar de meeste tijd 
bracht ik door in het Noor-
derbad, dat op loopafstand 
lag van de Van Egmondkade, 
waar mijn vader zijn sigaren-
zaak had. Dat lopen ging ‘in 
gezwinde pas’, want het jochie 
dat ik was kwam niet graag 
door de Betonbuurt. Ruw volk 
woonde er. Mensen die in die 
mooie zomers buiten leefden. 
Grote jongens versperden je 
er de weg, vroegen om geld, 
riepen ‘wat mot je’, en wilden 
weten wie je vader was en of je 
een zus had. Mooi niet dus; het 
laatste stukje rende ik. En dan 
niet in paniek, want dat roken 
dat soort jongens, meer als een 
jongen die graag ging zwem-
men.

Maar dit verhaal gaat over 
straatvoetbalclub Sportivia, niet 
over het Noorderbad. Deze in-
leiding heeft te maken met mijn 
herinneringen aan de Beton-
buurt, aan het feit dat bad en 
voetbalclub elkaar opzoeken in 
mijn geheugen. Want voor het 
Noorderbad aan de Boisotstraat 
lag een speeltuin, met daaraan 
vast een voetbalveld. Op dat 
veld speelde Sportivia. Voor 
het eerst in 1960, het jaar dat 
speeltuinleider Theo Verdaas-
donk de club oprichtte. Een 
man die zich geen speeltuinop-
passer liet noemen: ,,Een oppas-
ser werkt in een dierentuin.” 
Theo Verdaasdonk is nu al lang 
dood. In 1978 verongelukt toen 
hij overstak op de Burgemees-
ter van Tuyllkade – vlak bij zijn 
huis aan de Prinses Margriet-
straat. Zoon Hans beheert de 
Sportivia-erfenis. Met een klein 
museum met elftalfoto’s op het 
logeerkamertje, een boek vol 
krantenknipsels en een geheu-
gen waaruit het Sportivia-ver-

haal niet voor het eerst wordt 
opgediept. 

De oude Verdaasdonk kwam 
op latere leeftijd in het speel-
tuinwerk terecht. Het eerste 
wat hij bij de speeltuin aan 
de Boisotstraat deed, was de 
speeltuindeuren opengooien. 
Er mocht weer door iedereen 
gevoetbald worden op het veld, 
iets waar de vorige beheerder 
minder scheutig mee was. Er 
kwam een voetbalclub. Een 
club die het gat tussen eind 
mei en half augustus – als de 
gewone competitie door de 
zomerstop stillag – moest vul-
len voor de jongens in de buurt. 
In Verdaasdonks voorwoord 
in het herinneringsboek 1977 
staat het, letterlijk, als volgt: 
‘Het was mede de jongens die 
toen in grote getale op de dag 
in de speeltuin aanwezig, een 
naar mijn mening geselecteerd 
ploegje op de been te brengen’. 
Voetballiefhebber Verdaasdonk 
had het goed gezien: er liep ge-

noeg talent rond in de tuin om 
er een goed elftal van te maken. 
Verderop in zijn voorwoord: 
‘Het voetbalploegje ging spelen 
onder de naam ‘SPORTIVIA’, 
deze naam uitgedacht door de 
heer v.d. Meer.’

Mijmert Hans Verdaasdonk 
bijna een halve eeuw later: ,,Het 
was een mooie tijd toen. Weinig 
te makken, maar veel saamho-
righeid. Vooral in de Beton-
buurt natuurlijk. Voetballen op 
straat hoorde er bij, dat deed je 
zo’n beetje de hele dag. En mijn 
vader hield van organiseren. 
In de winter werd er ook wel 
geschaatst op het veld. Als er 
vorst werd aangekondigd, liet 
mijn vader het veld onderlopen. 
Kon je de volgende ochtend 
schaatsen. Fantastisch toch?’’ 
Aan de straatvoetbalcompetitie 
in Utrecht deden voetballertjes 
tussen de 10 en 14 jaar uit alle 
wijken van Utrecht mee mee. 
In het herinneringsboek veel 
Zuilense derby’s. Bijvoorbeeld 
tegen COV, de ontspannings-
vereniging in de Kenaustraat. 
Ook Transwijk, Hoograven, 
Merwede en Centrum (met 
speler Willem van Hanegem) 
leverden elftallen: ,,Bij die 
toernooien stonden duizenden 
mensen langs de kant, vergis 

je niet”, waarschuwt Hans 
Verdaasdonk. 

Vele honderden waren het 
er zeker. Want ik kan me die 
toernooien ook herinneren. De 
grote jongens uit het Noor-
derbad hoorde je er de hele 
dag over, en als ik – bij hoge 
uitzondering – eens na het 
eten mocht zwemmen, werd er 
getraind op het veld voor het 
Noorderbad. Onder leiding van 
Hans Kraay bijvoorbeeld, toen 
CIOS-student, en zo fanatiek als 
de pest. Zoals Tonnie van der 
Linden trainer was bij Mer-
wede, een andere topploeg in 
het Utrechtse straatvoetbal. Van 
Kraay leerden de spelers van 
Sportivia niet alleen voetbal-
len. Verdaasdonk: ,,Was de 
wedstrijd afgelopen, moesten 
we natuurlijk douchen. Hielden 
we onze zwembroek aan. Ja, 
wisten wij veel. Zei Kraay: 
‘Uit die zwembroek. In je 
blote kont douchen.’ Ach, als 
jochies waren we nog een beetje 
beschaamd hè.” Hans Verdaas-
donk speelde dus zelf ook in 
Sportivia in die vroege jaren 
zestig. ,,Mijn broer Teus stond 
op zijn zeventiende al in het 
eerste van DOS. Die kon wel 
wat, al heeft hij wel gependeld 
tussen het eerste en tweede. Ik 

uit het doel halen. Jammer maar we hebben 
weer twee keer gescoord en het eerste punt 
binnen gehaald.

sVM   387
aan het dr. Fadrhonc toernooi in oud-beijer-
land mocht nadia van beerschoten, spelend in 
de C2 en trainer van de F5, deelnemen voor 
mo15 disctrict west 1 van de Knvb. en ze 
werd nederlands Kampioen! 
resterende activiteiten: vr. 16 mei: klaverjas-
avond, za. 31 mei: inzamelen teamkleding en 
–accesoires Svm, di. 3 juni, algemene leden-
vergadering, za. 7 juni: kabouterdag, za. 14 juni: 
kampdag F t/m C-jeugd, za. 21 juni: kampdag 
b en a-jeugd. 

Uts   148
voetbalvereniging UtS organiseert op zondag 
18 mei 2008 mei een Sportdag voor de jeugd 
uit Utrecht en omgeving. Uiteraard zijn ook 
de ouders en familieleden welkom. op deze 
sportdag worden allerlei “voetbal” spelletjes 
en activiteiten voor de jeugd vanaf 5 jaar 
georganiseerd. onder leiding van een aantal 
begeleiders en bekende gasten worden ook 
een aantal competitie onderdelen afgewerkt. 
diegenen die de spelletjes het beste uitvoeren 
kunnen mooie prijzen winnen.  de allerklein-
sten kunnen zich vermaken met springkus-
sens, zaklopen, balgooien en allerlei andere 
spelletjes. Halverwege de middag zullen 
regiocoach rob wolsleger en trainer michel 
nok een demonstratietraining geven. na de 

jeugdwedstrijden van zaterdag 3 
mei komen te vervallen. de jeugd-
commissie en het bestuur van de de 
afdeling voetbal van de asv U.v.v. wensen de 
ouders en verdere familie van Stijn de kracht 
toe om dit immense  en welhaast onvoorstel-
bare verlies te kunnen dragen. op donderdag 
22 mei organiseert de seniorencommissie 
het Hoge Hoedtoernooi voor alle zaal- en 
voetbalteams van Uvv. in een hoge hoed gaan 
de namen van de deelnemers, zodat het lot 
de teamindeling bepaalt. Shirts zijn verzorgd, 
de rest moet jezelf meenemen. om 19.00 uur 
wordt iedereen verwacht in het sportcafé. de 
teams spelen hun wedstrijden (7 tegen 7) op 
drie kunstgrasveldjes. om 21.45 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats, waarna onder het genot 

prijsuitreiking zal de middag worden afgeslo-
ten met een barbecue met muziek. Program-
ma 18 mei: 13.30 uur- 15.00 uur: sport -en 
spelactiviteiten,15.00 uur- 15.30 uur: pauze 
(afellay deelt handtekeningen ovb), 15.30 uur 
-16.15 uur: demonstratietraining, 16.15 uur: 
teamindeling, 16.30 uur- 17.00 uur: competi-
tieve activiteiten, 17.30: prijsuitreiking,18.00 
uur: barbecue met muziek. aanmelden via 
hasanozkilit@hotmail.com ,tel: 06-2423 9842. 
het kan ook op de dag zelf.

UVV   389
op 1 mei bereikte ons het intens droevige 
bericht dat Stijn van den ingh, speler van Uvv 
F1, in de prille leeftijd van 8 jaar plotseling 
is overleden. in verband hiermee zijn alle 

,,Er was weinig te makken, maar veel saamhorigheid” 

sportivia: straatvoetbalclub van de betonbuurt
Ook in de vroege jaren zestig werd er in de zomermaan-
den niet gevoetbald. Maar de bal rolde gewoon door, 
onder andere door georganiseerd straatvoetbal. Eén zo’n 
club was Sportivia en die speelde bij het Noorderbad in 
de Utrechtse Betonbuurt. Henny de Vos denkt terug aan 
vervlogen tijden. 

de goede, oude 
tijd van ries coté
ries Coté kijkt nog met veel ple-
zier terug op de wedstrijden bij 
Sportivia. ,,Het was een pracht-
tijd, hartstikke leuk om te doen. 
als jochie deed ik niets anders 
dan voetballen en het was dus ge-
weldig om ’s zomers tegen andere 
buurten uit te komen. er kwam 
genoeg publiek kijken en zelfs het 
Utrechts nieuwsblad schreef er 
stukjes over. dankzij Sportivia ben 
ik ook ontdekt en heb ik later bij 
elinkwijk en FC Utrecht gespeeld. 
Hans Kraay was inderdaad een 
tijdje onze trainer. Hij deed het 
goed hoor, ik kom hem nog wel 
eens tegen bij FC Utrecht en vaak 
hebben we het nog over Sportivia. 
Het was de goede oude tijd hè? 
we hadden niet veel, er heerste 
veel armoede maar we waren al-
tijd met die bal bezig.
tekst: remco Faasen

,,op straat leer 
je de kneepjes” 

de stichting Klein Galgenwaard 
van Jean-Paul de Jong is in samen-
werking met rondom voetbal druk 
bezig het wijkstraatvoetbal terug 
te krijgen, maar dat de oude tij-
den van Sportivia terugkeren lijkt 
sterk. en dat terwijl straatvoetbal 
goed is voor de ontwikkeling van 
een speler, vindt oud-speler, oud-
trainer en momenteel hoofdscout 
van het nederlands elftal ronald 
Spelbos. ,,voetballen leer je niet 
door twee, drie keer per week bij 
een club te trainen. daar moet je 
elke dag mee bezig zijn, daar leer 
je de kneepjes, de leuke dingen: 
hooghouden, schijnbewegingen, 
scharen... vroeger in Hoograven 
in Utrecht, voetbalde ik iedere 
dag, op pleintjes en veldjes. als ik 
nu door mijn woonplaats veenen-
daal rijdt, zie ik weinig jongens op 
straat voetballen. we hebben in 
nederland een hoop goede clubs 
met goede trainers, die hun spe-
lers veel leren, maar niet alles.”

Sportivia. Staand (van links naar rechts): leen van de merkt sr, Jan dol, Harrie v.d. bosch, berry van ‘t Zand, Hans verdaasdonk, 
keeper wim okhuizen en wim mulder. Zittend: Jan weber, ries Coté, Jhonnie den daas, Freddier van der meer, leen van de 
merkt en Corrie lammerts.

ronald Spelbos (rechts) op de bank 
als trainer tijdens de afscheidswed-
strijd van Jean-Paul de Jong. naast hem 
Henk vonk (links) en Frans adelaar. 
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wijkencompetitie
Sportivia… toen mij ter ore kwam dat rondom voetbal een verhaal zou 
brengen over Sportivia, moest ik even diep in mijn geheugen graven. een 
halve eeuw terug in de tijd. maar wat een fantastische tijd, besefte ik me al 
snel. Honderden mensen kwamen er op de wedstrijden af.

leerling was ik, op het CioS. en op woensdagmiddag kwam ik vanuit over-
veen om de jeugd van doS te trainen. niet de minsten: eddy achterberg, 
ries en Harry van de bogert om maar een paar schoffies te noemen. Zo 
hoorde ik al snel van het wijkvoetbal, de moordende concurrentie tussen 
de buurten. natuurlijk werd ik graag coach… nee, dat bestond nog niet, 
trainer. Heel plezierig, want het was technisch een heel leuke ploeg. als 
je ziet wie er in stonden... 
namen noemen is namen 
vergeten, maar ries Coté, 
leen van der merkt, se-
nior welteverstaan. Échte 
straatvoetballers waren het! een type spelers dat je nu alleen nog op de 
braziliaanse stranden vindt. Precies: de beste voetballers ter wereld.

er werd in buurten, in parken en op pleinen echt gespeeld om te winnen. 
en dat deden we. op welke positie we eindigden? ik moet bekennen dat 
ik het niet meer precies weet, maar hoog moet het zijn geweest. Stevige 
wedstrijden waren het, stuk voor stuk. en ik overdrijf niet als ik zeg dat 
er honderden mensen op af kwamen, bij het noorderbad. Fascinerend, 
zóveel mensen. Het was een impuls voor het voetbal, voor de stad. alleen 
al omdat er simpelweg meer wedstrijden werden gevoetbald. en daar leer 

je, is mijn stellige overtuiging, het meest van. Je moet het gewoon heel 
veel doen. tegen mindere voetballers, betere voetballers en veel betere 
voetballers. in wedstrijden, onder weerstand, herken je ook de échte voet-
ballers. er bestaat geen consideratie. als je niet goed genoeg bent, sta je 
er buiten. bleef je met ‘poten’, zoals we partijtjes plachten te kiezen, als 
laatste staan, dan was het niet best. 

tegenwoordig ligt het accent steeds meer op training, onder leiding van 
geschoolde trainers. oefeningen uit wedstrijden halen en die herhalen, 
herhalen en herhalen. alsof voetbal een wetenschap is, die (op)leidt tot 
aanpassingsvoetbal. ik noem dat een kwaadaardige ontwikkeling, die het 
gevolg is van trainerscursussen en sportopleidingen als CioS en alo. die 
verwetenschappelijking is fnuikend voor originaliteit en verrassing, waar-

voor de mensen naar het 
stadion komen.
Zoals destijds naar het 
noorderbad. de wijken-
competitie was goed voor 

de eenwording in de stad. Je leerde met elkaar om te gaan, als het goed 
ging en ook als slecht ging. ook daarom juich ik het initiatief van Klein Gal-
genwaard, rondom voetbal en hun partners toe. ik denk best dat wijken-
competitie zoals wij dat met Sportivia speelden een succes kan worden. 
de tijden veranderen, maar voetbal is van alle tijden. de wijkteams zouden 
nu gemengd zijn, dat is veranderd. maar waarom zouden mensen nu niet 
in groten getale op wedstrijden van hun buurt afkomen? en reken maar 
dat de voetballers beter worden.  als de clubs het maar steunen. niet 
bij voorbaat ‘nee’ zeggen en het hun spelertjes verbieden. laat ze lekker 
voetballen. Hoe meer hoe beter.

