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Vleuten-De Meern kijkt uit naar derby
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Hekkensluiter ontvangt 
Net als hĳ  heeft  beweerd dat het wel 
meevalt met de rivaliteit, komt PVCV-
erelid Kees van Rĳ nsoever glimlachend 
met anekdotes. ,,Vorig jaar hebben enkele 
leden van ons kippen roodwit geverfd. En 
toen De Meern op het punt van degrade-
ren stond, was er een groot kruis gemaakt. 
Leden van De Meern hebben onze doelpa-
len wel eens oranje geschilderd. En heel 
vroeger moest de politie er soms aan te pas 
komen.” Het is duidelĳ k, de derby PVCV 
- De Meern, die zondag 11 november ge-
speeld wordt, brengt heel wat teweeg. 

Door Rogier Fonteĳ ne

Beide clubs hebben, on-
geacht de uitslag van de 
derby, dit seizoen reden 

voor een feestje. De leden van 
De Meern vieren het 60-jarig 
jubileum van de club, buurman 
PVCV mag proosten op alweer 
het vĳ ft iende lustrum. Elft al-
begeleider van PVCV Paul Hil-
lebrand: ,,De verstandhouding 
tussen beide clubs is prima. 
Ieder seizoen wordt er in de 
voorbereiding tegen elkaar 
gespeeld. Maar die wedstrĳ den 
stellen toch minder voor. Het is 
een rommelige periode in ver-
band met de vakantie. Dit jaar 
won De Meern. Het is voor het 
eerst sinds begin jaren negentig 
dat we weer in competitiever-
band tegen elkaar spelen.” 

V.V. De Meern is langzaamaan 
de betere geworden van de 
clubs uit dezelfde gemeente. 
Kees van Rĳ nsoever (Witt e 

Kees): ,,Vroeger was PVCV de 
club die het hoogst voetbalde. 
In de jaren negentig kwam de 
ommekeer. De Meern werd 
steeds beter en heeft  ook nog in 
de tweede klasse gevoetbald. 
Wĳ  zĳ n  gepromoveerd uit de 
vierde klasse. Bĳ  ons leeft  het 
waarschĳ nlĳ k toch meer, door-
dat wĳ  iets meer jongens uit het 
dorp hebben.” 
Hans Hensen, technisch di-
recteur van De Meern, beaamt 
dit. ,,Bĳ  ons komt ongeveer de 
helft  niet uit het dorp”, vertelt 
de man met een rĳ k verleden 
als trainer in het amateurvoet-
bal. ,,Daardoor leeft  de derby 
iets minder bĳ  ons. Door onze 
sportieve prestaties worden wĳ  
een aantrekkelĳ ke optie voor 
voetballers uit de omgeving. 
Spelers nemen een vriend mee 
en zodoende komen jongens 
van buitenaf voor ons spelen.” 
De Meern staat momenteel 

op een tweede plaats, PVCV 
staat laatste met nul punten. 
Hensen: ,,Dus is er een kans op 
onderschatt ing.” Zelf is Hensen 
nog trainer geweest van PVCV: 
,,Acht jaar geleden. Ik ken daar 
veel mensen, ook uit het be-
stuur. Ik ben bĳ  de club op een 
goede manier vertrokken. Twee 
jaar geleden ben ik zelfs nog 
gevraagd voorzitt er te worden. 
Maar op dat moment wilde ik 
nog actief blĳ ven in het trai-
nersvak, later kwam deze kans 
bĳ  De Meern. De verstandhou-
ding is prima. Toch hoop ik nu 
wel dat De Meern wint.” 

Een mooi moment uit het verle-
den vond begin jaren negentig 
plaats. Hillebrand: ,,Beide clubs 
stonden bovenaan in de vierde 
klasse. De winnaar zou kampi-
oen worden. Het was propvol 
op het sportpark, er waren zo’n 
3000 man. Raymond van Erven 

Scheidsrechters onderscheiden

34 scheidsrechters uit de regio 
Utrecht, kregen woensdag een 
speldje voor hun jarenlange 
inzet:Boekweit-Peters, Van de 
Broek, Van Leeuwen, Jacobs,  
Van der Flier, Van Kleef, Nott en 
en Van Waveren (goud); Van 
der Wĳ ngaard, Mathu, Van der 
Star, Ramjiawansingh, Loef, 
Van Eck, Haagsman, Karakaya, 
Kohler, Wateler, Rosenow, 
Zwezerĳ nen, Van Mer, Smit, 
Van der Veer, Van der Wielen, 
Schnetkamp, Groen, Vergeer, 
Westland, Westendorp, Augus-
tĳ n, Machelesen, Lombao Veiga 
en Selman (zilver).
Van Beek kreeg de zilveren 
waarderingsspeld.
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COLUMN VAN DE MAAND

Martin Donker (1955) is oud-
sportjournalist van het Utre-
chts Nieuwsblad. Hij schrijft 
nu voor VOETSPOOR – boek 
op maat -, de uitgeverij die dit 
jaar de Utrechtse Voetbalbib-
liotheek introduceert. Na JP 
CLUBICOON over Jean-Paul 
de Jong, verschijnt binnenkort 
TONNY, een boek met dvd 
over de Utrechtse voetballeg-
ende Ton van der Linden.

Apen
Door Martin Donker

Voetballers zijn net aapjes. Neem hun beider imita-
tiegedrag. In korte broek is de voetballer een com-
pleet ander persoon dan in lange broek op straat. 
Kauwgom kauwen, op de grond spugen, machotaal 
uitslaan, een man omhelzen... dat ziet hij zichzelf op 
de openbare weg niet een, twee, drie doen.
Aapjes en voetballers zijn dol op reünieën. Als chim-
pansees elkaar na een periode van afwezigheid weer 
ontmoeten, vindt er een uitgebreide begroetings-
ceremonie plaats. Dat wonderlijke fenomeen kun 
je zien in Burgers’ Zoo als leden van de Arnhemse 
chimpanseekolonie ‘s ochtends uit hun nachthokken 
komen en het buitenterein opgaan.
Op vrijdagavond 12 oktober was er in Galgenwaard 
een begroetingsceremonie. Jean-Paul de Jong nam 
afscheid met een boek, een borrel en een benefi et. 
Kameraden van weleer sloegen elkaar enthousiast 
op de schouder. Ook erna bleef het nog lang onrus-
tig in stadion en binnenstad. In de Ouwe Dikke Dries 
aan de Waterstraat herleefden oude tijden.
JP kan met voldoening terugkijken, het was een 
waardig slot van zijn carrière. Maar aan dat wed-
strijdje viel me iets op. FC Utrecht was uiteraard 
veel fi tter en sterker dan het ‘oude sterrenteam’  
met veteranen als De Kock, Oosterhuis, Van der Net 
en Van Loen, maar als Martel, Mols of Fortuné aan de 
bal kwamen, veerde ik toch even op. Bij FC Utrecht 
miste ik Sânmartean, de enige van de huidige lichting 
met wat we noemen ‘een actie’ in huis.
Zelfs in een wedstrijd voor de fun blijken die andere 
FC-spelers niet in staat een lekkere show op te voe-
ren. Geen solo, geen daverend afstandsschot, geen 
splijtende dieptepass. En dat alleen omdat dergelijke 
manoeuvres ‘te gedurfd’ zijn: balverlies is gezichts-
verlies. Ze kunnen ‘t wel, maar ze doen ‘t niet. Dat zit 
in hun systeem. Het is de kwaal waaraan het Neder-
lands elftal nu al jarenlang lijdt: rondspelen tot je een 

ons weegt. Balbezit als doel en niet als middel.
Wie zou daar toch mee begonnen zijn?
Misschien KV Mechelen wel, eind jaren tachtig on-
der Aad de Mos. Of eerder AZ’67 onder Georg Kes-
sler. Of misschien Liverpool in de hoogtijdagen van 
Dalglish, Souness, Hansen, Lee en Rush. Deze teams 
breiden wat af. Maar wat een patronen! Ze verhie-
ven balbezit tot kunst, en bekroonden het geniale 
one-touch-voetbal met internationale hoofdprijzen.
Hans Kraaij sr wil een boek schrijven over tactieken 
en spelsystemen door de jaren heen. Op de dvd bij 
het binnenkort te verschijnen boek over Ton van der 
Linden, is te zien dat men zich veertig, vijftig jaar ge-
leden überhaupt niet bekommerde om balbezit of 
balverlies. Er was maar één credo:  Aanvallen!Scoren! 
Naar voren met die knikker! Wie zich als binnenspe-
ler, fl ankman of midvoor vastliep, keek even vertwij-
feld hemelwaarts en liet de boel de boel. Nieuwe 
ronde, nieuwe kansen. Voor het vuile werk zijn ande-
ren: backs, de stopperspil, de twee kanthalfs. Mannen 
als Abe Lenstra en Ton van der Linden waren exem-
plarisch voor deze manier van spelen. Het publiek 
smulde.
De formaties volgden elkaar daarna in hoog tempo 
op: van 3-2-5 tot 4-2-4, van 4-3-3 tot 4-4-2, met een 
kentering toen Ajax de Europacup 1 won met 3-4-3. 
Dan waren er nog de schakeringen, zoals de ‘kerst-
boomvariant’ (4-3-2-1) van Co Adriaanse.
Tezelfdertijd manifesteerde zich een slaapverwek-
kend bijproduct: balbezit werd heilig verklaard en 
dat uitte zich in oeverloos breiwerk. Solisten ver-
dwenen. Deze behoudzucht zit er inmiddels zo in-
gebakken dat spelers niet eens meer lijken te wéten 
dat ‘t ook anders kan, avontuurlijker. Ik kan me ten-
minste niet voorstellen dat FC Utrecht-trainer Van 
Hanegem voor een galawedstrijdje zijn spelers gaat 
uitleggen hoe hij wil dat er gespeeld gaat worden. 

‘Ga lekker je gang’, zal de Kromme hebben gezegd. 
Dat tikkie terug en dat balletje breed komt dus uit 
de spelers zelf. Het is geautomatiseerd, het zit in hun 
systeem. En ze hebben geen fl auw idee waarom.

Een dag na de afscheidswedstrijd van JP herlas ik een 
krantenknipsel over een wetenschappelijk onder-
zoek. Dit is de strekking:
Sluit vijf chimpansees op in een kooi, met daarin een 
keukentrap die leidt naar een tros bananen aan het 
plafond. Eén van de apen zal na enige tijd de trap 
opklauteren en een banaantje pakken. Maar als hij 
dat doet, worden de andere vier apen met een 
brandspuit natgespoten. De aap, of een ander van 
de groep, zal een tweede poging wagen. Maar na de 
derde keer komt de opnieuw natgespoten groep in 
opstand. De aap die het nu nog waagt die trap op te 
klimmen, wordt door de rest tegengehouden.
Vervolgens wordt er van de groep van vijf chimpan-
sees één vervangen. De nieuwkomer weet van niets, 
ziet die bananen en klimt dat trapje op. Onmiddellijk 
wordt hij in zijn nek gesprongen door de andere vier. 
Na enige tijd haalt ook hij het niet meer in zijn hoofd 
nog een poging te wagen.
Een tweede chimpansee van de oorspronkelijke 
groep wordt vervangen. Het proces herhaalt zich. 
Ook de eerste nieuweling laat zich niet onbetuigd 
en gaat de jongste aanwinst te lijf. De oppasser hoeft 
dan al lang geen brandspuit meer te gebruiken. Een 
derde chimpansee wordt vervangen, een vierde en 
ten slotte de vijfde. De vijf oorspronkelijke apen zijn 
nu allemaal vervangen, maar de nieuwe groep doet 
alsof dat trapje en die bananen er niet zijn. En ze 
hebben geen idee waarom.
Dat zeg ik: aapjes zijn net voetballers.

Trainerscarrousel
Het feest is weer begonnen. Ten Cate en Koe-
man zijn vrijwillig vertrokken, Jol en Van Wijk 
zijn ontslagen en interim-trainers moeten de 
scherven nu dus proberen te lijmen. Ten Cate 
heeft mij teleurgesteld. Niet alleen als trainer, 
ook als mens. Toen hij bij Ajax werd benoemd 
tot hoofdtrainer dacht ik ‘dat is een goede 
keus, deze Amsterdammer past bij Ajax. Hij 
heeft volgens de pers uitstekend gefunctio-
neerd bij Barcelona, dus kent het klappen van 
de zweep’. De verwachtingen bij zijn komst 
zijn helaas voor de club en supporters niet 
uitgekomen en plotseling, ontkennend dat hij 
het spelletje vals gespeeld heeft, vertrekt Ten 
Cate voor het grote geld naar Chelsea. 
Voor Koeman geldt min of meer hetzelfde. 
Ook Ronald zoekt stante pede het geluk 
in zijn geliefde Spanje. Dit mag, in elk geval 
voor de buitenwereld, weliswaar in goed 
overleg met PSV zijn gegaan, het geeft aan 
dat Koeman schijt heeft aan zijn spelers en 
supporters. Zijn argument dat voetballers 
hetzelfde doen, raakt kant noch wal. Mijns 
inziens heeft een trainer een andere positie 
dan een speler. Zijn verantwoordelijkheid 
naar de club, supporters en met name naar 
de spelers toe is aanzienlijk groter. 
Zelfs onze soms oeverloos brallende Louis 
van Gaal zou nooit zo handelen als Ten Cate 
en Koeman hebben gedaan. Dit heeft te ma-
ken met het respect dat hij voor AZ heeft. 
Ik zou niet graag in de schoenen staan van 
Utrechter Jan Wouters. Als ik op de televisie 
zijn treurige en gekwelde gezicht zie, heb ik 
het gevoel dat hij bepaald niet staat te juichen 
dat hij momenteel interim-coach is bij PSV. 
Martin Jol is een ander verhaal. Hij heeft de 
afgelopen twee seizoenen bij Tottenham Hot-
spur geweldig gepresteerd. Maar je pleegt in 
de huidige voetbalwereld fi guurlijk gezien 
zelfmoord wanneer je zo’n slordige 100 mil-
joen investeert in de lange termijn in plaats 
van in de korte. Professionele voetbalclubs 
zijn tegenwoordig immers net beursgeno-
teerde ondernemingen, en sommigen zijn dit 
al. Direct en beter presteren is als gevolg van 
deze ontwikkeling een must. Prachtige vent 

trouwens, die 
Jol. Ik heb bij-
zonder veel 
wa a rde r i n g 
voor de ma-
nier waarop 
hij, ondanks 
zijn ontslag, 
omgaat met 
de leiding en 
de supporters 
van de Engelse club. Dit getuigt van respect. 

Ook in het amateurvoetbal draait de trai-
nerscarrousel op volle toeren. Als voorzitter 
van vv De Meern verbaas ik mij telkens over 
het vreemde verschijnsel dat contractbe-
sprekingen met trainers plaatsvinden in de 
maanden november en december. Midden in 
het seizoen is een goede evaluatie in veel ge-
vallen nauwelijks mogelijk. Lastig dus, zowel 
voor het bestuur als voor de trainer. Ik geef 
twee voorbeelden. Het bestuur heeft bij de 
aanstelling van een trainer of bij het verlen-
gen van zijn contract duidelijk uitgesproken 
dat zijn elftal moet promoveren. Halverwege 
het seizoen kan het bestuur echter niet be-
oordelen of dit gaat lukken. Dit maakt de 
beslissing om volgend seizoen ook door te 
gaan met de trainer heel moeilijk. Laat ik nog 
een ander voorbeeld geven. Een trainer heeft 
zich tot doel gesteld met zijn team te pro-
moveren. En wanneer dit onverhoopt niet 
mocht lukken, wil hij uitkijken naar een an-
dere vereniging. Hij wordt deze of volgende 
maand benaderd door een andere club, maar 
weet nog niet of hij zijn doelstelling zal halen. 
Het gevolg is dat de man in een spagaat te-
recht komt. Ik pleit er dan ook voor om deze 
trainerscarrousel te laten plaatsvinden in de 
maanden april en mei. Dan kan er immers 
pas een goede evaluatie plaatsvinden. 

Tot slot een welgemeend advies aan Louis 
van Gaal:  schoenmaker blijf bij je leest, laat 
karate en polsstokhoogspringen aan ande-
ren over.
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maakte het enige doelpunt voor 
PVCV. Uitgerekend hĳ  was 
inwoner van De Meern. PVCV 
promoveerde naar de derde 
klasse. Ultiem.” 
Het zou de laatste keer zĳ n dat 
de roodwitt en op een hoger 
niveau acteerden. De opmars 
van De Meern was niet meer 
te stuiten. Vorig jaar betrok 
de club een spiksplinternieuw 
onderkomen, niet langer tegen-
over PVCV maar nog steeds op 
een steenworp afstand. PVCV 
blĳ ft , na lang beraad, spelen 
op de huidige locatie. Er wordt 
grondig gerenoveerd. Volgens 
Kees van Rĳ nsoever heeft  de 
club een bloeiende jeugdvereni-
ging en is de gemoedelĳ ke sfeer 
één van de sterkste kanten van 
de vereniging. ,,Bĳ  ons zal er 
nooit betaald worden. Spelers 
moeten graag voor ons willen 
voetballen. Zĳ  komen hier voor 
de sfeer. Wĳ  hoeven met deze 

groep ook niet te degraderen, 
hebben tot nu toe veel pech 
gehad. Maar vorig seizoen 
promoveerden we onverwacht 
en we merken dat dit toch een 
niveau hoger is.” 

De Meern is uiteraard de 
favoriet voor de ‘bookmakers’. 
Hans de Wit, bezig aan zĳ n 
vierde seizoen als trainer van 
De Meern: ,,Vorig jaar zĳ n we 
als tweede geëindigd. Toen al 
is de doelstelling uitgesproken 
richting de tweede klasse te 
gaan. Met deze spelers is dat 
ook mogelĳ k. Met 22 punten 
uit negen wedstrĳ den sta je 
normaliter ook gewoon boven-
aan, het is dat DHSC ook alles 
blĳ ft  winnen. Wĳ  willen dit jaar 
kampioen worden.” De Wit is 
niet bang voor onderschatt ing: 
,,Zo’n ploeg hebben we niet. 
Ongeveer zes spelers komen 
uit De Meern, voor hen leeft  de 

derby in ieder geval zeker wel 
en de tegenstander zal er voor 
120 procent voor gaan.” 

Witt e Kees, eenmaal pratend 
over PVCV niet meer te stop-
pen, hoopt in ieder geval op een 
enerverend voetbalgevecht. Het 
belangrĳ kste is dat men op een 
goede manier met elkaar om 
blĳ ft  gaan. ,,Ik kom ook vaak bĳ  
De Meern over de vloer. Hun 
voorzitt er, Frans van Seumeren, 
kan prachtig vertellen. Ik ben 
zelfs ook nog eens gevraagd 
een bestuurlĳ ke functie uit te 
oefenen bĳ  De Meern. Maar 
PVCV is toch mĳ n club.” Hans 
Hensen: ,,Mĳ n broer is een 
fanatieke supporter van PVCV. 
Ik merk aan alles dat het toch 
wel leeft .” 

Wie weet maken al deze senti-
menten extra krachten los bĳ  de 
mannen van PVCV. De ploeg 
zal er alles aan doen om juist 
tegen de grote rivaal van de 
hatelĳ ke nul af te komen. Het 
aloude cliché ‘in het voetbal is 
alles mogelĳ k’ zal de afgelopen 
week vaak gehoord zĳ n binnen 
de dorpsgrenzen. Op 11 no-
vember zal blĳ ken wie zich de 
sterkste club van de gemeente 
mag noemen. 
Van de vele aanwezigen zal 
Kees van Rĳ nsoever, 65 jaar 
oud inmiddels, er eentje zĳ n: 
,,Het fanatisme van vroeger is 
verdwenen, maar reken maar 
dat onze jongens er voor gaan 
zondag.”  
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Wilt u met uw bedrijf uw favoriete club aan Wilt u met uw bedrijf uw favoriete club aan 
meer publiek helpen?meer publiek helpen?

Plaats ook een affi che in Rondom Voetbal!Plaats ook een affi che in Rondom Voetbal!

Mail naar: advertentie@rondomvoetbal.nlMail naar: advertentie@rondomvoetbal.nl

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

part-time medewerkers voor de ochtend- en avonduren.

Voor inlichtingen of sollicitaties kunt u tijdens kantooruren 
contact met ons opnemen: tel. 030-2624804.
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ZONDAG 2 DECEMBER
14.00 uur

De hoofdklasse wedstrijd
Elinkwijk - DWV

Stadsherberg
Karel de Stoute
wenst Elinkwijk een

succesvolle start
van de competitie

PROGRAMMA

ELINKWIJK
-

DWS

ELINKWIJK
-

HAAGLANDIA

Bij inlevering van deze advertentie 
bij de ingang kunt u GRATIS naar 
binnen en maakt u kans op een 
wedstrijdbal of het Elinkwijk-boek.
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De vrienden van Elinkwijk De vrienden van Elinkwijk 
wensen u veel plezier wensen u veel plezier 
bij de de aankomende bij de de aankomende 

thuiswedstrijdthuiswedstrijd

Voetbalvereniging CDN uit Driebergen zoekt een 
nieuwe hoofdtrainer,

voor het seizoen 2008-2009.
CDN heeft circa 650 leden. Het 1e elftal is in 3 jaar tijd van de 5e klasse naar de 3e klasse 
zaterdag gepromoveerd. Het elftal bestaat uit jonge spelers met veel perspectief. De jeugd 
groeit en bloeit zodat er de komende 2 jaar veel goede spelers naar de selectie zullen 
doorstromen. CDN telt momenteel 2 zaterdagteams (prestatief), 4 zondagteams (recre-
atief) en 36 jeugdteams waaronder 2 meisjes teams. Een 3e zaterdagteam zal volgend jaar 
worden geformeerd.
De club ontwikkelt zich in snel tempo en heeft een ambitieus beleid tot 2012 gedefi nieerd. 
Het sportpark bestaat inmiddels uit 2 kunst- en 2 natuurgrasvelden.
Wij zoeken een trainer die gewend is te werken met een selectie en goed om kan gaan met 
jeugd en jonge senioren. Een belofteteam als vanzelfsprekend beschouwt. Prestatie staat 
hoog aangeschreven, maar het creëren van sfeer is zeker zo belangrijk.