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
w
Sportivia… 
brengen over Sportivia, moest ik even diep in mijn geheugen graven. 
halve eeuw terug in de tijd. 
snel. Honderden mensen kwamen er op de wedstrijden af.

l
veen om de jeugd van 
r
hoorde ik al snel van het wijkvoetbal, de moordende concurrentie tussen 
de buurten. 
trainer. Heel plezierig, want het was technisch een heel leuke ploeg. 
je ziet wie er in stonden... 
n
vergeten, maar 
l

PerceptieKritieK  K  K  K  volgens Hans Kraay seniorPerceptievolgens Hans Kraay seniorPerceptie

‘Bleef je met ‘poten’ als laatste staan, dan was het niet best’

van een hapje en een drankje alle gelegenheid 
is om bij te praten. Je kan je aanmelden bij 
dennis van luijk (d.vanluijk@tiscali.nl).

VIaNeN   184

VIoD   215

Voorwaarts   259
Gertjan muller (de kuif van het derde zondag) 
is bezig met een actie om zoveel mogelijk 
geld binnen te halen voor de sponsoractie van 
a-sister’s Hope van 11 en 12 oktober aan-
staande. deze actie behelst het binnenhalen 
van geld ten behoeve van onderzoek tegen 
en bestrijding van borst kanker. ”ik ben hierin 
gestapt na het overlijden van een naaste 

collega. Sinds enkele weken staat er al een 
spaarpot bij egbert achter de bar en hangt er 
een poster op de deur. mijn/ons motto is. elke 
euro telt en is net zo welkom, en is voor het  
goede doel.” laat hij op www.voorwaarts-
utrecht.nl weten. Zie verder: http://www.
asistershope.org/content/hometwo.htm

VreeswIJk   632
Het 19e Ford Swart jeugdtoernooi was 
in het eerste weekend van mei een groot 
succes. op een zonnige lentezaterdag met 
zomerse temperaturen werd de finaledag 
van het 19e Ford Swart jeugd toernooi 
gespeeld. dit jaar was er een zeer sterke be-
zetting met negen teams uit het buitenland, 
tien bvo-teams van o.a. FC Utrecht, Sparta 

van de partij om de wisselbeker te 
verdedigen.

VrIeNDeNsChaar   664
* vriendenschaar kende een bewogen week. 
op 1 mei, Hemelvaartsdag, vierde de club zijn 
honderdjarig bestaan. de zondag ervóór werd 
het eerste elftal kampioen en promoveerde 
het naar de derde klasse. Het mooiste cadeau 
voor de jubilaris was binnen.
* op 1 mei vierde vriendenschaar het 
eeuwfeest met een drieluik: ’s ochtends 
door de huldiging van liefst 125 leden die 
vijfentwintig jaar en langer lid zijn. ook leen 
vink (74 jaar lid) en Joop van beuzekom 
(71 jaar lid) waren van de partij. ’s middags 
was er een druk bezochte receptie voor 

rotterdam, excelsior rotterdam, FC Zwolle, 
Kv mechelen en jeugdteams van gerenom-
meerde verenigingen zoals ijsselmeervogels, 
Spakenburg en dovo.de finalewedstrijden 
werden door circa duizend mensen vanaf 
de tribune of het zonnige terras gadegesla-
gen. de finale bij de d pupillen ging tussen 
excelsior rotterdam en FC Zwolle. excelsior 
ging na een zinderende wedstrijd (3-2 winst) 
met de wisselbeker aan de haal. de finale bij 
de C- junioren ging tussen vfr wellensiek uit 
duitsland en gastvereniging vsv vreeswijk 
dat in een spannende halve finale afgerekend 
had met Sparta rotterdam. de daadkracht 
van wellensiek was groter dan die van de 
thuisvereniging. de duitsers wonnen ver-
diend met 2-0 en zijn dus volgend jaar weer 

,,Er was weinig te makken, maar veel saamhorigheid” 

sportivia: straatvoetbalclub van de betonbuurt

begon ook als jochie bij DOS, 
speelde later betaalde jeugd bij 
Elinkwijk en nog weer later bij 
Stichtse Boys en UVV. Er liep 
wat talent in Utrecht. Ga maar 

na: bij Sportivia bijvoorbeeld 
Ries Coté (later FC Utrecht), 
Leen van de Merkt (Elinkwijk, 
FC Amsterdam), Hans van 
Huissteden (Elinkwijk), Cor 

Lammerts (DOS). En dat was 
alleen al bij ons.”

Toen mijn generatie aan de 
beurt was, was het afgelo-

pen met het straatvoetbal bij 
Sportivia. Volgens het herin-
neringsboek kwam dat door 
de commercie. De elftallen 
kregen sponsors, shirtjes met 
opdruk. De prestatie kwam 
voorop te staan, het spel kwam 
op de tweede plaats. De KNVB 
weigerde, vermoedelijk daar-
door, ineens zijn medewerking 
aan het ‘wilde’ voetbal. Het 
straatvoetbal ging ten onder 
aan z’n eigen succes. Theo 
Verdaasdonk probeerde het 
nog wel een tweede leven in te 
blazen, in 1976, maar de wereld 

was veranderd. Het nieuwe 
Sportivia kwam niet meer van 
de grond. Het Noorderbad is 
ook weg. Naar een zwembad ga 
ik al jaren niet meer. Waarom? 
De zomers zijn knudde en het 
water is verwarmd. En straat-
voetbal? Dat doe je nu op een 
veldje van de Johan Cruijff 
Foundation, in een shirt van 
Ronaldinho. Gekocht bij Sport-
huis Henk Temming. Dat dan 
weer wel.

Het FC Utrecht van oud-Sportivia speler ries Coté in het seizoen 1975/1976. 
Staand van links naar rechts: Joop van maurik, Piet van oudenallen, Co adriaanse, 
ries Coté, Cor Hildebrand, leo van veen, Piet wildschut, Henk wery, marco Cabo 
en Jan rab (trainer). Zittend: andré oostrom, andré Hulshorst, Jan van Staa, Harry 
Suvee, Jörgen Hendriksen, wim Flight, Harry van den Ham en ton overeem.

Krantenknipsel van Sportivia na een 2-0 zege op vvZ. de krans is door theo verdaasdonk gemaakt van een oude fietsband.



rick Andeweg kiest altijd op gevoel
Rick Andeweg scoorde het afgelopen seizoen aan de lo-
pende band. En dus dongen veel clubs naar zijn hand. De 
trefzekere aanvaller verlaat zondagderdeklasser CDW uit 
Wijk bij Duurstede ook, maar zoekt het niet hogerop. De 
25-jarige Andeweg gaat zelfs een klasse lager spelen, bij 
zijn eerste liefde DEV uit Doorn. De eigenzinnige voetbal-
ler geeft tekst en uitleg.

Door Hans Boender

,,Bij CDW heb ik op de voor-
laatste speeldag een tijdperk 
afgesloten. De laatste compe-
titiewedstrijd heb ik gemist, 
omdat ik toen op vakantie 
was. Ik dacht dat ik na het 
seizoen pas met vakantie zou 
gaan, maar de competitie is 
een week verschoven door het 
overlijden van Cies Bouwens 
(erevoorzitter UVV). Daardoor 
miste ik de laatste wedstrijd. 
Jammer, want precies toen 
viel de beslissing of we de 
nacompetitie zouden halen. 
Ik zat in Oostenrijk en kon 
geen invloed uitoefenen. Via 
sms-jes ben ik op de hoogte 
gebracht.”
 
,,Het is 
misschien 
raar om al 
afscheid te 
nemen, terwijl 
je misschien 
nog moet 
voetballen in 
de nacompe-
titie. Maar bij 
ons is het de gewoonte om na 
de laatste competitiewedstrijd 
met z’n allen te gaan eten om 
zo het seizoen af te sluiten en 
een restaurant moet je bijtijds 
reserveren. Dus als we een 
periodetitel winnen, spelen we 
daarna toch nog.”

,,Het afscheid zelf was mooi. 
Ik heb een ingelijst shirt 
gekregen, met mijn rugnum-
mer, nummer zeven. Een spits 
speelt meestal met nummer 
negen, maar ik was vroeger 
idolaat van Eric Cantona. Bij 
Manchester United voetbalde 
hij met nummer zeven. Dat is 
bij United een legendarisch 
nummer. George Best speelde 

ermee, David Beckham ook 
en nu Ronaldo. Ik ben dus in 
goed gezelschap. Toen ik van 
de A1 bij DOVO bij de selectie 
terechtkwam, kreeg ik ook 
nummer zeven. Dat was wel 
bijzonder, want ik kwam net 
kijken. Clubs weten inmiddels 
hoe belangrijk dat nummer 
voor mij is. Ik heb de afgelo-
pen weken gesproken met ver-
schillende clubs en ik kreeg in 
sommige gevallen de garantie 
dat het shirt met nummer 
zeven voor mij klaar lag.”

,,Bij DOVO heb ik veel ge-
leerd. Er liepen jongens rond 
met een achtergrond in het 
betaalde voetbal. Die moesten 
ook altijd spelen. Ik heb in 
twee seizoenen weinig speel-

minuten gehad, 
meestal viel ik 
in. Daarom ben 
ik na twee jaar 
weggegaan, 
naar Rohda’46. 
Achteraf zeg ik 
dat ik misschien 
meer geduld 
had moeten 

hebben, maar dan komt de 
eigenwijze Rickie in mij naar 
boven. Rohda’46 was een 
keuze op gevoel, net als CDW 
vier jaar geleden en DEV nu. 
Ik ben toe aan iets nieuws. 
DEV is ‘maar’ een vierdeklas-
ser, maar ik heb er een goed 
gevoel bij. Toen ik er wegging, 
was DEV op sterven na dood, 
nu gaat het alleen maar beter. 
De club groeit. De grote ani-
mator bij DEV is Michel van 
Aken, hij heeft mij enthousiast 
gemaakt en overgehaald. Ik 
ga een trainersdiploma halen, 
aan de slag met de jeugd en in 
het veld wil ik sturing geven 
aan de jonge jongens, samen 
met vrienden die ik nog van 

de goals van Andeweg
rick andeweg is liefhebber van statistieken. Hieronder volgt een 
overzicht van zijn goals in officiële wedstrijden (competitie en be-
ker) op basis van gegevens van andeweg zelf.

jaar  wedstrijden  goals
2001-2002 dovo 28 4
2002-2003 dovo 10 2
2003-2004 rohda’46 20 7
2004-2005 Cdw 25 16
2005-2006 Cdw 27 25
2006-2007 Cdw 20 9
2007-2008 Cdw 22 28

‘Ik maak mijn eigen 
keuzes. Ik ben 

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

www.allinnfitness.nl

schutter v/d maand

de winnaar van de maand april 
is, na loting rachid Hidraoui 
van Hoograven. voor de mak-
kelijk scorende aanvaller ligt bij 
sporthuis Henk temming een 
prachtig paar voetbalschoenen 
van het merk Calcio klaar (twv 
100 euro). de deuren van 'uw' sportschool 

zijn weer geopend

vroeger ken. Ik sta volgend 
seizoen trouwens niet in de 
spits, maar op het midden-
veld. Er loopt een goede spits 
rond en voor mij is het gemak-
kelijker om jongens te sturen 
vanaf het middenveld. DEV is 
mijn club, in mijn woonplaats. 
Mijn vader is er tien jaar voor-
zitter geweest.”

,,Misschien dat sommige 
mensen het raar vinden dat ik 
nu, als 25-jarige, bij een vier-
deklasser ga voetballen. Maar 
ik maak mijn eigen keuzes. Ik 
ben eigenwijs. In het verleden 
heb wel eens confrontaties met 
trainers gehad. Dat was bij 
DOVO al zo, toen ik jong was. 
Als het niet loopt zoals ik wil, 
bemoei ik me met de gang van 
zaken. Al bepaalt de trainer 
wat er gebeurt. Ik neem ook 
wel dingen van trainers aan, 
als ik het er mee eens ben. 
Ik ben een voetbaldier, volg 
alles en heb daardoor ook een 
mening. Bij CDW heb ik drie 
jaar met René Versteeg (nu 
Houten) een geweldige trainer 
gehad. Hij is tactisch sterk en 
sociaal ook. Dat een trainer 
op beide terreinen een topper 
is, zie je niet vaak. Ik heb bij 
CDW een mooie tijd gehad. 
Maar nu wordt het tijd voor 
iets nieuws.’’
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elFtal VaN De MaaND aprIl

speler VaN De MaaND

Geert wIlleM MerkeNs
de hoogste gewaardeerde speler 
van de maand april is Geert willem 
merkens. voor de keeper van Svl 
ligt bij Paul Pessel Sport een trai-
ningspack van Patrick t.w.v. 59,95 
euro klaar. om in aanmerking te 
komen voor deze titel dient een 
speler die maand minimaal twee 
wedstrijden beoordeeld te zijn.

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

Wat kunt u verwachten:
- uw oude vertrouwde sportschool zonder 
brandlucht
- onze vertrouwde service
- onbeperkt koffie en thee van het huis
- verlenging van uw abonnement voor de 
periode dat u niet kon trainen door de brand
- een nauwelijks te verwoorden dank voor 
uw begrip, uw sympathie en de (overgelo-
pen) mailbox met steunbetuigingen, het heeft 
een onuitwisbare indruk op mij en de leden 
van het All Inn Team achtergelaten.
Wat kunt u (mogelijk) niet verwachten:
- de vloer van de aerobic-zaal wordt op dit 
moment aan een grondig onderzoek onder-
worpen
- de onderliggende constructie heeft veel 
water te verduren gehad en moet mogelijk 
vervangen worden. Op het moment van dit 
schrijven is dit nog niet met zekerheid te 
zeggen,
- we gaan er daarom van uit dat we deze 

week de aerobic-zaal niet kunnen gebruiken.
Wanneer hier meer over bekend is, zullen wij 
dit direct op de site vermelden
Met sportieve groet en ongelooflijk veel dank 
namens het Team van All Inn,

Emile de Jong
All inn is weer open! tot snel!

1 Geert willem merkens Svl 9.0

2 Geert beckers Kampong 8.6
4 bastin verweij elinkwijk 8.5
3 Cees langelaar nita 8.2
5 lars verlinden vviJ 8.0

6 ron Klaver rUC, vv 8.5
10 Hamza mahdad Zwaluwen 1911 8.4
7 richard Slot Kampong 8.3
8 Christiaan Hageraats Kampong 8.3

9 danny Kuijer Svl 8.5
11 Jan Hendriksen rUC 8.2
 
12 michael loenen breukelen 8.7
13 dick van burgsteden rUC 8.0
14 egbert van tricht viod 8.2
15 raoul oostdam de meern 8.0

1 rachid Hidraoui 19
2 Pascal Hoogland 10
3 Jan Hendriksen 5
 Frank Zwambag 5
5 Petro boufidis 4
 Herman bikker 4
7 HenkJan veenendaal 3
 abdel laarej 3
 Jacob wolfswinkel 3
 dick romyn 3
 Hafid Charadi 3
 tarik demir 3
 Jacques S van leeuwen 3
 Sven Hersbergen 3
 wissal Cheikh 3
 mimoun Hidraoui 3
 raoul oostdam 3
 tim van Ginkel 3

rachid Hidraoui

(Ingezonden)
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Het eerste 

RV-feest

J.M.Vink     Schilderwerken bv
 
 Schilderwerken   
  Wandafwerking
   Beglazing
    Onderhoud 
     Renovatie

“ E E N   Z A A K   V A N   V E R T R O U W E N “

030 – 688 04 62     06 - 53 26 91 41     Witakker 8     3401 TV IJsselstein

www.jmvinkschilderwerken.nl

Dorpsstraat 57
Harmelen

Tel.: (0348)444424

Hoogzandveld 24
Nieuwegein

Tel.: (030) 6060713

Meerndijk 5
De Meern

Tel.: (030) 6667991

www.reyer-lafeber.nl

Win een scooter 
bij de aankoop 
van een zonnebril!