Voel je je aangesproken reageer dan via E-mail naar p.dingemans@orange.nl 
Schriftelijk mag ook naar: Peter Dingemans, Jachtlaan 55, 3972 TX Driebergen 
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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
Het vierde elftal van Adahanspor neemt veel 
sociale activiteiten op zich. Zo organiseert 
het vriendenteam bijvoorbeeld feesten. Ook 
worden er onder andere computerlessen 
aangeboden.

ARGON  922
De algemene ledenvergadering van sv Argon 
van woensdag 31 oktober leverde weer het 
nodige nieuws op waarvan we u graag in het 
kort op de hoogte willen brengen. Uiteraard 
waren er de diverse jaarverslagen en werden 
er beslissingen genomen over fi nanciële zaken, 
maar ook waren er andere dingen aan de 
orde. In de rubriek bestuursmededelingen 
werden namelijk enkele leden van verdienste 

zonder ook maar een enkele tegenstem of 
onthouding werden aangenomen. Een teken 
dat iedereen zich in deze voorstellen van het 
bestuur kon vinden. Staande de vergadering 
werd de speld door voorzitter Erik de Graaff 
overhandigd aan Jan Gerssen en Jan Zoutman. 
Piet de Jong (gezondheidsredenen) en Paul 
Reurings (buitenlands verblijf) konden helaas 
niet aanwezig zijn. 

benoemd en zelfs een nieuw erelid van de 
vereniging. Als lid van verdienste, vanwege vele 
jaren trouwe dienst bij het wedstrijdsecreta-
riaat bij de jeugd, werd Jan Gerssen verblijdt 
met de speld. Een eer die ook te beurt viel 
aan Piet de Jong, die deze functie bij de zon-
dagsenioren vervult en ook nog veel tijd in de 
supportersvereniging stopt. Voor zijn vele ver-
diensten voor onze club werd ook trainer Jan 
Zoutman benoemd tot lid van verdienste. Zijn 
inbreng in vele jaren trainerschap en opleiding 
zal velen bekend zijn. Tenslotte is Paul Reu-
rings als erelid benoemd vanwege zijn zeer 
belangrijke inbreng in de groei, die onze club 
sinds het begin van de jaren negentig heeft 
doorgemaakt. Het was prettig te merken 
dat deze benoemingen door de vergadering 

Zaalvoetballers blij met frisse start
Afgelopen zomer stapte de 
gehele zaalvoetbaltak van 
DWSM/Posta over naar vv 
Maarssen. Diverse problemen 
lagen hieraan ten grondslag. 
Voor de spelers was het vooral 
belangrĳ k serieus genomen te 
worden.

Henk van Rĳ swĳ k is coach van 
het eerste team, dat uitkomt in 
de hoofdklasse en ooit begon 
als een vriendenteam. ,,We 
hoorden nooit wat vanuit het 
bestuur en moesten alles zelf 
uitzoeken.” Uiteindelĳ k was 
voor de spelers een contribu-
tieverhoging de welbekende 

druppel. ,,Van de vĳ fde klasse 
zĳ n we geklommen naar de 
hoofdklasse. Er is bĳ  DWSM/
Posta altĳ d de afspraak geweest 
dat het eerste team contri-
butievrĳ  zou zĳ n.” Toen het 
nieuwe bestuur aantrad, kwam 
daar plots verandering in. ,,De 
contributie werd verhoogd en 
ook wĳ  moesten gaan betalen. 
Afspraken werden plots niet 
nagekomen.” 

DWSM-voorzitt er Cees 
Ebskamp spreekt dit resoluut 
tegen. ,,Het is alleen zo dat er 
altĳ d geld bĳ  moest voor het 
zaalvoetbal, omdat er ieder 

seizoen een tekort was. Hierop 
is in overleg met alle team-
leiders besloten dat iedereen 
moest gaan betalen. In februari 
van dit jaar vonden de leiders 
dat de contributie te hoog was 
en wilden ze weg. We hebben 
ze hierna geholpen om er via de 
KNVB voor te zorgen dat het 
eerste team in de hoofdklasse 
mocht blĳ ven.”

Zaalvoetbalbestuurder Antoine 
Kaldenbach maakte al eerder 
de overstap van DWSM/Posta 
naar Maarssen. ,,In eerste 
instantie heb ik met andere 
mensen geprobeerd om DWSM 

overeind te houden. Daardoor 
moesten er ook logischerwĳ s 
impopulaire maatregelen 
worden genomen. Dit leverde 
alleen zo veel weerstand op, dat 
ik besloten heb om de overstap 
te maken.” 

Met een frisse wind is Kalden-
bach met het zaalvoetbalbe-
stuur bĳ  Maarssen aan de slag 
gegaan. ,,Er zĳ n mooie plannen 
binnen vv Maarssen en het be-
langrĳ kste is dat de zaal serieus 
wordt genomen. Als er bĳ voor-
beeld nieuwe ballen worden 
aangeschaft , zitt en daar ook 
een aantal plofb allen bĳ . Wĳ  

zĳ n ervoor om te zorgen dat 
alle randvoorwaarden geregeld 
zĳ n. Dan kunnen de spelers 
hun hobby uitoefenen. Daar 
gaat het tenslott e om.”

Als middenmotor in de 
hoofdklasse heeft  coach Van 
Rĳ swĳ k het prima naar zĳ n zin 
bĳ  Maarssen. ,,Het doel blĳ ft  
handhaven en alles daarboven 
is dit seizoen meegenomen. 
Voormalig bondscoach onder 
de negentien Humphrey Pires 
is ons komen trainen omdat zĳ n 
zoon bĳ  ons in het team speelt. 
Daarmee kunnen we weer 
kĳ ken naar de toekomst.”

Peter Achterberg met RAP terug in Utrecht 

Utrecht en Amsterdam, ze hebben elkaar nooit gelegen. 
Het Utrechtse cynisme en de Amsterdamse bluf, het gaat 
nu eenmaal niet samen. FC Utrecht - Ajax is niet voor niets 
de meest beladen wedstrĳ d van het jaar in de Domstad. 
Zondag 11 november zal het er minder heet aan toe gaan. 
Maar de kraker RUC-RAP in de zesde klasse brengt toch 
aparte emoties met zich mee. Zeker voor Peter Achterberg, 
Utrechter in Amsterdamse dienst. 

Door Rogier Fonteĳ ne

De 40-jarige keeper van 
SV Rap is een trouwe 
bezoeker van de site van 

Rondom Voetbal. ,,Een mooi 
initiatief,” zegt Achterberg. “Ik 
vind het onbegrĳ pelĳ k dat er 
nog maar zo weinig Utrechtse 
clubs bestaan. Ik heb vroeger in 
Utrecht gewoond en gevoetbald 
en toen leek het wel of het voet-
bal veel meer leefde. Voor mĳ  is 
het bĳ zonder om tegen RUC te 
voetballen. Een speler van hen, 
Dick van Burgsteden, ken ik 
nog van vroeger. Het is leuk om 
via de site contact te hebben.” 

Dat vindt ook Van Burgsteden. 
Het succes van RUC - de ploeg 
staat fi er bovenaan in de zesde 
klasse - bevalt hem prima: ,,We 
hebben er dit seizoen meer er-
varing bĳ  gekregen. We hebben 

nu een ideale mix van oudere 
spelers en jeugdig talent. Iedere 
zondag is het 
een gezellige 
boel bĳ  ons in 
het clubhuis. 
Ook hebben 
we geregeld 
muziek, en dan 
is het één groot feest.” Van het 
Amsterdamse RAP had de 39-
jarige speler nog nooit gehoord. 
,,Maar wel ontzett end leuk dat 
Peter er speelt. We hebben bĳ  
elkaar op de MAVO gezeten. Ik 
lees altĳ d zĳ n verslagen via de 
website. Het is leuk dat je elkaar 
nu berichten kunt sturen. Zo 
leeft  het voetbal steeds meer. 
Een medium als Rondom Voet-
bal had er twintig jaar eerder 
moeten komen.” 

Volgens Van Burgsteden is er 
bĳ  RUC zeker wel sprake van 

rivaliteit tegen de Amsterdam-
mers. ,,Dat houd je toch niet 
tegen. Veel jongens van ons zĳ n 
FC Utrecht-supporter.” Deson-
danks vindt hĳ  het aantal inci-
denten in zĳ n poule meevallen. 
,,Er gebeurt wel eens wat. Het 
gaat er soms hard aan toe, maar 
na afl oop moet je met elkaar een 
biertje kunnen drinken.” Ach-
terberg merkt dat het voetbal in 
Amsterdam steeds minder leeft . 
Van speciale emoties jegens een 

Utrechtse 
tegenstander 
merkt hĳ  al 
helemaal 
niets: ,,Er zĳ n 
bĳ  ons veel 
studenten-

clubs. Het zou veel meer mogen 
leven. Er is ook nauwelĳ ks 
publiek bĳ  de wedstrĳ den.” 
Van zĳ n eigen club had hĳ  tot 
voor kort nooit gehoord. ,,Ik 
ben gevraagd te komen keepen. 
Vorig seizoen is dit team laag 
geëindigd. Nu loopt het een 
stuk beter. We hebben elf teams, 
het is voor het eerst dat het eer-
ste elft al belangrĳ k is gemaakt. 
De club is duidelĳ k in opbouw. 
Zo hebben we bĳ voorbeeld 
niet eens een tweede elft al. Het 
bestuur heeft  ook niet echt goed 
contact met de spelers. We heb-

ben wel een goede trainer, Said 
Chiddi. Hĳ  heeft  vroeger nog 
hoog gevoetbald.” 

RUC is reeds in het bezit van de 
eerste periode. Na het gelĳ ke 
spel van RAP tegen Vianen is 
de voorsprong van de Utrech-
ters vier punten. Er is RAP dan 
ook alles aan gelegen een goed 
resultaat te boeken tegen RUC. 
Achterberg realiseert zich dat: 
,,Maar het zal lastig genoeg 
worden.” Van Burgsteden: ,,We 
moeten niet denken dat we 
er al zĳ n. Tot nu toe gaat het 
goed, maar ik waag me niet aan 

RUC op ramkoers
een voorspelling. Het kan alle 
kanten op, hoewel ik natuurlĳ k 
hoop op een overwinning.” De 
Amsterdammers op bezoek in 
Utrecht, inclusief twee oude 
schoolmaten die elkander tref-
fen, het belooft  spectaculair 
te worden. Beide liefh ebbers 
hebben er zin in. Via de website 
zullen er na afl oop van het duel 
ongetwĳ feld berichtjes heen en 
weer worden gestuurd. Tevens 
zal Achterberg, net als altĳ d, 
met een gedetailleerd wedstrĳ d-
verslag komen. Ongeacht wie 
er wint.
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‘ik waag me niet aan 
een voorspelling’

Gezellige dructe op sportpark Lunetten.



6

MIJN CLUB

‘Wat nu rest, is de menselijke
Het riante en ruime appartement op Hoog Catharĳ ne: huize Bouwens, wie uit de jeugd 
van UVV of basketbalvereniging Cangeroes is er niet geweest? Voor eind-van-het-sei-
zoensfeestjes, kampioensfeestjes, of voor wie vanuit het centrum niet meer de weg naar 
huis wist te vinden. Iedere bekende was, en is, er welkom. Het eerste dat nu opvalt bĳ  het 
betreden van huize Bouwens is de enorme stapel post op de salontafel. Ansichtkaarten, 
beterschapwensen en brieven, vooral veel dankbetuigingen, afscheidsbrieven en brieven 
van mensen die graag nog een keer een afspraak met hem willen maken. Want voor wie 
het nog niet weet, Cies Bouwens (79) gaat dood: slokdarmkanker. In februari hoorde Bou-
wens van zĳ n artsen dat hĳ  niet meer lang te leven zou hebben. Hĳ  had er zelfs nu al niet 
meer kunnen zĳ n. De altĳ d montere sportbestuurder leeft  op geleende tĳ d. Maar Cies 
Bouwens is er niet de man naar dat uit te stralen, en dat doet hĳ  dan ook niet. 

Door Gerrit Lĳ ffi  jt

Het is schitt erend,” zegt 
Cies Bouwens opge-
wekt. ,,Ik heb nu de 

mooiste tĳ d van mĳ n leven. Ik 
heb zoveel prachtige ervarin-
gen om na zestig jaar sport- en 
bedrĳ fsleven op terug te kĳ ken. 
Wat nu rest, is de menselĳ ke 
warmte. Kĳ k toch eens naar die 
stapel post, dat beschouw ik 
als een compliment; dat je wat 
betekend hebt. Zelf beschouw 
ik het als een geweldige stimu-
lans om door te gaan met mĳ n 
levensstĳ l: het negatieve baga-
telliseren, het positieve optima-
liseren. Er komt nu zoveel op 
me af. Mĳ n agenda ziet zwart 
van de afspraken. Ik doe het 
absoluut niet rustiger aan. Ik 
vind het nog steeds heerlĳ k om 
met van alles bezig te zĳ n. En 
weet je wat het fi jnste is? Mĳ n 
zoon Han werkte en woonde 
voorheen in Brussel. Maar 

toen die hoorde wat ik had, is 
hĳ  in Utrecht komen wonen, 
in de vorige woning van een 
boezemvriend van mĳ . Dus ook 
mĳ n schoondochter Karin en 
kleinzoon Jaxon heb ik nu bĳ  
me in de buurt.”

Huize Bouwens oogt als een 
Utrechts sportmuseum. Lĳ sten 
met shirts, posters, foto’s en 
handtekeningen van voetbal-
lers, honkballers en basketbal-
lers herinneren aan een rĳ k be-
stuursverleden. Cies Bouwens 
laat met trots een onlangs in de 
Amsterdam Arena genomen 
foto zien, van Marco van Bas-
ten, Johan Cruyff  en hem. Maar 
ook in de dagelĳ kse sportprak-
tĳ k doet Bouwens nog van al-
les. ,,Ik ben leider van het eerste 
elft al van UVV, het eerste van 
Cangeroes en de junioren van 
Cangeroes. In april had ik tegen 
UVV en Cangeroes gezegd dat 
ze maar vervangers voor me 

moesten zoeken, omdat ik er 
na de zomer waarschĳ nlĳ k niet 
meer zou zĳ n. Na het seizoen 
kwam Cangeroes echter zonder 
bestuur te zitt en. In juni ben ik 
ondanks mĳ n huidige situatie 
toen even interim-voorzitt er 
geworden en heb ik in korte tĳ d 
een nieuwe voorzitt er gevon-
den. Het leiderschap van UVV 
1 zou ook van me overgeno-
men worden. Toen bleek mĳ n 
vervanger van 54 zelf opeens 
ernstig ziek te zĳ n, vreselĳ k. 
Dus nu doe ik dat nog steeds 
samen met Ad Nenerman, en 
ik ben bĳ na tachtig. Dan heb je 
toch prima redenen om dank-
baar te zĳ n.”

,,Cies, je bent een beste kerel, 
maar je kunt er geen reet van. 
Het is zonde van mĳ n tĳ d. Je 
kunt beter iets in het bestuur 
gaan doen.” Met die woorden 
maakte de toenmalige UVV-
trainer Eef Ruis een einde aan 
de voetballoopbaan van Cies 
Bouwens. ,,Het is het beste 
advies dat ik ooit gekregen 
heb,” zegt Bouwens zelf. Ruis 
moet een man met mensenken-
nis geweest zĳ n, want Bou-
wens ontwikkelde zich als een 
bestuurder die veel betekend 
heeft  voor de hele Utrechtse 
sportwereld. Zo kreeg Bouwens 
een Koninklĳ ke Onderschei-
ding en is hĳ  in het bezit van 
de Sportpenning van de stad 

Utrecht, hĳ  is erevoorzitt er van 
de Algemene Sportvereniging 
UVV, erelid van Cangeroes en 
erelid van de VSU (Vereniging 
Sport Utrecht).
Bouwens heeft  tevens aan de 
basis gestaan van het profvoet-
bal in Utrecht. Maar wat hĳ zelf 
als zĳ n hoogtepunt beschouwt, 
is dat hĳ  op verzoek van de 
gemeente aan mocht treden 
als voorzitt er van FC Utrecht 
(en dat terwĳ l hĳ  destĳ ds het 
bestuur van Elinkwĳ k verliet 
omdat hĳ  tegen de fusievoor-
waarden van de Utrechtse 
profclubs was). 

Bouwens, die ooit begon als 
kruideniertje op de Amster-
damsestraatweg en bĳ  Unilever 
opklom van leerling-vertegen-
woordiger tot directeur, slaag-
de er samen met zĳ n bestuur in 
om het op de afgrond balance-
rende FC Utrecht weer op de 
rails te krĳ gen. Maar wat toen 
belangrĳ k was voor Bouwens, 
is dat nu een stuk minder. ,,Het 
besef dat ik door clubleden en 
spelers nog steeds op handen 
gedragen wordt, is nu een stuk 
belangrĳ ker. Spelers die om je 
nek hangen en zeggen: ‘je bent 
er nog’. Het is groots dat ik 
dat nog mag meemaken. Het 
belangrĳ kste in het leven is niet 
geld of macht, maar menselĳ ke 
warmte. En dat komt nu dage-
lĳ ks in bakken op me af.”

Wat voor Bouwens lange tĳ d 
ook een hoogtepunt was, 
eindigde uiteindelĳ k in een 
dieptepunt. Als nationaal 
verkoopleider van Iglo/Ola 
en directeur van Vricon, wist 
Bouwens Ola als sponsor van 
de honkbalafdeling van UVV 
binnen te halen. 26 jaar lang 
verbond de ĳ sjesfabrikant zĳ n 
naam aan UVV. ,,Er is geen 
bedrĳ f in Nederland dat zo 
lang een club heeft  gesponsord. 
In die tĳ d heeft  UVV ruim 
een miljoen gulden kunnen 
incasseren, en daar ben ik trots 
op. Maar toen ik met pensioen 
ging bĳ  Unilever kreeg ik als 
afscheidscadeau nog 135.000 
gulden mee, goed voor drie 
jaar sponsoring. Daarna stopte 
het automatisch. Mede doordat 
die geldkraan dicht ging, is het 
honkbal lange tĳ d in de ver-
keerde hoek terechtgekomen, 
dat mag je wel zeggen. Dat ik 
dat niet heb kunnen voorko-
men, vind ik jammer.”

Ook jammer vindt Bouwens dat 
iedereen hem kent als mister-
UVV, of van het basketbal, 
honkbal of FC Utrecht. ,,Ieder-
een vergeet dat ik van ’63 tot 
’73 ook nog tien jaar actief ben 
geweest als bestuurder bĳ  Ce-
leritudo. Aanvankelĳ k begon ik 
daar als jeugdvoorzitt er. En het 
gekke is: aan die periode heb ik 
juist een aantal van mĳ n beste 
en trouwste vrienden overge-
houden.”

Door zĳ n ervaring ontwik-
kelde Bouwens zich ook als 
een gewiekst bestuurder. Zo 
heeft  hĳ  eens een fl ink aantal 
jeugdleden van boven de acht-
tien opgetrommeld om op een 
algemene ledenvergadering zĳ n 
zin te krĳ gen. ,,Je houdt veel 
vrienden en vriendinnen over 
aan zo’n voorzitt erschap, maar 
ook tegenstanders. Dat gaat nu 

Aansluitend werd een nieuw bord onthuld 
waarop alle ereleden, leden van verdienste en 
voorzitters van de vereniging gememoreerd 
worden. Erelid Jan van der Holst onthulde dit 
fraaie bord. Hij liet zich graag assisteren door 
secretaris/vice voorzitter Gert van Hasselt, 
die het bord had gerealiseerd. 
Ook konden deze vergadering twee vertrou-
wenscontactpersonen geïnstalleerd worden. 
Dit zijn Rob Werkhoven, die als zodanig al 
bijna een jaar heeft gefunctioneerd, en als 
nieuw contact Ellen Prins, een prima aanvul-
ling op deze belangrijke post. 
Bij de bestuursverkiezing was er ook goed 
nieuws, want het zittende bestuur kon 
gelukkig uitgebreid worden met twee nieuwe 
mensen, te weten Abe van Nieuwkerk, die het 

jeugdvoetbal zal vertegenwoordigen, en Peter 
Berger, die voorlopig wordt ingezet bij diverse 
projecten die op stapel staan. Daarnaast kun-
nen nu mogelijk wat verschuivingen plaatsvin-
den in het soms overvolle pakket, dat enkele 
bestuursleden op hun schouders nemen. Abe 
van Nieuwkerk en Peter Berger zijn uiteraard 
ook van harte welkom bij dit zo belangrijke 
onderdeel van de vereniging.
Zaterdag kreeg ook Paul Reurings na terug-
keer uit het buitenland zijn speld uitgereikt 
door de voorzitter, hij was er uitermate blij 
mee. Piet de Jong ontvangt de speld uiteraard 
ook binnenkort.

Verder heeft de club vorig seizoen met Leen 
Verhagen een uitstekende nieuwe trainer 
voor het eerste team binnengehaald. “Verha-
gen is er in geslaagd om in één seizoen tijd 
het team van de zesde naar de vijfde klasse 
te laten promoveren. Bovendien doen we nu 
ook weer bovenin mee. Het is onze ambitie 
om in 2009 opnieuw gepromoveerd te zijn 
naar de vierde klasse”, vervolgt de voorzitter. 
“Aurora heeft een jong team. De gemiddelde 
leeftijd ligt rond de 23 of 24 jaar. Naast veel 
talenten hebben we ook twee echt ervaren 
krachten binnen de selectie.” 
Aurora is een echte dorpsclub. “Tien procent 
an de inwoners van Werkhoven is actief spe-
lend lid voor de vereniging”, vertelt Lankhorst. 
“Dat geeft aan dat voetballen hier een groot 

AURORA   231
Leendert Lankhorst is de nieuwe voorzitter 
van Aurora. “Twee jaar geleden stopte mijn 
voorganger Wybe Douma met het voorzit-
terschap. Als bestuur hebben we eerst binnen 
de gemeenschap naar een geschikte opvolger 
gezocht. Het blijkt echter heel moeilijk te zijn 
om voor dit soort functies een geschikt per-
soon te vinden”, aldus Lankhorst, die zelf drie 
jaar lang penningmeester van de vereniging 
was. Lankhorst benadrukt dat de vereniging 
niet stil heeft gezeten in de tijd dat naar een 
nieuwe voorzitter werd gezocht. “Zo gaat 
het op sponsoringgebied bijvoorbeeld prima. 
De sponsoring is dit seizoen weer met tien 
procent gestegen en ook onze hoofdsponsor 
Jos Mulder heeft zijn contract verlengd.” 