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

Uw technisch probleem
     is voor ons een uitdaging

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

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
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

- 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

D
R

E
S
:

Intercar Utrecht is een onroerend 
goed beheermaatschappij met de 
volgende activiteiten

Het Afsprakenburo, 
Wij zoeken voor een nieuw telemarketing-
bureau mensen van boven de 18 jaar die
graag nog willen werken in een enthou-
siast team.

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN:
Door het voeren van uitgaande telefoonge-
sprekken met prospect maken wij kwalita-
tieve bezoekafspraken voor de adviseurs
van onze opdrachtgevers in de financiële
dienstverlening. In de gesprekken inventa-
riseren wij diverse gegevens en verwerken
die in de computer.

OPENINGSTIJDEN:
Wij zijn open van maandag tot en met 
donderdag van 16:00 uur tot 21:30 uur, 
op zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur.

• Wij betalen 8.50 netto per uur 
exclusief bonus. 

• Uitbetaling wekelijks.
• Een mooie werkplek:
• Een prima locatie met goede openbare

verbindingen.
• Genoeg parkeerplaatsen.

Zoekt u nog een leuke uitdaging van 
minimaal 10 uur per week en spreekt u
perfect Nederlands dan bent u bij ons 
aan het juiste adres.

Wijde Wade 1
3439 NP Nieuwegein
Telefoon: 06-30047894
Email info@hetafsprakenburo.nl 

(Bedrijfs)telefonie

lBeveiliging

DatacommunicatieDatacommunicatie

Elektra
PeemanWires BV
Duwboot 11

ISDN / DSL / ZIPB XL

3991 CD HOUTEN
Tel. (030) 241 67 68
Fax (030) 241 65 88
i f @ i linfo@peemanwires.nl
www.peemanwires.nl

Gevraagd: Telecom/Data monteurs
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Mijn club wordt gesponsord door:Mijn club

www.rondomvoetbal.nl

de honderdjarige én het kampioenselftal. ’s 
avonds was er een daverend feest in het 
overvolle clubhuis.
* tijdens de receptie kreeg vriendenschaar 
een prachtige onderscheiding: de koninklijke 
erepenning, namens de koningin uitgereikt 
door de burgemeester van Culemborg 
mede vanwege de maatschappelijke rol van 
de club binnen de Culemborgse gemeen-
schap.
* Penningmeester en oud-voorzitter Hans 
Jobse kreeg eveneens een koninklijke onder-
scheiding voor het vele werk dat hij voor 
vriendenschaar verrichtte gedurende bijna 
veertig jaar.
* van diens hand verschenen  twee 
jubileumboeken: Het eerste gaat over alle 

staat er een 24-uurs voetbalmara-
thon op het programma en ook een 
familiedag.

VsC   453
‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’! 
onder dit bekende gezegde is het afgelopen 
seizoen een begin gemaakt met het uitbreiden 
van de voetbal jeugdafdeling van vSC. vSC 
staat niet echt bekend om zijn jeugdafdeling, 
wat jammer is aangezien vSC hiervoor wel 
de kwaliteiten en de faciliteiten in huis heeft.  
Zowel onze e-pupillen als onze F-pupillen 
hebben een hele goede 1e competitiehelft 
gehad. Gedurende het seizoen zijn er drup-
pelsgewijs nieuwe spelers bij gekomen en 
we verwachten komend seizoen met 3 of 4 

onderdelen en activiteiten van de vereniging 
inclusief uiteraard het eerste elftal. Het 
tweede gaat uitsluitend over het eerste 
elftal. de bewogen geschiedenis wordt uit-
gebreid uit de doeken gedaan. bovendien is 
er een encyclopedisch gedeelte waarin alle 
competitie-uitslagen en eindstanden vanaf 
1915 zijn vermeld.  
* de leden krijgen het fraaie jubileumboek 
over de vereniging gratis. voor het boek 
over het eerste elftal moeten de leden een 
tientje bijpassen. 
* vriendenschaar viert trouwens het hele 
jaar door het eeuwfeest met allerlei bijzon-
dere activiteiten. Zo wordt er ondermeer 
een feestmiddag georganiseerd voor de 
bewoners van zorgcentra in Culemborg, 

zaterdag
24 mei 

zaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdag
24 mei 24 mei 24 mei 24 mei 24 mei 24 mei 24 mei 

Het eerste 

RV-feest
Een perfecte trouwdag is niet compleet zonder een sfeervolle receptie, een heerlijk

diner en een gezellig swingfeest. Daarvoor bent u bij Het Rode Hart aan het juiste adres. 

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

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

Dè ideale feestlocatie!

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

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

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

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

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

        Bruiloft
     Receptie
   Diner
 Feestavond
Borrel
Entertainment
 Band
   DJ

        En al uw 
             andere wensen.

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

aad van de berg, trainer van Kampong: 
,,ik heb begrepen dat een aantal spelers uit onze selectie genomineerd zijn voor Zil-
veren dommen die uitgereikt worden op 24 mei. wij zullen met een aardige groep 
aanwezig zijn om deze spelers tijdens de voorwedstrijd en tijdens de uitreiking te 
ondersteunen.”

herman wallenburg, trainer van Hercules:
,,ik ben zelf niet zo’n sitebezoeker. maar door 
alle geluiden van anderen, zoals spelers, trai-
ners en zelfs mijn collega’s op het werk in 
amersfoort, ben ik de laatste tijd toch vaak 
te vinden op de site. de krant las ik al zorg-
vuldig, maar de site is ook leuk en geeft veel 
informatie. Het valt mij op dat het rv gelukt is 
binnen 1 jaar aardig bekend te zijn geworden. 
Zelf kan ik helaas niet, maar ik weet zeker dat Hercules met genoeg mensen verte-
genwoordigd zal zijn op het feest.”

bert van sas, trainer van Geinoord:
,,ik vind de krant erg goed en lees hem met 
veel plezier. dit jaar heeft Geinoord niet 
meegedaan aan de rv-ranglijsten. maar re-
ken maar dat wij het volgend seizoen ook 
gaan beoordelen om onze spelers in aan-
merking te laten komen voor de dommen. 
eigenlijk mogen we als hoofdklasser niet 
ontbreken bij dit soort mooie initiatieven.” 

Wie winnen de 
Zilveren Dommen voor:
- de beste topspeler 
- Het toptalent
- de topschutter
- de topdoelman
- Het topelftal
- de topvrijwilliger
en nog een aantal andere categorieën.

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:______



SUMMERSALE       FANSHOP!

35% KORTING 
OP ALLE PUMA-ARTIKELEN!

T-SHIRTS
V.A. �3,50

KOM SNEL NAAR DE FANSHOP VOOR SPETTERENDE SUMMERSALE AANBIEDINGEN!

De Fanshop ligt naast de hoofdingang van Stadion Galgenwaard. Openingstijden: Maandag gesloten, dinsdag 13.00 - 17.00 uur, 
woensdag 13.00 - 17.00 uur, donderdag 13.00 - 19.00 uur, vrijdag 13.00 - 17.00 uur en zaterdag 12.00 - 16.00 uur.

35% KORTING35% KORTING

T-SHIRT �7,50
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complex test Uniek bezoek aan Stadion Galgenwaard
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 ech-
ter een speciale test, want op donderdag 1 
en woensdag 7 mei bezocht remco Faasen 
het onderkomen van FC Utrecht: Stadion 
Galgenwaard.

naam:  
de omgeving waar nu Stadion Galgenwaard 
staat, heette in de middeleeuwen Galghen-
wert, maar het is niet waarschijnlijk dat er 
ooit galgen hebben gestaan. de moderne 
geschiedenis van Galgenwaard begint in de 
jaren dertig als Utrecht behoefte heeft aan 
een plaats waar verschillende sporten kun-
nen worden beoefend. er wordt een stadion 
gebouwd en Hercules en doS nemen er hun 
intrek. in de zomer worden de wedstrijden 
op de wielerbaan die rondom het veld ligt 
druk bezocht. verder is er plek voor wed-
strijden met windhonden en atletiek- en tur-
nevenementen. 

in 1970 fuseren doS, elinkwijk en velox tot 
FC Utrecht. de thuisbasis van de nieuwe club 
wordt pas in 1981 verbouwd tot Stadion 
nieuw Galgenwaard. weer twintig jaar later 
begint een complete uitbreiding en verbou-
wing die in 2004 wordt voltooid. Het stadion 
heeft 24.500 zitplaatsen en draagt voortaan 
de naam Stadion Galgenwaard. de bedrijfs-
ruimten uit de oude Galgenwaard op de be-

gane grond zijn gebleven en inmiddels aange-
vuld met winkels en een fitnesscentrum. aan 
de zuidkant staat een sporthal. de hoofdtri-
bune telt vijf etages met op de bovenste twee 
in totaal 44 skyboxen en het FC Utrecht mu-
seum. een complex met zo’n geschiedenis en 
een unieke naam verdient niets anders dan de 
maximale score.

ligging:  
Stadion Galgenwaard ligt aan de oostzijde 
van Utrecht, in de richting van bunnik, direct 
naast de bebouwde kom. de laatste jaren 
wordt er veel gebouwd direct in de omge-
ving van het stadion. Zo is kantorencomplex 
Galgenwaard zo’n beetje klaar en aan de 
andere kant is woontoren apollo résidence 
bijna voltooid. Parkeren op wedstrijddagen is 
lastig. onder en rondom het stadion zijn in 
totaal 1070 parkeerplaatsen maar dat is lang 
niet genoeg. Het is gemakkelijker om met de 
bus te komen: de lijnen 12, 12S, 13, 41, 43 en 
241 stoppen bij halte ‘Stadion’. op wedstrijd-
dagen is het busvervoer in de stad gratis op 
vertoon van een seizoenkaart.

velden:  
Stadion Galgenwaard heeft natuurlijk maar 
één veld, maar wat voor een. Het is het einde 
van een lang seizoen, maar de mat ligt er sim-
pelweg perfect bij. de lijnen zijn goed zicht-
baar en het gras ruikt heerlijk, ook al is het 
voor een klein percentage kunstgras. voet-
ballen op het veld van Stadion Galgenwaard 
moet iets moois zijn. Zelfs in een leeg stadion 
is het indrukwekkend op de grasmat te staan: 

de vier tribunes hebben een dreigende uit-
straling en torenen ver boven het veld uit.
 
Kleedkamers:  
Zeker de kleedkamer van de thuisploeg is 
met geen enkel onderkomen van een ama-
teurclub te vergelijken. iedere speler heeft 
zijn persoonlijke kleedkastje met stoel, er zijn 
twee massagetafels in aparte ruimtes, vol-
doende wastafels en het complete elftal kan 
tegelijk onder de douche. of in het bijzonder 
vormgegeven spelersbad: een cadeautje van 
een kunstenaar. Het geheel is strak vormge-
geven met rode en witte tegels. de kleedka-
mer van de tegenpartij is een stuk soberder 
met lange houden banken. de toegang tot het 
veld ligt direct naast de kleedkamers, waar de 
heren voetballers eerst een trapje afmoeten 
voordat ze de spelerstunnel ingaan.

Kantine: 
 verzamelplaatsen voor de bezoekers van 
de wedstrijden in Stadion Galgenwaard zijn 
natuurlijk de ruimtes achter de tribunes. in 
het geval van deze test die bij de tribune 
aan de stadszijde. daar zijn vandaag de twee 
bars en twee verkooppunten voor broodjes 
bal, worst en hamburger geopend. dankzij 
de glazen wand is er een mooi uitzicht over 
Utrecht. Koffie kost er maar liefst 1,50 euro, 
een klein glas alcoholvrij amstel bier 2 euro, 
een groot glas 3. verspreid over de ruimte 
staan een flink aantal statafels en kleinere ta-
fels met plastic kuipstoelen. Jammer dat er zo 
weinig vuilnisbakken zijn waardoor het al snel 
een troep wordt. bezoekers van de bunnik 

Side wippen in de rust even binnen bij pub 
Het rode Hart.

broodje bal:  
Geen wedstrijd zonder broodje bal en dat 
snappen ze bij FC Utrecht ook. de prijs is 
met 2,50 euro wel wat aan de hoge kant. 
Het balletje komt lekker uit de jus, is groot 
genoeg en smaakt prima. Het broodje is wat 
droog en heeft waarschijnlijk te lang buiten 
een plastic zak gelegen. mosterd is gratis en 
voor de liefhebbers zijn er ook nog andere 
sauzen.

toiletten:  
tja, wat valt er te zeggen van toiletten in een 
voetbalstadion? er zijn er genoeg, zowel voor 
heren, dames als invaliden, maar met zoveel 
bezoekers is het snel vies. dat ligt dus niet 
aan het stadion, maar vooral aan de gebrui-
kers. de toiletruimten zijn eenvoudig met 
witte tegels ingericht. bij de wastafels ontbre-
ken zeepdispensers, maar er zijn wel papieren 
handdoekjes te vinden.

algeheel:  
natuurlijk is het complex van FC Utrecht 
met geen enkele andere voetbalclub in de 
regio te vergelijken. de kwaliteit van het veld 
en de kleedkamers zijn superieur en de naam 
klinkt geweldig. er zijn opmerkelijk veel toi-
letruimtes en het broodje bal is van prima 
kwaliteit. Jammer dat de horecaprijzen wat 
aan de hoge kant zijn, maar een wedstrijdje 
FC Utrecht hoeft wat het stadion betreft ze-
ker geen straf te zijn. 

teams (e + F) van start te kunnen gaan, waar 
er afgelopen seizoen slechts 2 teams waren. 
om kenbaar te maken dat vSC bezig is met 
jeugd en daarvoor ook de ruimte heeft zijn er 
het afgelopen seizoen een aantal activiteiten 
geweest. waaronder bijvoorbeeld een clinic 
meisjesvoetbal ism een drietal dames van FC 
Utrecht (tessa oudejans, Suzanne bakker, Ju-
dith Kuipers) waar 40 meiden aan deelnamen, 
een schoolvoetbaltoernooi ism Cumulus en 
een aantal activiteiten in Utrecht bijvoorbeeld 
op richard Krajicek Courts. maar daarnaast 
zoekt vSC ook de samenwerking met scholen 
in Utrecht en zo gaan we langzaam maar 
zeker vooruit. dit jaar zullen zowel het e 
als het F-team van vSC meedoen aan het 
internationale voetbaltoernooi in Kerkrade 

waarvoor ze zijn uitgenodigd. Kortom ben jij 
tussen de 6 en 9 jaar, op zoek naar een leuke 
voetbalclub in Utrecht die geen wachtlijsten 
heeft, goed bereikbaar is en waar het leuk en 
gezellig voetballen is? Kom dan eens langs bij 
vSC aan de koningsweg 139 om een keertje 
vrijblijvend mee te trainen op de woensdag-
avond van 18.15 tot 19.15 uur mocht je je na 
deze training of direct willen opgeven, kijk dan 
op onze website www.vsc-utrecht.nl waar je 
het aanmeldformulier kunt downloaden. 