Of Cies een CV wilde sturen... Nog dezelfde dag lag de handgeschreven CV in de brievenbus van de verslaggever.

1954 - 1991 Unilever, afscheid als directeur Vricon
1948 - 1954 bestuurslid UVV
1950 - 1954 voorzitter Utrechtse jeugdcontactcommissie
1954 directeur profclub Utrecht, 1e in Nederland
1954 - 1959 jeugdvoorzitter Celeritudo, leider 1e elftal
1987 medeoprichter Vereniging Sport Utrecht
1987 vice-voorzitter VSU
1997 erelid VSU
1970 vice-voorzitter Cangeroes
1984 erelid Cangeroes
1965 - 1977  kampchef 32 sportkampen NKS
1973 - 1993 algemeen voorzitter UVV
1992 Sportpenning gemeente Utrecht
1993 - 1994 voorzitter van FC Utrecht
1994 leider eerste voetbalteam
1994 erevoorzitter UVV
1999 lid beheergroep Stationsgebied Utrecht
2007 Koninklijke Onderscheiding

CV Cies

Cies Bouwens, in het aangezicht van de dood:
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e warmte’
eenmaal zo als je beslissingen 
neemt. En in de loop der jaren 
weet je het als goed bestuurder 
ook zo te organiseren dat je je 
zin krĳ gt. Een grote fout die 
veel bestuurders maken bĳ  on-
derhandelingen, is dat zĳ  hun 
wil dicteren zonder eerst naar 
anderen te luisteren. Ik heb 
het niet zo vaak gehad dat ik 
mĳ n mening naar voren bracht 
zonder die bĳ gesteld te hebben. 
Je luistert naar ideeën van an-
deren, weegt 
die, en dat 
neem je mee in 
de eindbeslis-
sing. Dat heet 
voortschrĳ -
dend inzicht.”

Een recent fraai staaltje van de 
bestuurskunde van Bouwens 
is hoe hĳ  basketbalvereniging 
Cangeroes zo ver heeft  weten te 
krĳ gen dat zĳ  de sporthal van 
De Paperclip in Leidsche Rĳ n 
(op het UVV-veld) als thuisha-
ven aanvaardde. ,,De training-
faciliteit op Kanaleneiland 
van Cangeroes zou worden 
afgebroken en thuishal Galg 
& Waard werd evenementen-
hal, waardoor ze wel moes-
ten verhuizen. Natuurlĳ k is 
Leidsche Rĳ n een nadeel, door 
de afstand, voor echte Utrech-
ters. Maar in Leidsche Rĳ n 
wordt een hele nieuwe stad 
neergezet, wat goed is voor de 
toekomst van een club omdat 
je verzekerd bent van aanwas. 
Dus naast het feit dat het voor 
mĳ  plezierig is, paste het ook 
goed in de toekomstvisie van 
de club. Nou, dan ga je lob-
byen binnen het bestuur en bĳ  
prominente leden. Naast goed 
luisteren, probeer je iedereen 
mee te krĳ gen die je mee kan 
krĳ gen. Zo werkt dat.”

Zoals Bouwens dat zelf noemt, 
‘woont’ hĳ  nog steeds iedere 
dag bĳ  UVV. ,,Voor anderen 
stort de wereld in elkaar als ze 
horen dat ze doodgaan, ik zit er 
niet mee. Pluk de dag. Waar ik 
me aan stoor als ik met mensen 
praat, is dat ze vaak over nega-
tieve dingen zeuren of mop-
peren. En waar ik me kapot aan 
kan ergeren, is bĳ voorbeeld de 
negatieve houding van Ajax- 

en FC Utrecht-supporters ten 
opzichte van hun club. Zeker 
bĳ  Utrecht was het vroeger juist 
de kracht van de supporters dat 
ze ook als het slecht ging achter 
de club bleven staan.”

,,Dat het eerste honkbalteam 
van UVV kampioen werd en 
promoveerde en dat het eerste 
van UVV in vier jaar tĳ d van de 
derde klasse naar de hoofdklas-
se opklom.” Cies Bouwens weet 

de sportieve 
hoogtepun-
ten die hĳ  
meemaakte zo 
op te noemen. 
Dat UVV 
daarna weer 

degradeerde, vindt hĳ  jammer 
maar is nooit een reden geweest 
om de pĳ p aan Maarten te ge-
ven. ,,Zo zit ik er niet in”, zegt 
Bouwens. ,,Als het goed gaat 
ben je er, en als het slecht gaat 
ben je er ook. Ik ben nog altĳ d 
leider en eigenlĳ k heb ik dat 
altĳ d het mooist gevonden. Als 
leider in de kleedkamer voel 
je het sfeertje. Dat is ook het 
mooie van sport: je leert er met 
mensen om te gaan en proble-
men op te lossen. Je leert de 
mentaliteit van mensen nergens 
zo goed kennen als na winst of 
verlies. En het leiden van een 
team houdt je jong. Straks ga 
ik weer naar de training van de 
A-junioren, met de bus. Want 
ik mag geen auto meer rĳ den, 
dat is niet verstandig. Maar 
dat is ook fantastisch. Ik heb 
bewondering voor het bus- en 
tramvervoer in Utrecht. Ik mis 
mĳ n auto helemaal niet.”

En dan komt de dood weer om 
de hoek kĳ ken. ,,Als ik in het 
begin van het jaar niet naar de 
dokter was gegaan, had ik nu 
waarschĳ nlĳ k nog van niets 
geweten. Af en toe heb ik wel 
last van pĳ n”, zegt Bouwens op 
zĳ n keel wĳ zend. ,,Als dat te 
erg wordt, accepteer ik het niet. 
Als het fout gaat, wordt het tĳ d 
voor euthanasie, door anderen 
of door mezelf. Ik heb een veel 
te mooi leven gehad om het 
nu nog te laten verpesten. Er 
zullen maar weinig mensen zo 
dankbaar zĳ n als ik, als ik de 
pĳ p uitga.”
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sociaal gebeuren is.”

AUSTERLITZ 205
De terugkeer van Austerlitz met een eerste 
elftal in de competitie bevalt tot nu toe 
uitstekend. De ploeg draait keurig mee in de 
middenmoot. Vorige week werd in een spec-
taculair tegen Ardahanspor nog met 5-5 gelijk 
gespeeld. Austerlitz is nog op zoek naar een 
nieuwe voorzitter Jeugdzaken. Hans Neijzen 
vervulde deze functie, maar hij is sinds 5 
november afgetreden.

BENSCHOP  413 
De heren van Benschop 2 staan fi er bovenaan 
in de reserve tweede klasse. Eind oktober 
sleepte de ploeg de tweede periodetitel bin-

nen door in een uitwedstrijd het Nieuwegein-
se Geinoord met 3-0 te verslaan. Ook met 
A-junioren en het tweede dameselftal gaat het 
uitstekend. Beide teams staan bovenaan. 

DE BILT  1205
FC De Bilt begint in december met de bouw 
van vier nieuwe kleedhokken. Bovendien zul-
len de bestaande kleedlokalen worden gere-
noveerd. In mei worden er twee kunstgrasvel-
den aangelegd. Sinds dit nieuwe seizoen heeft 
de club verder de commissie Sportiviteit en 
Respect opgericht. 

FC BREUKELEN 787
Fc Nijerodes en Vitesse zijn per 1 juni gefu-
seerd tot FC Breukelen. Over het algemeen 
gaat het de goede kant op met de vereniging. 

horen. Met name de Zondag, uitkomend in de 
eerste klasse zondag amateurs West 1, heeft 
haar draai nog niet gevonden. De potentie die 
dit team ongetwijfeld heeft, wordt nog niet 
vertaald in resultaat. Trainer Roy Tular werkt 
hard om het team die impulsen te geven om 
het aan het voetballen te krijgen. Hoewel 
de feitelijke resultaten van de Zondag 2, dat 
debuteert in de reserve hoofdklasse West 
1, nu nog achterblijven is het wel duidelijk 
dat dit jonge team potentie heeft. Kijken we 
naar de overige zaterdag- en zondagelftallen 
dan kunnen we constateren dat ook zij het 
aardig doen. Daar staat over het algemeen het 
plezier voorop, maar wordt resultaat zeker 
niet uit het oog verloren.
De jeugd is een feest om te zien. Tientallen 

Qua integratie van de twee culturen loopt 
het bijna beangstigend goed. De organisatie 
begint steeds meer vorm te krijgen. De wil is 
duidelijk aanwezig, en dan volgt de invulling 
vanzelf. De accommodatie krijgt steeds meer 
een nieuw gezicht en straalt meer en meer 
uit wat we willen zijn. Een open club met een 
duidelijk voetbalgezicht. Aan het nieuwe imago 
wordt ook hard gewerkt door middel van 
de nieuwe website, het clubblad en overige 
publicaties. Het voetbalgezicht naar buiten 
wordt in de eerste plaats gevormd door de 
drie vlaggenschepen, te weten de Zaterdag 
1 en de Zondag 1 en 2. Zaterdag 1 voert op 
het moment de ranglijst aan van de zaterdag 
derde klasse C West 1. Zowel de Zondag 1 
als de Zondag 2 presteren nog niet naar be-
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‘Naast goed luisteren, 
probeer je iedereen mee 
te krijgen. Zo werkt dat.’
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jeugdteams spelen wekelijks met veel plezier 
en behalen redelijke resultaten in hun wed-
strijden.De ‘top’ van de FC Breukelen-jeugd 
wordt gevormd door de A1, de B1 en de C1. 
Deze teams presteren naar behoren en tonen 
groei. Al met al ziet de toekomst van de FC 
Breukelen er goed uit. Al realiseren we ons 
met zijn allen dat het seizoen 2007/2008 in de 
eerste plaats een groeijaar is en dat we vanaf 
volgend seizoen de echte vruchten van de 
fusie gaan plukken.  
Opvallend is het grote aantal vrijwilligers 
binnen de club. Er zijn bijna 200 vrijwilligers 
bij het 800 leden tellende FC Breukelen 
betrokken. “Er wordt met een enorm enthou-
siasme gewerkt om van de nieuwe club een 
goede en bloeiende vereniging te maken”, 

stelt Ruud Emous, die de vrijwilligerszaken op 
zich neemt. Op dit moment is er geen enkele 
vacature binnen de vereniging. “Of het nu gaat 
om bestuursfuncties, teamleiders of uitvoe-
rende taken, alles is ingevuld”, straalt Emous. 
“Maar nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd 
welkom.”

BREDERODES  946
Rick van den Oudenrijn stopt na dit seizoen 
als trainer van de heren 1 van Brederodes. 
“Voor ons kwam dit niet echt als een ver-
rassing”, stelt voorzitter Hans van Breukelen. 
“Hij heeft een hele drukke baan. Toch blijft het 
jammer. Bij Brederodes zijn we tevreden over 
Rick en hij had ook zeker kunnen blijven.” Van 
den Oudenrijn: “Na mijn actieve carrière heb 

BUNNIK   543
“Ons oudste lid en tot voor kort tevens 
nog enig levende Erelid Gradus Schaap is 
overleden in een Hospice in Zeist”, vertelt Eef 
Goes van vv Bunnik ’73. “De gezondheid van 
Gradus liet hem de laatste jaren steeds meer 
in de steek.” Goes heeft veel mooie herin-
neringen aan Gradus. “Ik leerde hem kennen 
toen ik eind jaren 70, begin jaren 80 lid werd 
van de zondagcommissie. Gradus was op dat 
moment wedstrijdsecretaris, maar had toen al 
een heel voetballeven achter zich. Hij kon vol 
trots vertellen dat hij lang voordat EMS, later 
Bunnik ’73, in 1945 werd opgericht hij zijn 
eerste wedstrijd in Bunnik al had gevoetbald. 
Dat was eind jaren 30. Voor meer informatie 
hierover en oude elftalfoto’s met Gradus, kunt 

ik de ambitie gehad om ooit hoofdtrainer bij 
Brederodes te worden. Ik heb niet alleen een 
drukke baan maar ook een gezin met jonge 
kinderen. Na drie jaar ga ik daar voorrang aan 
geven. Ik ga dan ook absoluut niet aan de slag 
bij een andere vereniging.”De voorzitter is blij 
dat Van den Oudenrijn de club al zo vroeg dit 
seizoen heeft ingelicht over zijn keuze. “Hij 
geeft ons zodoende de kans om rustig naar 
een opvolger te zoeken. We hebben veel res-
pect voor Rick van den Oudenrijn. Hij is een 
echte verenigingsman en het is leuk dat hij in 
elk geval als voetballer na dit seizoen actief zal 
blijven voor de club. Waarschijnlijk zal hij in 
ons vierde of vijfde team gaan spelen.”

WIM
Wim de Regt laat zich de koffi  e uit het kunststof bekertje goed 
smaken. De 45-jarige voorzitt er van de beheergroep overziet het 
voetbal- en basketbalveld, de speeltuin en de jeu de boules-baan 
op zĳ n dooie akkertje. Alsof de vlam nooit eens in de pan slaat. 
,,Ha, we hebben ons wel eens verschanst in het hokje. Werden we 
bekogeld met modder en stenen. Dat waait dan wel over.” Niet 
meer dan incidentjes noemt de programmamanager ontwikke-
lingswerk het. Over het algemeen worden de beheergroep en de 
honderd vrĳ willigers gerespecteerd, ,,al heb ik wel eens met mĳ n 
handjes moeten wapperen”. Zoals een aanvoerdersband wonderen 
kan doen met het verantwoordelĳ kheidsbesef van een dwingeland  
in een voetbalelft al, zo krĳ gen de grootste kwajongens soms de 
functie van speluitlener. ,,Werkt prima.” Zelf heeft  Wim weinig 
met voetbal, al raakt zĳ n zevenjarige zoontje steeds meer bevangen 
door voetbalkoorts. ,,Tot nu toe kĳ k ik alleen naar het WK, zoals 
veel mensen alleen met kerst naar de kerk gaan.”

FAISEL
Faisel Agsel houdt een Derbystar vĳ fj e hoog op het plein voor 
de Villa Nova basisschool. Daar voetballen Faisel en zĳ n klas- en 
schoolgenootjes  ‘elke dag’. Meer zit er voor de elfj arige, klein-
van-stuk, niet in. Hĳ  heeft  last van astma en mag niet bĳ  een club 
voetballen. ,,Is niet erg en astma niet eng. Als ik het benauwd krĳ g, 
neem ik een pufj e. Maar dat is pas na een uurtje of drie voetbal-
len. Sneller moe dan de anderen word ik niet.” Over zĳ n favoriete 
voetballer, twĳ felt Faisel: ,,Ronaldinho… Nee doe maar Ronaldo, 
Christiano Ronaldo. En van de Nederlanders Van der Vaart.”

YOUNES
Younes Abdelhak sprint weg als Ronaldo in zĳ n 
beste dagen, inclusief de lach. De jongen die hem 
vergeefs achterna zit, is de enige die anoniem 
wil blĳ ven, kort na de kleinste van het stel een 
oorveeg te hebben uitgedeeld.  Pas als Younes  
–  die op zĳ n beurt weer net iets meer fysiek in de 
strĳ d gooit dan zĳ n voetbalmaatjes  –  akkoord is, 
wordt de pers te woord gestaan. De elfj arige spits 
van PVC’s D2 wil dan wel als eerste zĳ n naam 
goed spellen. Het duurt even, maar dan volgt 
een onnavolgbaar snelle woordenstroom :  ,,De 
beste voetballer van de wereld is Ronaldinho, en 
in Nederland Afellay, een Utrechter.” Van zĳ n 
eigen PVC kent Younes niemand, van FC Utrecht 
evenmin: ,,Die haat ik.” Waarom? ,,Weet ik niet.”

NIEUWE DOELTJES
Faisel en Seff edine bestoken Anouar. De doelman kan gerust zĳ n. 
De gemeente plaatste na een tragisch ongeval – waar de jongens 
niets over willen zeggen – prachtige nieuwe doeltjes. Geen kans 
dat deze vastgenagelde metalen kooitjes omvallen en spelende 
kinderen zwaar letsel bezorgen.
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u terecht op de website www.bunnik73.nl 
onder de rubriek ‘Geschiedenis’.”
Gradus was een Bunniks Voetbaldier in hart 
en nieren. Hij verzamelde bijvoorbeeld alle 
clubbladen en hield - waarschijnlijk nog 
voordat Rijk Doeser werd geboren - wed-
strijduitslagen bij. Altijd wanneer je iets wilde 
weten over EMS en Bunnik ’73 kon je het aan 
Gradus vragen. 
Als wedstrijdsecretaris was hij altijd punctueel 
en vooral Pietje Precies. Kwam niet aan zijn 
infokastjes in de hal van het klubhuis. Ze 
hangen er nog steeds. “Ik herinner mij dat 
hij eens heel boos was omdat iemand zijn 
magneetjes had ‘geleend’. Toen kwam er een 
slot op de kastjes”, aldus Goes.
Eind jaren 80 was Gradus even weg bij Bunnik 

ik op mijn trouwdag een klein geldkistje van 
ze kado kreeg. Ik gebruik hem nog steeds als 
sleutelkastje.”
Gradus was ook de initiatiefnemer van de 
jaarlijkse Penalty-bokaal. Hij regelde en deed 
alles zelf, tot het uitreiken naar de naar hem 
vernoemde wisselbeker.
Tot het laatst was Gradus met zijn club be-
gaan. Hij heeft onze voorzitter nog gevraagd 
om gele en blauwe bloemen bij zijn afscheid. 
Voor zijn vele werk voor het voetbal en 
EMS/Bunnik ’73 in het bijzonder heeft hij 
van de KNVB de gouden speld ontvangen. 
Apetrots en met tranen in zijn ogen kreeg hij 
die opgespeld.
Vanwege zijn verdiensten is Gradus benoemd 
tot Erelid van de vereniging. 

‘73. Het toen zittende bestuur stond hem 
niet aan en hij gooide zijn kop in de wind. 
Die periode moet hem ongetwijfeld veel pijn 
hebben gedaan. Toen het nieuwe bestuur van 
Bunnik ’73 aantrad, werd Gradus meteen 
teruggehaald.
Jarenlang waren Gradus en zijn vrouw Hennie 
op zondag de vriendelijke gastheer en gast-
vrouw in de bestuurskamer. Mede hierdoor 
had Gradus heel veel contacten in de regio-
nale voetbalwereld en bij de KNVB.
Op trainingsavonden op dinsdag stonden 
Gradus en Hennie achter de bar. “Wanneer 
ik op zondagavond de kantine ging sluiten 
bracht ik trouw de geldkist (voor dinsdag) 
naar de ‘Schaapskooi’ op Camminghalaan 93”, 
vertelt Goes. “Ze vonden dat zo bijzonder dat 

SEFFEDINE
Seff edine Boutchakout is de rechtsbuiten van 
Magreb ’90, D1, en volgt een strak dagelĳ ks 
ritme. ,,Na school ga ik eerst naar huis, om te 
eten. Dan elke dag voetballen met deze jongens, 
die allemaal op het Villa Nova zitt en. Als ik geen 
training heb bĳ  Magreb, van vier tot zes.” Fa-
vorieten van de elfj arige Seff edine zĳ n  –  ook al 
– Christiano Ronaldo en Wesley Sneĳ der, de kle-
ine Utrechtse in dienst van het grote Real Madrid. 
,,Die scoorde direct in zĳ n eerste wedstrĳ d!”

ANOUAR 
Anouars achternaam blĳ ft  geheim. ,,Mag ik niet 
zeggen van mĳ n vader.” Maar heus niet Diba, 
grappen zĳ n vriendjes. Ook Anouar is elf en aan-
valler, spits in de D2, nee 1, nee 3, of toch 2, van 
Zwaluwen Utrecht. Zĳ n favoriet is  – niet toevallig  
– Babel. ,,Omdat die zo lenig, snel en sterk is.” Of 
hĳ  de trainer van het eerste van Zwaluwen kent? 
,,Die haat ik! Toen ik zeven was, vroegen ze of ik bĳ  
Zwaluwen wilde komen voetballen. Ik zei ‘ok’ en 
kwam in de E1. Maar toen werd ik wat dikker en 
daarom speel ik nu in de D3, eeeh D2.” 

SUIKERSPIN
Speluitleencentrum De Suikerspin is het hart 
van het speelplein in Nieuw Engeland. Kinderen 
kunnen er speeltuig lenen en snoep halen, tegen 
muntjes die ze op school verdienen of verliezen 
met hun gedrag. Maar bĳ voorbeeld ook door 
met een prikstok papier en ander afval op te 
ruimen. Zeer gewild is nu het tafelvoetbal. Jaren 
geleden waren dat vooral de skelters, maar die 
werden vernield, of gestolen. De school dreigde 
het project te moeten staken, maar buurtouders 
sprongen energiek in het gat. Elke woensdag 
en vrĳ dagmiddag bemenst een elft al ouders het 
centrum; zeg maar een middag per maand per 
ouder. Bovendien organiseren ze jaarlĳ ks een 
vĳ ft al festivals. 
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Druktemaker
Eind november mag ik op Klein Gal-
genwaard weer eens een balletje trap-
pen met Dave Tessel. Dave, een drukte-
maker van jewelste waar ik wel iets van 
mezelf in herken, ken ik ruim tien jaar. 
Toen bezochten hij en zijn medespe-
lers van het Abrona G-elftal de Galgen-
waard en mocht ik een clinic voor ze 
verzorgen. Dave had een matje in zijn nek en was zó fanatiek, prachtig! 
Bij Utrecht – Ajax zag ik dat Dave zijn matje kwijt is. 30 november zal 
blijken of ook het fanatieke er af is.