VVIJ   1095
de jaarlijkse klassieker en derby wordt op 
zaterdag 24 mei gespeeld tussen oud vviJ 
50+ en oud JSv 50+.de aanvang van deze 
titanenwedstrijd is 19.00 uur op Sportpark 

voor wat er komen ging terug naar 
het vvJ home. 
en dan de apotheose van de dag: vvJ tegen 
nita, vvJ had aan één puntje genoeg om zich 
kampioen te noemen en na één seizoen terug 
te keren in de 3e klasse en ook dat lukte al 
was het kiele kiele want een kwartier voor 
tijd stond men nog met 1-3 achter, dat het 
toch nog 3-3 werd was een hele opluchting 
en genoeg voor feest. de F1 was terug van 
het bowlen en het G-team werd op het veld 
geroepen. na een uitgebreide huldiging van 
het eerste werden de F-jes en de G voetbal-
lers in het feestgedruis betrokken, gezamenlijk 
op de foto`s en gezamenlijk feesten want bij 
vvJ maakt men geen onderscheid, het werd 
een grandioos feest d.m.v. een instuif voor 

Groenvliet. i.v.m. de afwezigheid van Cor ade-
laar is onze oud trainer lex brakel benaderd 
om samen met oud eerste elftalleider wim 
Sluis de taken over te nemen.na afloop van 
deze altijd beladen wedstrijd is ons clubhuis 
geopend, waar de gladiatoren een drankje en 
hapje kunnen nuttigen. wij zien u graag als 
bezoeker en supporter op 24 mei.

VVJ   193
Zaterdag 26 april was één van de mooiste 
dagen in de historie van vvJ. S`morgens werd 
de F1 kampioen wat uitbundig gevierd werd, 
na deze wedstrijd vertrok het G-team naar 
eendracht `92 de kampioenswedstrijd te spe-
len en dat deden zij goed want met een 8-0 
overwinning togen deze kampioenen nerveus 
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1 Geert willem merkens Svl   8.9725

2 michael loenen breukelen   8.7300

3 rik van leeuwen Svl   8.7300

4 Geert beckers Kampong   8.5750

5 bastin verweij elinkwijk   8.5000

6 danny Kuijer Svl   8.4875

7 ron Klaver rUC   8.4600

8 reyer ran vviJ   8.4280

9 Hamza mahdad Zwaluwen Utrecht   8.4000

10 Christiaan Hageraats Kampong   8.3300

11 richard Slot Kampong   8.3300

12 david bouwmeester Svl   8.2450

13 oualid Kemili breukelen   8.2450

14 Jan Hendriksen rUC   8.2250

15 Cees langelaar nita   8.1600

16 egbert van tricht viod   8.1600

17 marco v/d Heiligenberg Schalkwijk   8.1600

18 lars verlinden vviJ   8.0360

19 ralf de Haan elinkwijk   8.0000

20 dick van burgsteden rUC   7.9900

21 Patrick de rooij vviJ   7.9625

22 mark Poorthuis de meern   7.9217

23 bart vrielink Houten   7.9217

24 raoul oostdam de meern   7.9217

25 marco elders de bilt   7.9217

26 Kris daalhuizen Houten   7.9217

27 roy langelaar nita   7.9200

28 michael manten viod   7.9200

29 Pascal Florie deSto   7.8400

30 leon Hofman Kampong   7.8400

31 Koen ter mors Kampong   7.8400

32 Frank donkervoort deSto   7.8400

33 tonie boelijn deSto   7.8400

34 mark van der lee deSto   7.8400

35 barry van leeuwen Svl   7.7600

36 martijn merkens Svl   7.7600

37 Klaas Hoving Svl   7.7600

38 HenkJan veenendaal breukelen   7.7600

39 maikel Goossens breukelen   7.7600

40 Jacco odijk Goy    7.7583

41 Stephan van veluwen rUC   7.7550

42 Jacky van doorn rUC   7.7550

43 ricardo vink rUC   7.7550

44 Frank Zwambag Goy    7.7188

45 dick romyn viod   7.6800

46 Klaas Stienstra viod   7.6800

47 Jeffrey van Schaik Schalkwijk   7.6800

48 ronald vernooy Schalkwijk   7.6800

49 John Staal nita   7.6800

50 marcio Jansen viod   7.6800

51 martijn van der neut viod   7.6800

52 reinald vossestein nita   7.6800

53 Patrick Hondeveld deSto   7.6767

54 danny de leeuw dHSC   7.5983

55 timo Freen Cdw   7.5983

56 Frank barte Cdw   7.5983

57 Jorden van luxemburg Houten   7.5983

58 Ferdi vrede de meern   7.5983

59 remy van de bosch Kampong   7.5950

60 neles van raalten Kampong   7.5950

61 rick van lent vviJ   7.5460

62 bastin Hofman Svl   7.5175

63 Peter Houttuin deSto   7.5133

64 remko braster ‘t Goy    7.5050

65 Gregory thijm elinkwijk   7.5000

66 raymond dirven elinkwijk   7.5000

67 Frank van Kippersluis vviJ   7.4725

68 erno Jonggerius odin   7.4400

69 bastiaan Schoondermark nita   7.4400

70 wietse middelkoop nita   7.4400

71 mark Hillen de bilt   7.4367

72 lars nawijn Houten   7.4367

73 alex Kaya de meern   7.4367

74 arjen Kolk Houten   7.4367

75 bram van Hamersveld ‘t Goy    7.4100

76 wendl droefs Sterrenwijk   7.3625

77 Jan willem van dijk Schalkwijk   7.2960

78 wilco de Kruif Schalkwijk   7.2960

79 Stefan van wijk Schalkwijk   7.2960

80 Qoulid Hamouiti rUC   7.2850

81 nickie Kentie Uvv   7.2750

82 ronald van der Horst de meern   7.2750

83 Freek boon Houten   7.2750

84 Kevin Urich Houten   7.2750

85 ron van brenk Svl   7.2750

86 rick andeweg Cdw   7.2750

87 angelo willemse breukelen   7.2750

88 mike Korssen elinkwijk   7.2500

89 dennis baino elinkwijk   7.2500

90 danny van mourik ‘t Goy    7.2437

91 Jules S van leeuwen ‘t Goy    7.2437

92 vincent van de water nita   7.2000

93 melvin vermeulen odin   7.2000

94 tim van Ginkel viod   7.2000

95 barry van eyden Schalkwijk   7.2000

96 morris vulto Schalkwijk   7.2000

97 bjørn lens Sterrenwijk   7.1250

98 raymond Knoop ‘t Goy    7.1250

99 Jeffrey Groeneveld Sporting ‘70   7.1250

100 Kevin reinhard ‘t Goy    7.1250

101 nicky Segura Peralta Sterrenwijk   7.1250

102 david de Groot Sterrenwijk   7.1250

103 thijs attevelt de meern   7.1133

104 martin vlug Houten   7.1133

105 Jeroen barte Cdw   7.1133

106 arno Slokkers rUC   7.0500

107 Houcini el Hatrouf Zwaluwen Utrecht   7.0400

108 wim ormel maarssen   7.0400

109 Peter van de reijden Houten   7.0325

110 willem Zuiderduyn Svl   7.0325

111 roy beemer aurora   7.0300

112 Patrick van de berg deSto   7.0233

113 Kjeld van Kippesluis vviJ   7.0233

114 Jurgen Straub ‘t Goy    7.0063

115 Pascal Gruters ‘t Goy    6.9667

116 mark den Hartogh Schalkwijk   6.9600

117 michel van dijk viod   6.9600

118 rachid bali Zwaluwen Utrecht    6.9600

119 Pascal Hoogland Houten   6.9517

120 mathijs Klepper de meern   6.9517

121 bas Stolwijk de meern   6.9517

122 thijs van den brink aurora   6.9350

123 Kris besselse Sporting ‘70   6.8875

124 Petro boufidis Sporting ‘70   6.8875

125 martin binnema ‘t Goy    6.8875

126 ronnie van weverwijk ‘t Goy    6.8875

127 rick van leijenhorst Sporting ‘70   6.8875

128 Kenneth mura Sporting ‘70   6.8875

129 Kevin van beuningen Zwaluwen Utrecht    6.8800

130 tarik demir Zwaluwen Utrecht    6.8800

131 ralf reniers deSto   6.8600

132 Jordi rossel oliveras vviJ   6.8600

133 martijn Kroneman deSto   6.8600

134 roy tinholt deSto   6.8600

135 Jeffrey van de Steen rUC   6.8150

136 menal Shawan breukelen   6.7900

137 Sven Hersbergen breukelen   6.7900

138 Stef vermeulen de meern   6.7900

139 mark verhoeven Cdw   6.7900

140 thom van wageningen breukelen   6.7900

141 danny vizee Cdw   6.7900

142 dennis van de Kraak Houten   6.7900

143 Sven van de burg ‘t Goy    6.7688

144 Jerraynell van der Pol elinkwijk   6.7500

145 erik Jan daalhuizen aurora   6.7450

146 melvin van eck vviJ   6.7375

147 Hugo vink viod   6.7200

148 vincent de Graaf maarssen   6.7200

149 marcel Koppers Schalkwijk   6.7200

150 achmed Chaami Zwaluwen Utrecht    6.7200

151 luuk van veenendaal odin   6.7200

152 Jan lanser deSto   6.6967

153 Kevin wintraaken Sporting ‘70   6.6500

154 timo Hilhorst Sporting ‘70   6.6500

155 tim Kanters Sporting ‘70   6.6500

156 Jurrian wieser ‘t Goy    6.6500

157 roel berkouwer  Sterrenwijk   6.6500

158 Freek van es ‘t Goy    6.6500

159 lucas van leeuwen aurora   6.6500
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deze rv-ranglijst is de top van speler-beoordelingen over de maand april (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

CreditForce geeft iedere ondernemer een voorzet op maat, 
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160 Jim van den Hoeven aurora   6.6500

161 robin Capiteijns de meern   6.6283

162 Saïd Haddian Uvv   6.6283

163 lenard van dijk de bilt   6.6283

164 Frans de Coo Cdw   6.6283

165 ali Karroum Zwaluwen Utrecht    6.5600

166 Frank van veenendaal Schalkwijk   6.5600

167 Clint de ligt aurora   6.5550

168 berry Spies dHSC   6.5475

169 ramon Stofmeel Uvv   6.5475

170 Hakim tahri Uvv   6.5475

171 Jesper Capiteijns de meern   6.5475

172 Fabian roest deSto   6.5333

173 martijn verkerk aurora   6.5313

174 danny Kolfschoten Schalkwijk   6.5280

175 rick van der Graaf elinkwijk   6.5000

176 Glenn molenaar aurora   6.4917

177 Joris remerink viod   6.4800

178 Siebe v/d Gun Schalkwijk   6.4800

179 danny verhoef vviJ   6.4680

180 Kevin Flight de meern   6.4667

181 levent acar dHSC   6.4667

182 vince Griet Cdw   6.4667

183 Kevin de Heus Cdw   6.4667

184 Koen mulder aurora   6.4600

185 melvin Peterse Sterrenwijk   6.4125

186 michiel Klaassen maarssen   6.4000

187 marc Felkers maarssen   6.4000

188 marcel van der berg maarssen   6.4000

189 Jamal Kazmir Zwaluwen Utrecht    6.4000

190 danny Gerritsen Schalkwijk   6.4000

191 Koen Zonneveld Kampong   6.3700

192 wilbert vernooij aurora   6.3650

193 rachid Hidraoui Hoograven   6.3450

194 Sander de bruin aurora   6.3333

195 Joey Koetsier de bilt   6.3050

196 mark verweijen de bilt   6.3050

197 mark Spithoven breukelen   6.3050

198 worku ayana de bilt   6.3050

199 arjan van well breukelen   6.3050

200 danny lomans de meern   6.3050

201 roy maarse aurora   6.2938

202 mohammed aynao Zwaluwen Utrecht    6.2400

203 niek amelink vriendenschaar   6.2400

204 nicky lanfermeijer maarssen   6.2400

205 richard berger nita   6.2400

206 marco miltenburg maarssen   6.2400

207 Sander verbeek vriendenschaar   6.2400

208 lotfy belkaraoudia maarssen   6.2400

209 lesly Koorn odin   6.2400

210 tom Kelder Schalkwijk   6.2400

211 tom v/d Heiligenberg Schalkwijk   6.2400

212 vincent dijkkamp viod   6.2400

213 Hafid Charadi Hoograven   6.2275

214 Hans van Kippersluis vviJ   6.2067

215 marvin de Kruijff Sterrenwijk   6.1750

216 Jacques S van leeuwen Houten   6.1433

217 danny van de velde de bilt   6.1433

218 dennis Huussen de bilt   6.1433

219 tijssen dennis Uvv   6.1433

220 Jorn van dijk Houten   6.1433

221 davey Hagemans rUC   6.1100

222 abdel laarej Hoograven   6.1100

223 nordin el mariaoui Hoograven   6.1100

224 ron bos rUC   6.1100

225 Peter woest vviJ   6.0760

226 Steven Schoon de bilt   6.0625

227 osman isik dHSC   6.0625

228 nick vermeulen de meern   6.0625

229 Jeffrey van rhenen de bilt   6.0625

230 Jeffrey engel de bilt   6.0625

231 Sander rijken deSto   6.0433

232 Joris verkerk aurora   6.0167

233 dyaley Kers maarssen   6.0000

234 rogier mantel maarssen   6.0000

235 mathijs van der donk maarssen   6.0000

236 Saïd Haffid Uvv   5.9817

237 Stefan oosterom Cdw   5.9817

238 Kasper van den Hoed Sporting ‘70   5.9375

239 Jort van Jaarsveld vviJ   5.8800

240 tijs van Kippersluis vviJ   5.8800

241 Gilian Hehamahua Cdw   5.8200

242 laurens Jaght de bilt   5.8200

243 Sinco Fuchs Cdw   5.8200

244 nander de Groot Uvv   5.8200

245 martin Heil dHSC   5.8200

246 wissal Cheikh Hoograven   5.7967

247 Koos verkerk aurora   5.7950

248 radi Zouheir vriendenschaar   5.7600

249 ramon Sekeris maarssen   5.7600

250 danny nagtegaal odin   5.7600

251 Jeroen te water maarssen   5.7600

252 Karim Faress Hoograven   5.7575

253 mimoun Hidraoui Hoograven   5.7575

254 Serdal demicri Sterrenwijk   5.7000

255 egbert Snel aurora   5.7000

256 matthew Gabriel Sporting ‘70   5.7000

257 Sander Swinkels Sporting ‘70   5.7000

258 wesley Kinneging dHSC   5.6583

259 Stefan Heil dHSC   5.6583

260 Fikri tufi Hoograven   5.6400

261 ali el Kanfoud Hoograven   5.6400

262 driss Hidraoui Hoograven   5.6400

263 Hicham berkane Hoograven   5.6400

264 davey van de laan dHSC   5.5775

265 driss berkane Hoograven   5.5225

266 raimond burgemeester odin   5.5200

267 Jeroy alberto odin   5.5200

268 Patrick van loenen viod   5.5200

269 tanim Hermie de bilt   5.4967

270 Paul Schröder Sterrenwijk   5.4625

271 thomas malolepszy Svl   5.3350

272 martin van Ziel Svl   5.3350

273 Stefan vonk Uvv   5.3350

274 nicky engel de bilt   5.3350

275 ludi oosterhuis vriendenschaar   5.2800

276 Joël Sanaky vriendenschaar   5.2800

277 Harry buur vriendenschaar   5.2800

278 Cerkan demirci Zwaluwen Utrecht   5.2800

279 Jhon van egdom Sterrenwijk   5.2250

280 leon Goené maarssen   5.1200

281 Kevin van Kessel Uvv   5.0925

282 wesley noordhoff dHSC   5.0925

283 errol Suitela vriendenschaar   5.0400

284 Freek vermeulen vriendenschaar   5.0400

285 ramond Gerritsen odin   5.0400

286 Joel wattimena breukelen   4.8500

287 tiemen van der Heiden vriendenschaar   4.8000

288 rutger maree vriendenschaar   4.8000

289 Farid bouzbib vriendenschaar   4.8000

290 tim Copper vriendenschaar   4.8000

291 renato droefs Sterrenwijk   4.7500

292 michael van dongen de bilt   4.6075

293 dave Hersilia dHSC   4.5267

294 daniel willekes deSto   4.4100

295 matthijs van Harten vriendenschaar   4.3200

296 Kashif matsari Sterrenwijk   4.2750

297 Hicham Chater dHSC   3.8800
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Gemiddeld aantal doelpunten gescoord (dvg): 
 za/zo klasse team gesp voor dvg