Op die dag verheug ik me. Het zal de eerste keer zijn dat ik Dave en de 
boys zelf kan ontvangen, op Klein Galgenwaard. We halen ze in de bus 
op vanaf locatie Sterrenberg en dan spelen ze een jubileumwedstrijd, 
oud tegen nieuw plus begeleiders. Na afl oop kijken we een dvd over 
tien jaar voetbal met G-factor, van het team dat eerst was onderge-
bracht bij Jonathan en later Vliegdorp. Ter afsluiting bezoeken we met 
zijn allen de wedstrijd Utrecht – Sparta. 
Abrona is een christelijke organisatie die meer dan 1600 mensen met 
een verstandelijke beperking helpt zich te ontplooien. Sport speelt 
daarin een belangrijke rol en dat is precies waar Klein Galgenwaard 
voor staat: sport voor iedereen, hart voor stad en regio.
Daarom is Klein Galgenwaard ook de eer te beurt gevallen in maart 
2008 het goede doel te zijn van de Jaarbeurs Utrecht Marathon. Daar-
om ook mag ik het boegbeeld zijn van de week van de jeugdzorg, tus-
sen 17 en 24 november. En daar zijn we blij mee en zeer trots op. 
De Fortis Foundation organiseert op 26 november in samenwerking 
met de stichting Sportkanjers en Klein Galgenwaard een Wiel Coer-
ver-workshop. Daar kunnen medewerkers van Fortis leren hoe ze op 
een sportieve manier kinderen vanuit moeilijke omstandigheden kun-
nen verder helpen in hun sociaalemotionele ontwikkeling.
De 21e komen Erik Pieters en zijn vriendin Mandy naar Klein Galgen-
waard. We stellen dan onze accommodatie beschikbaar voor de Lin-
geborgh-school, waar Mandy het project Sport en Gezondheid draait. 
Erik en ik begeleiden dan de sportactiviteiten.
Elke dinsdagmiddag voetballen de sociaal kwetsbaren op Klein Gal-
genwaard. Dan bereiden we ook ons Utrechts dak- en thuislozenteam 
voor op het Nederlands kampioenschap, dat in het voorjaar zal wor-
den gespeeld.
FC Utrecht organiseert op 19 november bij ons een testdag met Sco-
ren voor Gezondheid, een project van de stichting Meer dan Voetbal. 
Ruim honderd kinderen kunnen dan met onder andere Michel Vorm 
een contract afsluiten dat ze twintig weken meer zullen bewegen en 
gezonder eten.

Zo’n contract heb ik in veertien 
jaar nooit gehad bij FC Utrecht. 
Lijkt me voor mensen als Dave en 
mezelf een hele prestatie.

Onder andere in november:

19 Scoren voor gezond-
heid met FC Utrecht

17-24 Jean-Paul boegbeeld 
Week van de jeugdzorg 

21 Sport- en gezondheid-
dag Lingeborgh-school

26 Workshop Fortis Foun-
dation

30 Jubileumdag Orbis 
 G-elftal van Abrona

Reportage: 
René van der Laan en Eldert Kuiken
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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

MEER WOONPLEZIER VOOR MINDER GELD!

ENKA MEUBELEN

NU 3 + 2 zits

Amsterdamsestraatweg 194-196 Tel: 030-2444680  www.enkameubelen.nl

Deze week van 1995,-

Diverse kleuren mogelijk!!1395,-

Pakketboot 19

3991 CH  Houten

Tel:  030 - 636 41 30

Mob:  06 - 461 39 146

Fax:  030 - 636 41 32

info@interieurvisie.nl

In en verkoop van automobielen

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

BLOEMENVEILING VAN VLEUTEN 

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

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

WWW.UTRECHTSEBAZAAR.NL

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

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

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

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

Dorpsstraat 25A

3451 BJ Vleuten

Tel: 030-6773211

Fax: 030-6775086

www.teletapijt.nl

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

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

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

Neem contact op met uw spe-
cialist in herstofferen om een 
afspraak te maken en uw zit-
meubel te beoordelen.
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”In 2003, toen hij 80 jaar werd, hebben we 
hem thuis opgehaald en naar het (zijn!) club-
huis gebracht. Daar hebben veel leden met 
hem en zijn familie een klein feestje gevierd”, 
aldus Goes. “Met natte oogjes genoot hij van 
alles wat daar gebeurde. Gradus was een 
emotioneel mens.”
Gradus is niet meer onder ons. Een aimabel 
en vriendelijk lid van onze vereniging is ons 
ontvallen. Ons rest niets anders dan met veel 
respect aan hem terug te denken.

Bunnik ’73 wenst Hennie, Herman en Martin 
en zijn gezin heel veel sterkte bij de verwer-
king van dit verlies.
Gradus was er altijd voor Bunnik ’73 en Bun-
nik ’73 zal er altijd zijn voor zijn familie…

CDN   568
CDN heeft sinds vorig jaar maart een na-
schoolse opvang in haar clubhuis. Bovendien 
is de vereniging samen met de rugbyers van 
Pink Panther, de korfballers en voetballers van 
Dalto en de gemeente in onderhandeling over 
een nieuwe accommodatie op Sportpark De 
Woerd. Naast naschoolse opvang is het de 
bedoeling dat er ruimte komt voor studiebe-
geleiding, fysiotherapie en een voetbalschool. 
CDN hoopt dat de eerste stappen tot de 
realisatie van een vernieuwd complex in 
2008 gemaakt kunnen worden. De huidige 
trainer van het eerste elftal, Ben Altemuhl, zal 
dan niet meer de leiding hebben. Na twaalf 
jaar trouwe dienst gaat hij volgend seizoen 
een nieuw avontuur aan. “We hebben een 

zelfs. “Dalto bestaat sinds 1995 en Storm was 
er vanaf het eerste uur bij. Vrijwel elke dag is 
hij op de club aanwezig en op de zaterdagen 
volgt hij altijd veel wedstrijden.” 
Het vierde elftal van Dalto is al een jaar 
ongeslagen. Na acht speelronden stond het 
team zonder puntverlies fi er bovenaan in 
de reserve vijfde klasse. Dalto 4 is een mix 
tussen oud eerste elftalspelers en jongere 
talentvolle jongens. Opvallend genoeg heeft 
het team geen trainer. 

DELTA SPORTS  1380
FC Delta Sports ’95 start een unieke samen-
werking met de HypotheekCompany Houten. 
De samenwerking houdt in dat leden van 
Delta Sports die via de HypotheekCompany 

fantastische trainer aan hem gehad en hebben 
dat nog steeds. Maar na al die tijd wil hij toch 
graag een andere uitdaging aangaan”, aldus 
voorzitter Peter Dingemans.

CDW   768
CDW maakt sinds september volop gebruik 
van de twee nieuwe kunstgrasvelden, waarvan 
één met wedstrijdverlichting. Dagelijks wordt 
er inmiddels op gespeeld. Met dank aan de 
sponsorcommissie worden de velden omringd 
door tal van sponsorborden. 

DALTO   223
Dalto is enorm blij met secretaris Harry 
Storm. “Hij is de motor van de vereniging”, 
stelt Van Essen, leider van het tweede elftal, 

Allard Schimmel voetbalt door na breuk voorhoofd

‘Geen liedje, maar een plaat in m’n kop’
Vreeswĳ k-speler Allard Schimmel brak in september 2005 
zĳ n voorhoofd. Voetballen moest hĳ  maar niet meer doen, 
stelde de arts in het ziekenhuis. Toch pikt de 22-jarige 
Nieuwegeiner alweer ruim een jaar wekelĳ ks zĳ n wed-
strĳ den mee. Een monoloog over het ongeluk, de revalida-
tie en de keus om door te gaan. 

Door Marieke van der Voort

Ik kan me het duel waarin 
het gebeurde nog goed 
herinneren. We speelden 

bĳ  DHC en stonden met 4-3 
achter. Bĳ  een corner besloot 
ik als centrumverdediger mee 
te gaan naar voren. Net toen ik 
een bal in de zestien wilde kop-
pen, helde mĳ n tegenstander 
achterover. Ik kopte vol op zĳ n 
achterhoofd.

Zelfs onze eigen keeper, die 
toch het verst weg stond, heeft  
m’n hoofd horen kraken. Een 
schel geluid. Ik voelde een 
deuk, maar weinig pĳ n. Ieder-
een was bezorgd. Zelf begon 
ik ‘m pas te 
knĳ pen op het 
moment dat het 
ambulance-per-
soneel me vast-
bond op een 
brancard. Zeker toen bleek dat 
er bloed in mĳ n braaksel zat. 
Het is vreselĳ k niet te weten 
wat er precies aan de hand is.

In het ziekenhuis werden met-
een allemaal onderzoeken ge-
daan. De doktoren constateer-
den een gebroken voorhoofd en 
vreesden voor hersenbeschadi-
ging. Mĳ n voorhoofd was naar 
binnen gedeukt, in mĳ n voor-
hoofdsholte. Er is van daaruit 
slechts een klein scheidings-
wandje richting de hersenen. 
Als dat niet meer in tact was 

Paspoort 
Naam: Allard Schimmel
Leeftijd:  22 jaar
Club:  VSV Vreeswijk
Team:  2e
Positie: middenvelder, rechts-
back
Bijzonder: Brak voorhoofd in 
2005 als centrumverdediger
Studie:  Accountancy aan Uni-
versiteit Nyenrode
Werk: PwC (accountants- en 
belastingadviseursbedrijf)

geweest, had mĳ n wereld er nu 
heel anders uit kunnen zien. Ik 
heb veel geluk gehad.

De drie uur durende operatie 
verliep prima. Een week moest 
ik met drains achter mĳ n oren 
en in mĳ n neus in het zieken-
huis blĳ ven. Daarna heb ik nog 
zes weken met een drain in m’n 
neus thuis gezeten. Dat niets 
kunnen doen, was frustrerend. 
Ik sliep ontzett end veel, maar 
was na het halen van een kopje 
thee alweer moe. Hoewel ik in 
januari mĳ n baan en studie op-
nieuw volledig had opgepakt, 
voelde ik me pas in april 2006 
weer de oude. 

In die peri-
ode kreeg ik 
ook te horen 
dat mĳ n 
voorhoofd 
was hersteld. 

Met de plaatjes die erin waren 
gezet, was het bot weer tegen 
elkaar aangegroeid. Wel vertel-
de de arts in het ziekenhuis me 
dat ik een dun voorhoofd heb 
en dat het altĳ d kwetsbaar zal 
blĳ ven. Ze raadde me af verder 
te voetballen. En koppen was al 
helemaal uit den boze.