1 zo 6 Hoograven vv 22 104 4,73

2 zo 6 rUC 22 101 4,59

3 zo 5 Goy 't 20 72 3,60

4 za 5 Sterrenwijk 18 63 3,50

5 za 3 breukelen FC 20 67 3,35

      

88 za 5 dwSm 18 20 1,11

89 za 4 edo (U) 18 20 1,11

90 za H Geinoord 25 27 1,08

91 za 2 benschop 22 23 1,05

92 za 4 vianen 20 17 0,85

Gewogen gemiddelde rV-gebied
in de rv-ranglijsten rekenen we met een gewogen gemiddelde. daarmee doen we enigszins recht aan het feit dat een 

speler in een hoge klasse op een hoger niveau moet presteert. Het is in de zesde klasse makkelijker een 8 te scoren dan in 

de hoofdklasse. Krijgt een speler in de hoofdklasse een 10, dan blijft dat een tien. in de eerste klasse wordt die beoordeling 

vermenigvuldigd met een wegingscoëfficiënt van 0,99. Per klasse gaat dat coëfficiënt een honderdste omlaag. dus een 8.0 

in de zesde klasse wordt 8.0 keer 0,96 = 7,68. als we dat principe hanteren voor een ranglijst van alle competities waarin 

rv-ploegen uitkomen, gaat niet zesdeklasser rUC aan de leiding, maar vierdeklasser woudenberg, met 2,54 punten per 

gespeelde wedstrijd. Hekkensluiter is wederom HSv’69.

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo  za/zo klasse 

1 woudenberg 20 17 2 1 53 68 14 54  za 4 2,54

2 breukelen 20 17 1 2 52 67 22 45  za 3 2,52

3 rUC 22 19 2 1 59 101 26 75  zo 6 2,52

4 dHSC 18 14 3 1 45 47 13 34  za 4 2,40

5 de meern 22 17 2 3 53 57 19 38  zo 3 2,34

6 Scherpenzeel 20 14 6 0 48 54 13 41  za 4 2,30

7 volendam 22 16 3 3 51 58 23 35  za 1 2,30

8 Svw 26 19 5 2 62 92 30 62  za 4 2,29

9 Hooglanderveen 20 15 3 2 48 43 19 24  zo 5 2,28

10 young boys 22 16 3 3 51 58 18 40  za 2 2,27

              

   

252 abcoude 20 1 3 16 6 21 77 -56  za 3 0,29

253 vianen 20 1 2 17 5 17 68 -51  za 4 0,24

254 baarn 18 1 1 16 4 9 79 -70  za 5 0,21

255 Scherpenzeel 22 0 1 21 1 14 100 -86  zo 4 0,04

256 HSv’69 18 0 0 18 0 17 132 -115  za 5 0,00

Gewogen gemiddelde rV-ploegen
rekenen we louter rv-ploegen mee, dan is het gemiddeld aantal punten per gespeelde wedstrijd 1,38. de niet rv-ploegen 

scoren 1,33. Zaterdag derdeklasse kampioen FC breukelen voert de ranglijst aan met gemiddeld 2,52 punten per ge-

speelde wedstrijd. Hekkensluiter van de 90 ploegen is vianen met 0,24 punt.

 

 team gesp Gew gel verl pnt voor tegen saldo  za/zo klasse 

1 breukelen FC 20 17 1 2 52 67 22 45  za 3 2,52

2 rUC 22 19 2 1 59 101 26 75  zo 6 2,52

3 dHSC 18 14 3 1 45 47 13 34  za 4 2,40

4 meern de 22 17 2 3 53 57 19 38  zo 3 2,34

5 vvJ 20 14 5 1 47 62 26 36  za 4 2,26

6 voorwaarts 20 14 4 2 46 54 22 32  zo 5 2,19

7 maarssen 18 13 2 3 41 55 15 40  za 5 2,16

8 Hoograven vv 22 16 2 4 50 104 34 70  zo 6 2,14

9 oSm '75 18 12 4 2 40 46 17 29  za 5 2,11

10 Goy 't 20 13 5 2 44 72 28 44  zo 5 2,09

   

88 delta Sp.'95 22 3 1 18 10 32 74 -42  za 3 0,44

89 Kismet 20 2 2 16 8 25 87 -62  zo 5 0,38

90 eminent boys 18 1 3 14 6 23 63 -40  za 4 0,32

91 PvCv 22 2 1 19 7 27 60 -33  zo 3 0,31

92 vianen 20 1 2 17 5 17 68 -51  za 4 0,24

Gemiddeld rV-gebied
in de competities waarin rv-ploegen uitkomen is het gemiddeld behaalde aantal punten per gespeelde wedstrijd 1,39. 

de top tien van de 256 ploegen wordt met 2,68 punten aangevoerd door de Utrechtse kampioen van de zondag zesde 

klasse: rUC.  

 team Gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo  za/zo klasse 

1 rUC 22 19 2 1 59 101 26 75  zo 6 2,68

2 woudenberg 20 17 2 1 53 68 14 54  za 4 2,65

3 breukelen FC 20 17 1 2 52 67 22 45  za 3 2,60

4 dHSC 18 14 3 1 45 47 13 34  za 4 2,50

5 meern de 22 17 2 3 53 57 19 38  zo 3 2,41

6 Scherpenzeel 20 14 6 0 48 54 13 41  za 4 2,40

7 Hooglanderv. 20 15 3 2 48 43 19 24  zo 5 2,40

8 Svw 26 19 5 2 62 92 30 62  za 4 2,38

9 vvJ 20 14 5 1 47 62 26 36  za 4 2,35

10 bijlmer sv. 18 13 3 2 42 77 29 48  za 5 2,33

              

252 abcoude 20 1 3 16 6 21 77 -56  za 3 0,30

253 vianen 20 1 2 17 5 17 68 -51  za 4 0,25

254 Sv baarn 18 1 1 16 4 9 79 -70  za 5 0,22

255 Scherpenzeel 22 0 1 21 1 14 100 -86  zo 4 0,05

256 HSv'69 18 0 0 18 0 17 132 -115  za 5 0,00

Gemiddelde rV-ploegen
Kijken we alleen naar rv-ploegen dan werd gemiddeld 1,43 punten gehaald, tegen de niet rv-ploegen 1,37. de ploeg die 

gemiddeld het meeste aantal punten per gespeelde wedstrijd haalde is uiteraard kampioen zesde klasse rUC, met 2,68. de 

Utrechters voeren immers ook het totaal klassement van alle competities waarin rv-ploegen uitkomen. Het minst aantal 

punten per wedstrijd werd gehaald door vianen met 0,25.

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo  za/zo klasse  

1 rUC 22 19 2 1 59 101 26 75  zo 6,00 2,68

2 breukelen FC 20 17 1 2 52 67 22 45  za 3,00 2,60

3 dHSC 18 14 3 1 45 47 13 34  za 4,00 2,50

4 meern de 22 17 2 3 53 57 19 38  zo 3,00 2,41

5 vvJ 20 14 5 1 47 62 26 36  za 4,00 2,35

6 voorwaarts 20 14 4 2 46 54 22 32  zo 5,00 2,30

7 maarssen 18 13 2 3 41 55 15 40  za 5,00 2,28

8 Hoograven vv 22 16 2 4 50 104 34 70  zo 6,00 2,27

9 oSm ‘75 18 12 4 2 40 46 17 29  za 5,00 2,22

10 Goy ‘t 20 13 5 2 44 72 28 44  zo 5,00 2,20 

             

88 delta Sp.’95 22 3 1 18 10 32 74 -42  za 3,00 0,45

89 Kismet 20 2 2 16 8 25 87 -62  zo 5,00 0,40

90 eminent boys 18 1 3 14 6 23 63 -40  za 4,00 0,33

91 PvCv 22 2 1 19 7 27 60 -33  zo 3,00 0,32

92 vianen 20 1 2 17 5 17 68 -51  za 4,00 0,25

Gemiddeld aantal doelpunten geïncasseerd (dtg):
 za/zo klasse team gesp tegen dtg

1 za 4 dHSC 18 13 0,72

2 za 3 Jonathan 22 17 0,77

3 za 5 maarssen 18 15 0,83

4 zo 3 meern de 22 19 0,86

5 za 4 odysseus '91 18 16 0,89

       

88 Za 4 eminent boys 18 63 3,50

89 Za 5 elinkwijk 18 64 3,56

90 Za 5 dwSm 18 71 3,94

91 Za 5 voorwaarts 18 76 4,22

92 Zo 5 Kismet 20 87 4,35

totaal aantal doelpunten per gemiddelde wedstrijd:
 za/zo klasse team gesp voor tegen totaal gem

1 zo 6 Hoograven vv 22 104 34 138 6,27

2 za 5 voorwaarts 18 30 76 106 5,89

3 za 5 elinkwijk 18 41 64 105 5,83

4 zo 6 rUC 22 101 26 127 5,77

5 zo 6 austerlitz 22 55 71 126 5,73

        

88 za 1 montfoort 22 33 25 58 2,64

89 zo H argon 25 40 25 65 2,60

90 zo 4 Schalkwijk 22 27 29 56 2,55

91 za H Geinoord 25 27 35 62 2,48

92 za 4 bilt de FC 18 20 22 42 2,33

rV-statistieken 2008
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Tel. 030-635 33 55  www.beelengroep.nl
Containerservice • Afvalrecycling • Puinrecycling • Levering zand

ook voor particulieren!

Afvalcontainer bestellen...
Beelen bellen!

Uw drukwerk, ons visitekaartje!

Databankweg 4b • 3821 AL Amersfoort

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

ulemborg

eubelstadeubelstad

NU OOK

BOXSPRINGS

…U wilt nooit meer 
ergens anders in zitten

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

v.a. € 850,-

OK

Derksen Dienstverlening,
uw partner in detachering.

Vestigingen in Polen, Portugal,
Slowakije en Griekenland.

 
Ruim 15 jaar ervaring met detacheren
van buitenlandse medewerkers in de

technische- en productie sector.
 

DERKSEN DIENSTVERLENING MIDDEN-NEDERLAND
Symfonielaan 18

3438 EV Nieuwegein
Tel: 030 - 6008570
Fax: 030 - 6008579

E: nieuwegein@derksen-dienstverlening.com
I: derksen-dienstverlening.com

De groene drukker

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

Met milieusparend drukwerk
van Ecoplus draagt u bij aan
een duurzamere leefomgeving
zonder in te leveren op
mogelijkheden en kwaliteit!
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www.ecoplus.nl
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Merk Type Bouwjaar Kleur Prijs
Alfa Romeo GTV 2.0 T.S 1996 Zwart  € 6.250
Deawoo Matiz 0.8 SE 1998 Blauw  € 2.800
3x Ford Ka 1.3i 44 kw 1997-2002 Roze  € 2.850
Fiat Punto 1.2 2000 Groen  € 3.950
Hyundai Coupe 2.0 FX 1997 Rood  € 4.750
Mitsubishi Colt 1.6 GLX Aut 1999 Groen  € 3.950
Peugeot  307 1.6 HDI 2005 Blauw  € 12.750
Opel  Astra 2.0 GSI 1993 Blauw  € 2.250
Renault Megane 1.6 LPG G3 1996 Blauw  € 3.100
Renault Clio 1.2 2000 Grijs  € 3.750
Volkswagen  Golf 1.9 SDI 2000 Rood  € 6.450
Volkswagen  Golf1.9 TDI 1999 Grijs  € 5.750
Opel  Astra 1.6  1993 Blauw  € 950

Kruyderlaan 29
3431 BM Nieuwegein
Tel.: 030-6013595
www.autoijssel.nl

www.rondomvoetbal.nl



Mijn club wordt gesponsord door:Mijn club

www.rondomvoetbal.nl

Door Eldert Kuiken

Wat is het niveau van de 
Utrechtse jeugdopleiding?
Mark De horN: ,,Utrecht 
is prima in ontwikkeling. Als 
ik het vergelijk met Den Haag 
en de Bollenstreek, waar ik 
bij Rijnsburgse Boys, Konink-
lijke HVV en DHC, Delfia en 
Alkmania heb gezeten, geef ik 
de verenigingen in en rondom 
Utrecht een zeven. De jeugd is 
hier belangrijk, terwijl daar toch 
meer wordt geïnvesteerd in het 
vlaggenschip. Ook een keuze. 
Elinkwijk en Hercules hebben 
een goede naam, Kampong is 
aan het veranderen en Zwalu-
wen bijvoorbeeld is erg goed 
bezig met allerlei vernieuwende 
projecten.”
JeFFreY pFoster: ,,Ik ben 
– als echte Elinkwijker - heel 
erg blij met Houten en Her-
cules. Die steken er bovenuit. 
Elinkwijk heeft traditie en dat 
is onze voorsprong. Voor de 
rest vind ik het ‘meevallen’, 
een zesje. Niet hoger, omdat 
ik vind dat te veel vereniging 
met kampioenenenmakertjes 
werken. IJdelheid. Wij zeggen 
‘wie geleerd heeft, heeft gewon-
nen’. Maar in de A volgt wel 
het eindexamen!”

Hoe beoordelen jullie de 
kwaliteit?
MdH: ,,Hercules telt 850 jeugd-
leden en 50 jeugdtrainers. Ons 
succes meten we af aan de uit-
stroom naar de seniorenselectie. 
Doelstelling is dat jaarlijks twee 
spelers de A-selectie halen.”
Jp: ,,Bij Elinkwijk, met 600 
pupillen en junioren en 16 
jeugdtrainers, is uitval de 
maatstaf. Daarvoor is de trainer 
verantwoordelijk. Immers: óf 
hij heeft zijn spelers niet goed 
beoordeeld bij het aannemen, óf 
die speler heeft zich niet goed 
ontwikkeld. Als er meer dan 
twee per elftal het niet redden, 
is dat te veel. Afgelopen seizoen 
waren het er over alle elftallen 
gemeten slechts drie. En, ook 
veelzeggend, er vertrokken 
afgelopen jaar zeventien spelers 
naar BVO’s.” 

Hoe overbruggen jullie de 
beruchte kloof tussen jeugd-
opleiding en A-selectie?
Jp: ,,De kloof tussen onze A1, 
die eerste divisie speelt, en de 
hoofdklasse is denk ik twee 
ontwikkelingsjaren in zakelijk 
van denken in de wedstrijd 
en handelingssnelheid. Dat 
vangen we op twee manieren 

op: ons tweede speelt met 
een toptrainer en – faciliteiten 
reserve hoofdklasse en we 
hebben Jong Elinkwijk. Die 
competitie is opgezet door FC 
Utrecht, zodat jongens onder 
de 23 zich kunnnen meten met 
ploeg als DOVO, Geinoord, Ijs-
selmeervogels, Sopakenburg en 
de Utrecht.”
MDh: ,,Onze A1-jongens, 
derde divisie, moeten de B-
selectie kunnen halen. Dat is 
moeilijk genoeg. Wij kiezen 
voor geleidelijke groei: alle A, 
B en C-selecties naar de derde 
divisie en zorgen dat de pupil-
len al drie keer per week heb-
ben getraind. Die teams voor 
ons het middel om de spelers 
stappen te laten maken. Die 
stappen leggen we vast in een 
spelervolgsysteem. Halen doen 
we spelers niet. Dan krijg je een 
apart soort jongens, mannen die 
minder commitment hebben. 
Wij laten onze club niet ‘leasen’ 
als opstapje naar een BVO.”
Jp: ,,Wij hálen ook geen spelers. 
Spelers komen naar ons toe, 
staan aan de deur. En jongetjes 
die als E of D komen, worden 
ook echte Elinkwijkers. Dat 
daar bij andere clubs aversie 
tegen bestaat, merk ik. Dat we 
laatst toch vijf A-junioren nodig 
hadden, deed pijn. Maar in 
het algemeen geldt: hoe hoger, 
hoe minder we er nodig heb-
ben. Wij leiden trouwens ook 
op voor ons eerste. Kijk maar 
naar de selectie. Alleen gaat 
dat veelal via een omweg. Het 
verschil tussen eerste klasse en 
hoofdklasse, met de ambitie 
van topklasse, is ook wel erg 
groot.” 
MDh: ,,Echte Herculanen gaan 
niet weg. Geleidelijk zélf de 
kloof dichten, kan. Zie VVSB, 
toch inmiddels een stabiele 
hoofdklasser. En de jeugd van 
Hercules is veel beter. Wij heb-
ben anderhalf jaar geleden een 
leerplan neergezet om continu-
iteit in de uitstroom te krij-
gen. Het tempo en de manier 
waarop is aangepast aan de 
clubcultuur.”

Wat voegt de voetbalschool 
van FC Utrecht toe?
Jp: ,,Fantástisch. De behoefte 
blijkt ook te bestaan. Het is wel 
iets heel anders dan de voet-
balschool bij Elinkwijk. Meer 

promotie, zoals de Forzatour. 
Iedereen is welkom, zo gene-
reer je ook geld. Een hele goede 
zaak. Onze school staat voor 
kwaliteit.”
MDh: ,,Utrecht is bezig met 
een inhaalslag. Zoveel goede 
spelers hebben de stad ver-
laten. Doordat ze niet op tijd 
begonnen. Steeds jongere jeugd 
vertrekt al. Scouts hebben het 
voorzien op de Utrechtse flair, 
als aanvulling op de timide 
jochies elders. Ongelooflijk, 
hoeveel scouts de deur plat 
lopen. RKC, Den Bosch… met 
alle respect, maar wat moeten 
die jongetjes daar zoeken?”

Wat is het beste advies voor de 
jongste jeugd?
MDh: ,,Kinderen van vier, 
vijf, zijn afhankelijk van hun 
ouders. Die worden steeds kri-
tischer en doen er goed aan een 
vereniging te zoeken die goed 
is georganiseerd; een veilige 
omgeving biedt.” 
JP: ,,Gewoon, lekker met 
vriendjes in de buurt gaan 
voetballen. Eerst lekker plezier 
maken.”
MDh: ,,Maar een kind kiest 
niet. Ik moest vroeger eerst 
zwemmen. Voetballen vonden 
mijn ouders een vervelende 
sport. Pas in de D’tjes ging ik 
voetballen bij UVS, maar toen 
had ik dus een achterstand. 
Wij stellen individueel talent 
centraal.
Jp: ,,Laat ze toch hun vriendjes 
volgen. En duw ze een beetje 
richting sport, of in ieder geval 
iets gezamenlijks. Sportend 
leren ze de wijsheden van 
het leven. Samenwerken en 
elkaar helpen. Teleurstellngen 
verwerken en incasseren. Jezelf 
ondergeschikt kunnen maken 
aan een ander. Leer dat eerst 
maar eens, spelenderwijs.”

En als die profclub komt?
MDh: ,,Als je de échte top 
bedoelt, Ajax, Feyenoord en 
PSV, dan heb je alleen écht 
kans als je op jonge leeftijd, F 
of E, misschien D, gaat. In de A 
en B kunnen ze spelers alleen 
nog maar dingen afleren. Dan 
ben je opvulling. Stanley Brard 
vertrouwde me laatst toe dat hij 
‘eigenlijk maar drie of vier echt 
nodig heeft’. Wil je daarvoor 
nog je studie en scoiale leven 

omgooien?” 
Jp: ,,Juist niet gaan, zeg ik. Een 
heel stuk jeugd is dan weg. 
Negen uur ’s avonds thuis en 
dan nog je huiswerk maken… 
Zovelen halen het niet, dat kan 
immers niet anders. En áls je 
gaat, ga dan als B-junior. Wat 
goed is, komt wel. Vergeet niet: 
wij zien ze gaan, en terugko-
men, gebroken. En Elinkwijk 
biedt dezelfde kwaliteit. Na-
tuurlijk willen ze. Dan adviseer 
ik ze goed hun situatie te schet-
sen, qua school bijvoorbeeld. 
Stel duidelijk de vraag wat de 
bedoeling en verwachting is. ”
MdH: ,,Je wilt toch ook niet als 
analfabeet in het examenjaar 
komen? Draai het eens om: 
heb je vanaf de f’jes bij PSV ge-
speeld, dan haal je bijna zeker 
een profclub. En alles is goed 
geregeld.”
Jp: ,,In hoeverre kun je, als 
trainer en ouder, een f’je talent 
noemen? Er verandert nog 
zoveel. Je moet ze beschermen. 
Overigens is FC Utrecht een 
ander verhaal. Zoudenbalch is 
dichtbij.”
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iedereen die vvJ een goed hart toedraagt. op 
24 mei wordt het nog een keer dunnetjes 
over gedaan want dan is er het echte kam-
pioensfeest, deze avond zal ook in het teken 
staan van het afscheid, diverse spelers nemen 
afscheid of gaan lager voetballen maar de 
meeste aandacht zal ongetwijfeld uitgaan naar 
willem van arnhem. de trainer verlaat na 9 
seizoenen zijn geliefde vvJ, dit was het langst 
aaneengesloten dienstverband bij vvJ in de 
historie. Het zijn 9 schitterende jaren geweest 
met mooie hoogtepunten en met trieste diep-
tepunten op het menselijke vlak maar ook 9 
jaren om nooit te vergeten, een icoon verlaat 
de club maar gaat niet verloren voor de club, 
willem veel succes bij Sporting `70 maar ook 
tot volgend seizoen bij vvJ langs de lijn.

VVoo  141

ZeIst   277
na goed onderling overleg is besloten dat 
onze hoofdtrainer, bert nijdam, ons aan 
het einde van dit seizoen gaat verlaten. de 
samenwerking met bert is altijd erg prettig 
geweest en hij is er in geslaagd een hechte 
selectie te formeren. Het trainingsbezoek was 
zeer hoog. ondanks deze enorme inzet van 
zowel trainer als selectie bleven de gewenste 
resultaten uit. bert wordt het volgend seizoen 
opgevolgd door milton vaarnold, oud speler 
van Sv Zeist en nu nog spelend voor dalto. 
Sv Zeist investeert in kennis. 5 jeugdtrai-
ners zijn momenteel bezig met een cursus 

jeugdtrainer bij de Knvb. Zodoende 
kunnen wij de jeugdopleiding weer op 
een hoger niveau brengen. de jeugd is de 
basis voor onze toekomst en de resultaten 
zullen dan ook niet uitblijven. onze kantine is 
verrijkt met een prachtige expositie van foto’s 
uit de roemruchte geschiedenis (vanaf 1914) 
van de Sv Zeist. onze oud (prof)speler Henk 
Zweserijn heeft hier vele uren aan gewerkt 
en is dan ook het bekijken dubbel en dwars 
waard.op dinsdag 29 april wisten de C-1 
junioren van de S.v. Zeist, na een aantal voor-
rondes en onder grote publieke belangstel-
ling, zich te plaatsen voor de bekerfinale van 
district west1. deze formidabele prestatie 
behaalden ze door de C-junioren van altius 
uit Hilversum na strafschoppen te verslaan. 

Jeffrey Pfoster en Mark de Horn over hun jeugdopleiding

‘Kampioenenmakertjes’
FC Utrecht is een voetbalschool begonnen, zoals Elink-
wijk anderhalf seizoen geleden. ,,Maar”, verzekert hoofd 
jeugdopleidingen Jeffrey Pfoster, ,,dat is iets heel anders”. 
Aan de andere kant van de stad staat ook Hercules niet stil. 
Mark de Horn werd aangesteld als jeugdmanager. Beiden 
praten op een zonnig terras aan het Neude als jonge, elkaar 
speels uitdagende honden. De Horn drinkt in trainingspak 
een cola; Pfoster in jeans en overhemd een espresso.

Jeffrey Phoster

mark de Horn



Utrechter Koos meinderts 
(54) maakt in 1983 met 
het kinderboek mooi mee-
genomen zijn debuut als 
schrijver. Zijn boeken val-
len meerdere malen in de 
prijzen.  voor Keizer en de 
verhalenvader ontvangt hij 
in 2003 een vlag en wim-
pel. in februari 2007 was de 
première 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 pUpIl VaN De MaaND

proFIel 
Naam:  Nicky besamusca
Geboorteplaats:  Nieuwegein
Geboortedatum:  24 februari 1995 
positie:  laatste man, 
 rechtsback
Clubs:  UsV hercules, 
 Zwaluwen Utrecht

Voorbij
de competitie is gespeeld
Het seizoen is weer voorbij
we werden weer geen kampioen
de concurrent kwam net langszij

maar wat hebben we gelachen
bij de eerste uitwedstrijd
toen die kale scheidsrechter 
bijna stikte in zijn fluit

en toen die keer, toen wie ook weer
bij het vissen naar de bal
in het water is gevallen
en de leider meenam in zijn val

en wat was dat vreeslijk balen
toen ik een eigen doelpunt had gescoord
Het scheelde ons de zege
dat toen het elftal mij niet heeft vermoord

wat rest is de herinnering
daar moet je het mee doen
Heel de lange zomer 
tot aan een nieuw seizoen

Meer koos
de derde druk van de snoepwinkel van Zevensloten is 
verschenen, een hilarisch verhaal over J.P.m. Flik, directeur 
en enig aandeelhouder van de grootste snoepfabriek van 
het land, en zijn jacht op het geheime familierecept van 
de bijzonder snoepjes van Peer en Pien batist, eigenaars 
van de snoepwinkel van Zevensloten. Het boek is te koop 
in de betere (kinder)boekwinkel of te bestellen via de 
rubriek winkel op www.meinderts-fienieg.nl
 
over een paar weken ligt Keizer in de boekwinkel met 
daarin opgenomen alle boeken over Keizer: Keizer en de 
verhalenvader, Keizer en de knikkervis en Keizer en de 
schelpenzanger. de dikke Keizer wordt uitgegeven door 
lemniscaat en verschijnt als jubileumboek van Koos mein-
derts die dit jaar 25 jaar schrijver is.
 
dit en nog veel meer nieuws op de website van Koos 
meinderts en annette Fienieg. de site wordt bijna dage-
lijks ververst. veel lees- en kijkplezier op: 
www.meinderts-fienieg.nl 

Door adem özkam
nicky besamusca is laatste man / rechtsback in de 
d1 van USv Hercules. vanaf volgend seizoen mag 
nicky in het blauw-geel shirtje van rKC waalwijk 
aantreden. nicky heeft al trainingen en toernooien 
achter de rug bij rKC waalwijk. rondom voetbal 
sprak hier met hem over op 5 mei.

haD Je VerwaCht Dat rkC waal-
wIJk bIJ Je aaN DeUr ZoU kloppeN?
,,nee, ik had het niet verwacht. maar wel altijd 
gehoopt natuurlijk.”

waNNeer werD Je GesCoUt Door 
rkC waalwIJk?
,,ik mocht in februari stage lopen bij rKC waal-
wijk. en ja, nu ben ik er dus.”

Met welke kwalIteIteN heb Je 
rkC waalwIJk oVertUIGD?
,,met de juiste inzet en goed positiespel.”

aaN wIe heb Je DeZe kaNs bIJ rkC 
waalwIJk Vooral te DaNkeN?
,,aan mijn oude trainer Patrick loenen, nu trai-
ner bij argon, en de trainingen op zondag bij ima-
ge onder leiding van Hassan imoussatan en Paul 
Geerars van Hercules.”

hoelaNG heb Je bIJ herCUles Ge-
speelD?
,,niet lang, ik heb slechts één jaar bij Hercules 
gespeeld.”

heb Je Veel MeeGekreGeN bIJ her-
CUles?
,,vooral zelf willen blijven leren en te durven 
voetballen en beslissingen nemen.” 

wat ZIJN JoUw sterke pUNteN?
,,mijn inzet en daar nog bij mijn doorzettingsver-
mogen. verder ben ik sterk in de duels en kies ik 
goed positie.”

wat ZIJN pUNteN waar Je NoG aaN 
Moet werkeN?
,,niet veel, maar als ik er één moet noemen dan 
toch echt het koppen.”

waNNeer beGINt het aVoNtUUr?
,,op 28 juli beginnen de trainingen. maar ik heb al 
met de jongens getraind en al verschillende toer-
nooien gespeeld.”
  
wIe Is JoUw VoetbalIDool?
,,de beste voetballer van de wereld: Cristiano 
ronaldo van manchester United.”

wat tIps ZoU JIJ GeVeN aaN Je 
leeFtIJDsGeNoteN?
,,als je hard werkt, inzet toont en doorzettings-
vermogen hebt, kom je al een heel eind. die din-
gen maken het verschil. voetballen kun je leren, 
de rest eromheen niet.”

tot slot: wat Is Je Grootste 
DrooM?
,,Profvoetballer worden natuurlijk.”

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 er aan 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. Hij is de grote 
uitblinker in een voorwedstrijd van FC Utrecht tegen HSv Hamburg en voetballend 
nederland kan niet meer om hem heen.

in oranje
Het is enige weken na de overwinning op HSv. tonnie van bastveen is inmiddels 8 jaar 
oud. Hij leest op zijn kamertje een boek over de wereldberoemde voetballer Pele, als 
de bel gaat. even later roept de vader van tonnie onderaan de trap: ,,He, tonnie kom 
eens naar beneden, ik heb goed nieuws voor je.” tonnie stormt naar beneden. Zijn 
vader kijkt hem lachend aan en laat hem een brief zien van de Knvb: ,,ik heb een 
aangetekende brief gekregen. Je bent uitgenodigd voor een wedstrijd van het neder-
lands elftal onder de 14 jaar. Ze spelen tegen bulgarije. Ze hebben speciaal voor jou 
dispensatie aangevraagd, want nog nooit speelde een achtjarige in dit elftal.” Juichend 
springt tonnie in de armen van zijn vader. Samen maken ze een ererondje door de 
kamer. ,,in oranje!” roept tonnie.
‘s avonds aan tafel is van die blijdschap niet veel meer over. tonnie’s moeder heeft 
ernstige bedenkingen. boos zegt ze tegen haar man: ,,abe, ik snap jou niet, die jongen 
is pas acht en hij moet al drie dagen in een trainingskamp. tonnie kan nog niet voor 
zichzelf zorgen. Het gaat niet door. Hij mag die wedstrijd niet spelen.”
die avond is tonnie op de training niet zichzelf. bij het spelletje op de lat schieten 
schiet hij er vijf van de twintig over. terwijl hij normaal gesproken altijd de lat raakt. 
,,dat deed ik al beter toen ik vijf was”, zegt tonnie chagrijnig in zichzelf. trainer eppo 
de Kip voelt dat er iets aan de hand is. ,,Hé tonnie, je benen staan niet in de schiet-

stand vandaag, is er iets?” Het is even stil. dan vertelt tonnie wat er aan de hand is met 
z’n moeder. eppo kijkt hem aan en zegt: ,,tja jongen, je moet je moeder gewoon laten 
zien dat je oud en wijs genoeg bent om die wedstrijd te spelen.” ,,maar hoe dan?” 
vraagt tonnie wanhopig. ,,dat moment komt vanzelf, let maar op.”
de volgende dag loopt tonnie met zijn moeder over straat. tonnie’s moeder wil over-
steken omdat ze een mooie jurk ziet in een etalage aan de overkant. op hetzelfde 
moment komt er met een enorme snelheid een geblindeerde mercedes aanrijden. 
tonnie ziet dat zijn moeder niet oplet en bedenkt zich geen moment. Hij neemt een 
snoekduik en trekt haar van de weg. Samen vallen ze op grond. de auto mist tonnie’s 
moeder op een haar na. in een flits ziet tonnie de bestuurder. Het is de amsterdamse 
voetballer Hatrick Pluivert. tonnie kijkt even naar zijn moeder en zegt dan ,,Zo’n 
mercedes kop je niet terug ma, beter opletten.”  Zijn moeder antwoordt: ,,bedankt 
jongen, dit had slechter af kunnen lopen.”
als ze thuis komen, vertelt moeder alles aan haar man. ,,abe, je gelooft het niet maar 
je zoon….. Hij heeft misschien wel mijn leven gered.” Het is even stil. dan zegt ze ,,ik 
zeg het niet graag, maar ik geloof dat we tonnie die wedstrijd voor het nederlands elf-
tal maar moeten laten spelen.” tonnie en zijn vader kijken elkaar lachend aan en geven 
elkaar een high five. Jammer dat pa er net naast slaat: het blijft wennen zo’n high five.
Het is de dag na de wedstrijd nederland-bulgarije. Het Utrechts nieuwsblad valt bij 
de familie van bastveen in de bus en op de voorpagina staat met grote letters: 8-jarige 
Utrechtse uitblinker tonnie van bastveen scoort drie keer tegen bulgarije. oranje 
wint! (iets verder staat te lezen dat tonnie van bastveen de beste speler op het veld 
was in deze met 3-2 gewonnen wedstrijd. ook oud-voetballer wim van Hanekam 
wordt geciteerd: ,,die tonnie van bastveen heeft meer talent in zijn linkerteen dan ik 
in alle twee mijn benen”)
bart Grimbergen & ben wijering

VerslaG

tonnie van bastveendeel 8

pUpIlleN kaMpoNG als proFs Naar tUrkIJe

kampong is met 105 pupillen, ouders, broertjes en zusjes een week naar 
een super-de-luxe verblijf aan het strand van belek geweest. ,,omdat 

veel ouders die week vrij waren, gingen zij en de rest van het gezin 
gewoon met hun voetballende zoon mee”, vertelt ruud Nijenhuis, 

hoofdtrainer van de D en organisator van de leuke trip.

Door Mark Giepmans
 

nijenhuis wilde de voetballers van de d-selectie (d1 tot en met d4) 
en de e1 van de club laten zien hoe het is om echte profs te zijn. 

,,maar, het was niet alleen maar lol. ik verwachtte van iedereen 
’s ochtends discipline. dus om half negen bij het ontbijt, daarna 

goed trainen en bij de nabespreking zijn.” in de middag konden 
de kinderen lekker relaxen aan het zwembad of het strand, 

terwijl ze vermaakt werden door een animatieteam van het 
hotel. of met de rest van het gezin aan de turkse cul-

tuur ruiken. mee naar de bazaar in de oude stad antalya. 
of de bergen in, waar op de toppen zelfs sneeuw lag. 

buiten het voetbal was er dus genoeg te doen. de ouders konden ook meedoen 
aan golflessen. die werden gegeven door Paul Grosfeld, de trainer van de F1 die 
toevallig golfprofessional is.

tijdens de trainingsweek mochten twee teams twee keer voetballen tegen 
verschillende turkse disctrictselftallen. oftewel tegen de beste voetballers 
uit de regio. Kampong had een team met jongens van 12 en 13 jaar en een 
team met 11 en 12-jarigen. Het ‘oude’ team verloor twee keer en de 
jongeren verloren één keer, maar wonnen ook een keer. ,,een knappe 
prestatie”, vindt trainer ruud nijenhuis. ,,vooral omdat de turkse 
jongens sneller, technischer en sterker met het lichaam waren. wij 
speelden slimmer.”

Het werd een week om nooit te vergeten. ,,volgend jaar 
weer?”, vroegen veel spelers aan de man aan wie ze het 
reisje mede te danken hebben. ,,dat is de bedoeling en 
dan met nóg meer mensen”, zei hij. ,,dus ouders, begin 
maar vast met sparen.”
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Door Remco Faasen

Het is 1989 als René van 
den Berg de overstap 
maakt van de lokale 

omroep in Amersfoort naar 
de regionale omroep van de 
provincie Utrecht, die op dat 
moment nét is gestart met 
radio-uitzendingen. Het station 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
volwassen mediabedrijf met 
drie radio en twee tv-zenders. 
De officiële functie van Van 
den Berg is eindredacteur 
sportprogramma’s. ,,We heb-
ben een sportredactie van vijf 
vaste krachten. Samen vormen 
we een leuke, goede ploeg. 

We werken al jaren met elkaar 
samen en delen dezelfde passie: 
sport. De live-verslaggeving 
van voetbalwedstrijden uit de 
regio is daarbij een belangrijke 
pijler, maar we hebben ook aan-
dacht voor de sporten buiten 
het voetbal. Korfbal, hockey, 
handbal, alles wat in de regio 
voorkomt.” 

Van den Berg denkt, leeft 
en ademt sport en doet dat 
vier dagen per week bij RTV 
Utrecht. ,,Daarnaast ben ik free-
lancer en heb ik de laatste drie 
jaar gewerkt voor Eyeworks, de 
productiemaatschappij die de 
beelden van de Ere en Eerste 
Divisie verzorgde. Ik sprak het 
commentaar in van de over-
zichten van de wedstrijden en 
interviewde spelers en trainers. 
Eerst bij Talpa en Tien, later 
bij RTL. Is mijn stem je nooit 
opgevallen bij beelden van de 
Eredivisie? Dat beschouw ik als 
een compliment. Mijn verslag-
geverstem is dan ook een heel 
andere dan wanneer ik Na-
men & Rugnummers bij RTV 
Utrecht presenteer. Dan kom ik 
ook in beeld, mensen herken-
nen je daardoor en denken dat 
het mijn programma is. Dat 
is het dus niet. Ik ben slechts 
het gezicht, het beeldje dat 
ervoor zit. Het echte werk vindt 

plaats achter de schermen. De 
uitzendingen zijn het resultaat 
van een week keihard werken, 
waarbij het intensief volgen van 
FC Utrecht mijn vaste taak is.” 

FC Utrecht. Het toverwoord is 
gevallen. Er is geen supporter 
van de bekendste sportclub uit 
de regio die René van den Berg 
niet kent en die bij het horen 
van zijn naam niet onmiddellijk  
denkt aan zijn radioverslagen. 
Van den Berg vindt FC Utrecht, 
zacht gezegd, een bijzondere 
club. ,,Het is een club die alles 
heeft waar je als journalist van 
kunt dromen. FC Utrecht is 
volledig onvoorspelbaar. Hier 
vind je alle emoties die voetbal 
zo mooi maken. Iedere week 
is het weer ‘vol verwachting 
klopt ons hart en kijken wat er 
nu weer gaat gebeuren’. Een 
week FC Utrecht volgen is een 
week onvoorspelbaarheid. Er 
gebeurt altijd wel wat. Nu weer 
met Frans van Seumeren als 
geldschieter. Ik vind het gewel-
dig, maar zag het absoluut niet 
aankomen.”

De sportliefhebber Van den 
Berg moet even nadenken over 
de vraag of hij meer supporter 
is als journalist en komt met 

een diplomatiek antwoord: ,,Ik 
bekijk het als een journalist, 
maar met het gevoel van een 
supporter. Maar het is heel 
simpel. Als het FC Utrecht goed 
gaat, dan gaat het onze pro-
gramma’s ook goed. Dat werkt 
overigens ook wel zo wanneer 
het slecht gaat. Als er span-
ning is hebben we de meeste 
luisteraars en kijkers. Maar ik 
ben altijd onafhankelijk. Dat 
verwacht het publiek ook. Dat 
betekent niet dat ik niet blij 
mag zijn met een goal, waarom 
niet? Als het slecht is, zeg ik dat 
ook gewoon. Iets dat zwart is 
kun je niet wit lullen. De emotie 
is het mooiste in dit vak. Je 
moet proberen dat over te bren-
gen bij de mensen, zonder dat 
je klef of schreeuwerig wordt. 
Dat komt terug in alle sporten 
hoor, niet alleen in het voetbal. 
Ik stond ooit eens bij de finish 
van de Utrecht Marathon. Je 
ziet dan mensen binnenkomen, 
hun stopwatch indrukken en 
ineens beginnen te huilen om-
dat ze een gewenste tijd wel of 
niet hebben gelopen. Als je daar 
deelgenoot van uit mag maken, 
kun je jezelf gelukkig prijzen.” 

Ondanks dat RTV Utrecht 
in het algemeen en René van 

den Berg in het bijzonder FC 
Utrecht op de voet volgen, 
leveren de wedstrijden van de 
Domstedelingen niet automa-
tisch de mooiste uitzendin-
gen op. ,,Natuurlijk zorgt FC 
Utrecht voor hoogtepunten, 
zeker met een verslag van een 
bekerfinale. Maar ook in de 
aanloop daarheen, als een stuk 
of vijftig bussen een wedstrijd 
doen wie het mooist ‘Als ik 
boven op de Dom sta’ kan zin-
gen. Maar ook het verslaan van 
Argon - IJsselmeervogels voor 
het algeheel amateurkampioen-
schap vorig jaar was geweldig. 
FC Utrecht en voetbal zijn 
belangrijk voor ons, maar dat 
zijn andere sporten ook.” 

Gevraagd naar zijn ambities 
blijkt Van den Berg een stuk 
minder uitgesproken. ,,Ik heb 
een slechte week gehad, een 
collega is overleden. Hij was 
nog maar 45 jaar. Dan zijn 
andere dingen opeens minder 
belangrijk. Nu hoop ik vooral 
dat mijn dierbaren gezond 
blijven, dat is even belangrijker. 
Verder komt het zoals het komt. 
Bij de NOS zien ze me als de 
FC Utrecht-supporter… het zal 
wel. Neem me maar zoals ik 
ben.” 

MeDIa  mei 2008 • JaarGanG 1 • nUmmer 8 53

FC Utrecht is: ‘vol verwachting klopt ons hart’ 

de sportliefde van rené van den berg

Fo
to

 ’S: r
en

e va
n

 d
er

 la
a

n
  

Hij is het gezicht en de stem van de sportprogramma’s van 
RTV Utrecht, maar was de laatste drie jaar ook actief bij 
Talpa, Tien en RTL, dat de beelden van het Nederlandse 
betaald voetbal uitzond. René van den Berg over zijn werk, 
FC Utrecht en emoties in de sport. ,,Iets dat zwart is kun je 
niet wit lullen.”  

Het was ook verdiend want de hele wedstrijd 
was S.v. Zeist de betere ploeg. op 17 mei zal 
de finale in Uithoorn worden gespeeld.

ZwalUweN 1911  741
de dames van FC Utrecht speelden op 
donderdagavond 17 april tegen de dames van 
willem ii. de meisjes e, d en C van Zwalu-
wen Utrecht 1911 waren uitgenodigd voor de 
line-up en de vlaggenparade. Zij moesten om 
18.30 uur verzamelen bij trainingscomplex 
Zoudenbalch. trainer mark veerwater had 
hier met de meiden en hun ouders afgespro-
ken. maar door de drukte op de weg kon niet 
iedereen het redden om er op tijd te zijn. 
mark werd er heel nerveus van, want waar 
bleven de 30 meiden die zich hadden aange-

meld? Jammer genoeg lieten en paar meiden 
het afweten, maar gelukkig hadden andere 
meiden hun zusje of vriendinnetje meegeno-
men en kwam alles toch nog goed. Zo kon 
mark nog even op adem komen.vervolgens 
moest iedereen zich om 19.00 uur omkleden. 
natuurlijk wilde iedereen in het tenue van FC 
Utrecht, maar helaas, FC Utrecht heeft maar 
11 speelsters. dat leverde een hoop gekibbel 
op in de kleedkamers, begrepen mark en ton 
van een medewerker van de Junior tigers van 
FC Utrecht. Sommige meisjes van Zwaluwen 
Utrecht 1911 mochten met hun favoriete 
speelster mee het veld op. de meiden waren 
zo stil, die hadden vast instructies gekregen 
van mensen van de Junior tigers. en inder-
daad, alleen als speelsters van FC Utrecht 

of willem ii iets tegen hen zouden  zeggen 
mochten zij antwoord geven. wij vroegen 
ons af of de mensen van de Junior tigers niet 
eens een training konden geven bij Zwalu-
wen Utrecht 1911. Zo muisstil hadden mark 
en ton deze giebelaars nog nooit gehoord. 
Helaas verloor FC Utrecht de wedstrijd met 
0-3. Het was een geslaagde avond waarbij alles 
goed verlopen is. 

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

stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

om ook na de zomerstop in de 
krant te verschijnen, moeten wij 
uw clubnieuws uiterlijk 27 augus-
tus binnen hebben.
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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

stukadoorsbedrijf       lid NOA

Achterberg Zeist BV

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

stukadoorsbedrijf       lid NOA

Achterberg Zeist BV

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

- 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

D
R

ES
:

AutoRent Vitesse is een autoverhuurbedrijf 
en heeft de volgende activiteiten

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

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

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

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

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

Het EK-abonnement  
van  De Telegraaf. 

Nu 6 weken € 15,-

Ook Oranje fan? Dan is er deze zomer maar één krant. De Telegraaf. Met de grootste 
sportredactie, de crème de la crème van de columnisten en unieke specials. Ga nu naar 
www.telegraaf.nl/rv en neem het EK-abonnement.

ADV_Rondom_Voetbal_120x173.indd   1 29-4-2008   15:12:48



rUbrIek NaaM  mei 2008 • JaarGanG 1 • nUmmer 8 55www.rondomvoetbal.nl

Door Hans Vos

Vanwege fysieke proble-
men stond Scholman 
tot zijn spijt flink wat 

jaren buitenspel, letterlijk. 
Maar de vele, plichtsgetrouwe 
bezoekjes aan de sportschool, 
waar hij doelbewust aan zijn 
conditie werkte, sorteerden het 
gewenste effect. Geduld bleek 
een schone zaak. De weer fitte 
oud-voetballer van FC De Bilt, 
JSV Nieuwegein en Houten trok 
zijn zwarte pak als vanouds 
aan. Om zijn hobby te vervol-
maken. ,,Het gaat erg lekker’’, 

zegt de man die helemaal terug 
is in het scheidsrechtersgilde in 
het district West 1.

Zijn vaste voetbaldag werd de 
zaterdag, in tegenstelling tot 
vroeger jaren. Wat niet veran-
derde waren zijn beoordelingen, 
in de standaard vijfde klasse 
en reserve tweede klasse. Die 
waren snel weer bovengemid-
deld. ,,Ik heb er weer plezier 
in gekregen’’, benadrukt hij. 
Natuurlijk is de ene wedstrijd-
dag de andere niet. Laatst moest 
hij te vaak naar zijn zin aan 
de rem trekken. Bij het kam-

pioensduel Benschop 2 versus 
Spakenburg 4, dat in 2-2 zou 
eindigen, wapperde hij zeven-
maal met geel, geheel tegen zijn 
gewoonte in. ,,Normaal trek ik 
hooguit vijftien kaartjes in een 
heel seizoen.’’

Zijn natuurlijke overwicht doet 
doorgaans wonderen. Schol-
man is een voorbeeld voor 
vele, jeugdiger scheidsrechters. 
Ontsporingen zijn er zelden of 
nooit in zijn duels. ,,Ze zien me 
graag komen. Fluit je ons vol-
gende week weer, krijg ik nog 
wel eens te horen. Bij Benschop 
2 tegen Spakenburg 4 kwam ik 
haast niet van het veld af. Ook 
van mensen uit het publiek 
kreeg ik te horen: hé scheids, je 
was de beste man van het veld.’’

De ‘magische’ grens van zestig 
jaar voorbij, maakt Scholman 

een gerede kans op promotie. 
Temeer daar hij als oproep-
kracht naar volle tevredenheid 
een aantal wedstrijden in het 
zondagvoetbal keurig in de 

hand had, zoals FC Hilversum 
2 tegen Brederodes 2 in de re-
serve eerste klasse. ,,Ik heb weer 
trek in een nieuw seizoen, dat 
zal duidelijk zijn.”

Top vijf trainers
door hans van echtelt

Hans van echtelt (65) heeft 42 jaar 
sportjournalistiek bedreven in het 
Utrechtse. eerst als verslaggever van 
Het Centrum en sinds 1971 in dienst 
van het Utrechts nieuwsblad. in 1979 
fluit hij vooral wedstrijden, de afgelo-
pen jaren ook bij het G-voetbal. 
o ja, Hans haalde ook de eerste elf-
tallen van Svl en brederodes.

terugkijkend op het afgelopen voetbalseizoen is het niet moeilijk om mijn 
favoriete trainers aan te wijzen. de top vijf heeft te maken met de manier 
waarop de genoemde oefenmeesters zich in de openbaarheid hebben ge-
manifesteerd. bovenaan het lijstje staat - hoe raar het ook klinkt na de uit-
schakeling in de play-offs tegen FC Groningen - toch ron Jans. Zijn pretoog-
jes maken me altijd weer duidelijk dat de voetballerij niet meer is dan een 
bijzaak. weliswaar een belangrijke, maar in ieder geval geen alles bepalende 
hoofdzaak. Jammer alleen dat de persconferentie op Hemelvaartsdag esca-
leerde omdat John van loen bozig de zaal verliet na een woordenwisseling 
met de trainer van FC Groningen. Gelukkig hebben beide partijen de rel 
intussen telefonisch uitgepraat.

Jans stal ooit mijn hart door na afloop van de wedstrijd tussen FC Gro-
ningen en aZ een klein bekertje (die zijn zoon bij het schoolvoetbal had 
veroverd) te overhandigen aan 
zijn toenmalige collega Co adri-
aanse. ,,dan heb je toch nog 
een prijs gewonnen’’, aldus de 
ludieke uitleg van Jans tegen de alkmaarse trainer die enkele dagen eerder 
in blessuretijd op schlemielige wijze was uitgeschakeld voor een europese 
finale. dat vind ik mooie dingen. 

Zoals ik ook zonder moeite Sef vergoossen een tweede plek toeken op 
mijn lijstje. dat komt zo. de interim-trainer van PSv had een aantal jaren 
geleden - hij was toen nog in dienst van roda JC - een interview met mijn 
collega martin donker. Het werd een prettig gesprek maar daar bleef het 
niet bij. een aantal dagen na publicatie dwarrelde er een brief op het bureau 
van de sportredactie, afkomstig van Sef. Hij bedankte martin uitgebreid voor 
de manier waarop hij het gesprek in onze krant had verwoord. dat was ons 
op de sportredactie nog nooit overkomen: een dankbare brief van een trai-
ner uit het betaald voetbal met allerlei loftuitingen. wat waren we trots....

Hoog op mijn lijstje staan natuurlijk ook mario been (met stip) en Gertjan 
verbeek. de trainer van neC heeft als motto ‘een dag niet gelachen is een 
dag niet geleefd’ en draagt dat ook over op zijn spelers. met als gevolg 
dat zich in de Goffert een ware cultuuromslag heeft voorgedaan waarna 
de ploeg via een formidabele eindsprint de play offs heeft gehaald. en dan 

Gertjan verbeek, die de moeilijke opgave om clubicoon Foppe de Haan te 
vervangen, op onnavolgbare wijze heeft waargemaakt. en terecht de sprong 
naar Feyenoord maakt waar zijn no-nonsens-aanpak vrijwel zeker zal aan-
slaan. verbeek blijft altijd zichzelf, een mooie eigenschap.

op mijn top vijf-lijst staat ook de naam van wim van Hanegem, mede van-
wege het feit dat ik mocht meewerken aan zijn biografie die onlangs als 
Sportboek van het Jaar is uitverkoren en de nico Scheepmaker-prijs kreeg. 
dat zijn leuke dingen voor een voormalig sportjournalist. maar mijn ar-
gument is dat de FC met de Kromme in het afgelopen seizoen toch een 
andere weg is ingeslagen en ondanks vallen en opstaan meer vermakelijke 
wedstrijden heeft voorgeschoteld dan het jaar daarvoor. met als absolute 
uitschieters de monsterzege op Sparta (7-1) en de tweede helft tegen Hee-
renveen toen we een soort braziliaanse show kregen voorgeschoteld, met 

hakballen, one-touch-voetbal en 
mooie goals. 45 onvergetelijke 
minuten....

Helemaal onderaan mijn lijstje staan twee trainers voor wie ik afgelopen 
seizoen weinig waardering heb gehad. aad de mos, wiens optreden rond de 
wedstrijden van vitesse me af en toe met enige weerzin vervulde. ik vond 
het dan ook niet erg dat de arnhemse formatie de boot op de valreep miste 
toen de play-offs aan de orde waren. ook heb ik afgelopen seizoen weinig 
bewondering kunnen opbrengen voor louis van Gaal, ondanks het feit dat 
hij zich in de media totaal anders voordoet dan thuis bij zijn truus. louis zou 
volgens intimi een aardige en sociale man zijn. maar wanneer er een camera 
in de buurt is, verandert zijn lichaamstaal volkomen. en toegeven dat aZ 
er eigenlijk niets van gebakken heeft met dit materiaal, dat valt natuurlijk 
niet mee. Het feit dat zelfs FC Utrecht met veel minder materiaal boven de 
alkmaarse formatie is geëindigd, zegt alles over de manier waarop daar is 
gepresteerd. 

nog één ding: willem van Hanegem, ik hoop van harte dat je komend sei-
zoen minder vaak bij thuiskomst tegen je hond hoeft te zeggen: ‘er is van-
daag weer bar en boos gefloten’. nogmaals, niet de heren scheidsrechters 
maar voetballers beslissen de afloop van een seizoen! en dat zal in de com-
petitie 2008/2009 volgens mij niet veel anders zijn.

‘45 onvergetelijke minuten’

Promotiekansen Gertjan Scholman (61) 

‘Hé scheids, je bent de beste man van het veld’
Dat de jaren gaan tellen, daar komt Gertjan Scholman zon-
der omhaal van woorden voor uit. ,,Ik ben de jongste niet 
meer en dat kunnen ze wel zien ook,’’ zegt de 61-jarige 
scheidsrechter uit Houten op een lachende toon. Maar zijn 
goede naam als arbiter, opgebouwd in reeksen van seizoe-
nen, leidt daar niet onder.
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Patrick de Ruijter: winnaar van het laatste 
onderschriftspel
Patrick krijgt het voetbalquizboek van Hugo Borst 
en twee gratis entreekaarten voor het Rondom 
Voetbal Feest op 24 mei aanstaande.

De winnende inzending was: 
‘Nieuwe spits Feyenoord valt tijdens presentatie uit 
de helikopter.’

Andere leuke inzendingen kwamen van Erik van 
Oostrom met: ‘Keeper van militair voetbalelftal 
plaatst landmijn in de 16 meter.’

Of die van Aad van de Berg met: ‘Na staaf incident 
gooit publiek nu met spelers.’
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Digitale compactcamera met 7 
megapixels en 3 x optische zoom, 
makkelijk in gebruik en Nederland 
menu.

SAMSUNG
7 MEGAPIXEL

TOPMERK 82CM LCD
82 cm hd ready lcd tv, is  
voorzien van teletekst, 
afstandbediening en compleet 
geleverd met plaatsingsvoet.
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Topklasse LCD-TV met ingeb. 
DVD-speler. Handig voor tijdens de 
vakantie, op de boot, in de caravan 
of bijv. als tweede TV op de kinder- 
of slaapkamer.

Prijsdoorbraak voor een echte LCD 
televisie. Compleet met teletekst en 
inclusief afstandsbediening.
Op voet geleverd.

Deze 82 cm breedbeeld LCD van 
Philips is voorzien van teletekst, 
afstandsbediening en compleet  
geleverd met plaatsingsvoet.
type 32PF5321

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

Profiteer van de allerbeste beeld-
kwaliteit op deze 107 cm grote HD 
Ready plasma TV type PDP427XA. 
Dankzij Pure Black worden donkere 
scenes op zijn best weergegeven. 
Uitgevoerd met een fraai, in pianolak 
zwart afgewerkte lijst.

Super voordelige beamer met 2000 
ansilumen met contrast ratio 2000:1 
en ingebouwde speaker.  
HDTV compatibel.

32” LCD STUNT
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ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

VAN
349-
VOOR  279

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
VAN
399-
VOOR  497

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
VAN
899-
VOOR   89

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
VAN
149-
VOOR

Gebruiksvriendelijke Megapixel-
camera met krachtige zoom, breed-
beeld opname en Quick-Start.
type MD150

Deze digitale Sony Camcorder is o.a. 
door zijn touchescreen erg gebruiks-
vriendelijk.
type DCR-HC27

Complete digitale fotocamera met 3 
x optische zoom, voorzien van een 
2.0” scherm. Maakt prachtige foto’s.
Type DSC-S650

12.95
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

VAN
19,95-
VOOR   63

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
VAN
119-
VOOR  199

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
VAN
499-
VOOR

ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!
VAN
499-
VOOR

Gebruiksvriendelijke Philips  
videorecorder met snelspoelen en 
afstandsbediening. 

 444
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

VAN
799-
VOOR 444SUPERSTUNT!

99
Alle voordelen van digitale  video en foto’s in 
één camcorder. DV-out, 16x optische zoom.

ALLEEN DEZE WEEK 
BIJ STEENWEG!

VAN 399-
     VOOR 144

Deze topcamera heeft een beeldstabilisator 
en een 2.5” groot scherm met daarnaast 
de mogelijkheid om filmpjes met geluid te 
maken.

ALLEEN DEZE WEEK 
BIJ STEENWEG!

VAN 229-
     VOOR

incl. AFSTANDSBEDIENING

ALLEEN DEZE WEEK 
BIJ STEENWEG!

VAN 39,95-
     VOOR 199

ALLEEN DEZE WEEK 
BIJ STEENWEG!

VAN 399-
     VOOR

Camera met megazoon en Super 
Steady Shot. Hij is uitermate geschikt 
voor de veeleisende  
amateur/hobbyist.
Type DSC H2

  99.95

 188

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

 249

PRIJSDOORBRAAK!

 499  750 1499

EK VOETBAL STUNT

 377

TOUCH SCREEN
CARL ZEISS LENS

PRIJSDOORBRAAK!

 279 159

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

 497

PRIJSDOORBRAAK!

16X OPTISCHE ZOOM

JVC

99

TYPE DSC-W80

144

OP=OP!

VOOR 70 FOTO’S

DE BESTE IN ZIJN SOORT!

12.95

PRIJSDOORBRAAK!

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

  99.95
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

VAN
229-
VOOR

DVD-speler/recorder met 250 GB harddisc. 
Ervaar de magie van het opnemen op DVD/
HD! Neem uw favoriete TV-programma’s op 
DVD/HD op!
Type DVR3460.

199

PRIJSDOORBRAAK!

Zeer compacte DVD-speler met een prachtig 
geluid en een schitterend beeld. Compleet 
met afstandsbediening. Nu voor een nog 
nooit vertoonde prijs!!! Geen verkoop aan 
handelaren. Max 2 per klant.

  19.95  19.95

LCD STUNT
TOPMERK

LCD TV + DVD
BREEDBEELD

PHILIPS
32” LCD STUNT

PANASONIC
PLASMA STUNT

PIONEER
107 CM PLASMA

SANYO
BEAMER

SONY
DIGITAAL

CANON
1 MEGAPIXEL

SONY
40 GB CMOS

  99
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

VAN
169-
VOOR

Deze Powershot heeft ISO 800 om 
binnenshuis en in andere omgevin-
gen met te weinig licht zonder flitser 
te fotograferen. Met 6 Megapixel en 
een 4x optische zoom biedt deze 
compacte krachtpatser veel camera 
voor uw geld.

  99

CANON
POWERSHOT

SONY
7 MEGAPIXEL

 399
ALLEEN DEZE WEEK BIJ STEENWEG!

VAN
599-
VOOR

Deze spiegelreflexbody heeft 10.2 
megapixel, een ingebouwde Super 
SteadyShot, tweevoudig anti-stof 
systeem en een 2.5 inch lcd scherm. 
Bodyprijs.

 399

SONY
ALPHA DSLRA

DIGI KEY
SLEUTELHANGER

PHILIPS
VIDEO RECORDER

NAVIGATIE
LG BENELUX

SONY
MEGAZOOM

NIKON
D40 + LENS

SONY 7 MEGAPIXEL

BEELDSTABILISATOR

Compacte hoogwaardige lichtge-
wicht spiegelreflexcamera. Zeer
gebruiksvriendelijk zodat iedereen er 
prachtige foto’s mee kan maken.

  63

CARL ZEISS* T-LENS

 388 388

DIGITALE CAMERA STUNT

250 GB HARDDISCSUPERSTUNT DVD-SPELER

DIGIMAX

  69

 199

SUPERSTEADY SHOT

6 MEGAPIXELS

2,5” LCD-SCHERM

TYPE DSC-S650

PRIJSDOORBRAAK!

  89

Via PrimeLine. Vraag de verkoper naar het prospectus of kijk op www.primeline.nl voor meer informatie.