Natuurlĳ k heb ik getwĳ feld 
tussen doorgaan of stoppen. 
Maar ik miste het spelletje en 
het sociale gebeuren rondom 
het voetballen. Al sinds de 
F’jes speel ik bĳ  Vreeswĳ k, net 

als mĳ n broers Jurian en Pim. 
Bovendien is voetbal gezien 
mĳ n drukke werk en studie een 
prima uitlaatklep. In mei 2006 
besloot ik voorzichtig te trainen 
en sinds vorig seizoen sta ik 
weer op het 
veld. Eerst we-
kelĳ ks samen 
met Pim, in 
het vĳ fde. Nu 
speel ik net 
als voor mĳ n 
blessure in het tweede. Vooral 
mĳ n moeder had het er in het 
begin moeilĳ k mee. Ze was 
bang dat er iets mis zou gaan. 
Ik kan haar angst wel begrĳ pen. 
Je kunt natuurlĳ k altĳ d een bal 
per ongeluk hard op je hoofd 

krĳ gen. Als ik opnieuw mĳ n 
voorhoofd breek, loopt het 
waarschĳ nlĳ k niet zo goed af. 
Maar de kans dat het fout gaat, 
is niet zo groot. Koppen laat ik 
voortaan aan anderen over en 

in een muurtje 
zie je me niet 
meer staan. 
Als er een bal 
van dichtbĳ  
hard richting 
mĳ n hoofd 

wordt geschoten, is wegduiken 
bovendien mĳ n eerste refl ex. 

Bĳ  de risico’s sta ik niet zo vaak 
stil. Thuis kun je ook ergens te-
gen aan knallen. Het is gebeurd 
en er moet ook een geintje 

over gemaakt kunnen worden. 
‘Ik heb geen liedje, maar een 
hele plaat in m’n kop’, hoor ik 
mezelf soms zeggen. Ik leef nu 
en wil graag de dingen blĳ ven 
doen die ik leuk vind. Tĳ dens 
wedstrĳ den zie je me helemaal 
opgaan in het spel. Zonder in-
spanning geen overwinning, ik 
probeer altĳ d alles te geven. Als 
kleine jongen hoop je natuur-
lĳ k in het eerste team terecht 
te komen. Helaas is die droom 
voorbĳ . 
Wel wil ik ooit nog een keer 
kampioen worden. Dan kunnen 
we net als Vreeswĳ k 1 bĳ  hun 
titel van 2004 de Nieuwegeinse 
gracht induiken voor een fan-
tastisch feest.” 
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‘Ik voelde een deuk, 
maar weinig pijn’
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 ‘Wel wil ik ooit nog 
kampioen worden’
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Bij Univé staat
u nooit buitenspel.

Op het gebied van schade-,
zorg- en levensverzekeringen

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

En... Univé houdt de premies laag!

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

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

ook voor particulieren!

Afvalcontainer bestellen...
Beelen bellen!

www.proshots.nl, de grootste 
sportfotodatabank van Nederland

ADVERTENTIE NOVEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 3



RUBRIEK NAAM  NOVEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 3 13

Ben je sportief en
heb je teamgeest? 

Dan zijn wij op 
zoek naar jou.

Heb je ervaring en interesse? 
Kijk op www.midreth.nl

Stuur of mail jouw cv naar:
 

Bouwbedrijf Midreth
Postbus 112

3640 AC Mijdrecht
sollicitaties@midreth.nl

Bel voor vragen: Niels Vergeer 06-53632138

• calculator
• werkvoorbereiders

• uitvoerders
• timmerlieden

• medewerkers serviceteams
• medewerkers timmerfabriek

Bouwbedrijf Midreth B.V. zoekt:
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,,Perfect verzorgd”, juicht 
Joop Leliveld als de laatste 
lampen zĳ n gedoofd. Het 
Elinkwĳ k-gala, op 20 oktober 
in de Galgenwaard, was in 
alle opzichten een overwel-
digend succes. De veiling 
bracht ruim 120.000 euro in 
het laatje voor de stichting 
Topsport Elinkwĳ k. Boven-
dien werd en passant een 
grote nieuwe sponsor gepre-
senteerd. 

,,Steenkorrel Recycling is de 
komende drie jaar hoofdspon-
sor van opleidingen jeugd”, 
meldt Leliveld trots namens de 
stichting Topsport van de Zui-
lense hoofdklasser. ,,Steenkor-
rel is een milieubewust bedrĳ f 
dat landelĳ k objecten sloopt 
en het beton recyclet in eigen 
betoncentrales. Ze geven onze 
jeugd een belangrĳ ke impuls 
en daar zĳ n we erg blĳ  mee. 
Immers: wie de jeugd heeft , 
heeft  de toekomst.”
Wat geldt op de grasmat, doet 
ook opgeld in de bestuurs-
kamer. ,,Wĳ  van de stichting 

Topsport, met onder meer 
voorzitt er Kraay sr. en Nico la 
Maître, zĳ n toch al wat oudere 
mannen”, weet Leliveld. ,,Dan 
is het toch geweldig om te zien 
dat een stel jonge kerels, alle-
maal met een groot Elinkwĳ k-
hart, de zelfwerkzaamheid wil 
voortzett en. En hoe. Ze zĳ n 
meer evenementgericht en je 
ziet het resultaat. Op vrĳ wil-
lige basis zo’n gala neerzet-
ten, van dit kaliber. Direct al 
bĳ  binnenkomst keken onze 
sponsors en hun gasten hun 
ogen uit. Bĳ  zo’n club willen 
bedrĳ ven graag horen. En de 

Cees en Nel zijn verslingerd aan Sporting, en Sporting aan Nel en Cees

Elke club kent ze wel: een paar van die supervrĳ willi-
gers die het peloton van andere vrĳ willigers met lengte 
verslaan. Nel en Cees van Dĳ k zĳ n zo’n stel; niet weg te 
denken van het veld van Sporting’70. ,,Nooit ga ik een dag 
met tegenzin naar Sporting”, zegt Nel. En daarom is ze er 
elke dag, bĳ na altĳ d samen met haar Cees.

Door Rolf de Vos

Veel ouders die hun kin-
deren op een voetbal-
club doen, hebben het er 

wel een paar jaar voor over om 
leider of trainer te zĳ n. Je moet 
tenslott e tóch naar het veld, 
nietwaar? 
En soms heb 
je van die 
mensen die 
dan blĳ ven 
plakken. Nel 
en Cees van 
Dĳ k kwamen 
23 jaar geleden met dochter 
Monique mee naar Sporting. 
Monique ging bĳ  de E’tjes voet-
ballen, Cees werd leider/trainer 
en Nel kwam ook. 

Cees - veertig jaar huisschilder 
bĳ  dezelfde baas - was voet-
baller bĳ  DVSU, en toch was 
Sporting de logische keuze: 
,,In Witt evrouwen woonden 
we tussen de Sporting-men-
sen. Onze buurman heeft  ons 

enthousiast 
gemaakt.” Het 
was nog voor-
dat Voordorp 
werd ge-
bouwd. Spor-
ting, herinnert 
Cees zich, was 

ook nog een andere club dan 
nu: ,,Vergis je niet, er zaten hier 
nog allerlei doktoren enzo. Het 
bestuur moest je keuren voor-
dat je lid kon worden. Voor 
ons geen probleem, want de 
mensen hier kenden ons al.” 
 
Nel en Cees bleven al die jaren. 
Ook toen hun drie kinderen 
Monique, Rita en Dennis dat 
allang niet meer nodig hadden. 
Voor Nel begon het met een 
zaterdagochtendje bardienst: 
,,En het werd steeds meer. 
Ik begon met eens in de vier 
weken bardienst. Nu sta ik 
hier elke avond, en ’s ochtends 

ben ik hier ook. Waarom? Ach 
gewoon, niet omdat ik vind dat 
het moet of zo, maar omdat het 
leuk is, met alle mensen hier. 
Nooit ga ik een dag met tegen-
zin naar Sporting.”

Aan Nel, die met haar aanste-
kelĳ ke lach een hele kantine 
kan doen omkĳ ken, kan je zien 
dat ze het naar haar zin heeft . 
Cees vinden mensen misschien 
een origineel Utrechtse mop-
perpot, hĳ  lacht inderdaad niet 
snel. Maar Sportingers kĳ ken 
gemakkelĳ k door het gemopper 
van Cees heen. Glimlach of niet, 
hĳ  doet alles voor Sporting: ,,En 
dan bedoel ik niet het eerste, 
want daar heb ik eigenlĳ k wei-
nig mee. Zeker nu onze Dennis 
er niet meer vast in speelt. Maar 
het gaat om de club en de men-
sen hier, die maken het leuk. 
Iedereen is hier welkom.”

Je kan geen klus zo gek beden-
ken of Cees en Nel hebben die 
gedaan, in die afgelopen 23 
jaar. Leider 
zĳ n, trainen, 
scheids-
rechteren, 
schilderen, 
beerputt en 
leegschep-
pen, wc’s 
schoonmaken, ballen oppom-
pen, het antwoordapparaat 
inspreken als de training was 
afgelast, of gewoon, de boel 
schoonhouden. 

Inmiddels krĳ gt Nel betaald 
om elke avond de kantine 
open te houden. ,,Maar als ik 
al die uren ook hiervoor zou 
krĳ gen betaald, kon ik stil gaan 
leven.” Ook ’s ochtends is ze 
er, voor de schoonmaak en de 
was (van de shirts en hesjes) 
of om de aerobics-club binnen 
te laten. Nel: ,,Ik doe ook de 
boekhouding van de kantine 
en ik verkoop de shirts aan alle 
leden, waarvan ik vervolgens 
weer alle inkomsten aan het 
bestuur afdraag. We worden 
gelukkig overal bĳ  betrokken. 
Bĳ  het Hoge Hoed-toernooi, 
het Sinterklaasfeest voor de 
kleintjes, ze vragen altĳ d: Nel, 
hoe zullen we het doen?”

Jaarlĳ ks hoogtepunt voor Nel 
en Cees zĳ n de voetbalkam-
pen voor de F’jes en E’tjes in 
Austerlitz, elk jaar. Nel doet 
de inkopen en leidt de keuken; 
Cees fl uit wedstrĳ djes, schenkt 
de limonade en draait de bingo 

waarvoor Nel 
de prĳ zen heeft  
gekocht. Nel: 
,,Geweldig, 
om met die 
kleintjes op 
stap te gaan. 
En natuurlĳ k 

ook met de rest van de leiding. 
Je leert de mensen dan einde-
lĳ k ook bĳ  hun naam kennen. 
Overdag lol met de kleintjes, 
’s avonds als die op bed liggen 

klaverjassen.”

Cees en Nel zĳ n verslingerd 
aan Sporting, en Sporting aan 
Nel en Cees. Tĳ dens het uurtje 
interview in de kantine heeft  
bĳ na iedereen die binnenkomt 
een vraag, of in ieder geval een 
opmerking. Een bedankje voor 
een antwoord kan er vaak nog 
net af, maar Nel en Cees zitt en 
niet verlegen om complimen-
ten. ,,Omdat we hier al zo lang 
rondlopen, herkennen veel 
mensen ons. Grote mensen die 
al klein kind bĳ  Sporting zĳ n 
begonnen. Hartstikke leuk als je 
op straat ineens je naam hoort 
roepen”, zegt Nel. Cees: ,,Wĳ  
hoeven niet op de voorgrond te 
staan, ik ben gewoon Cees, en 
Nel is Nel.”

En toch stonden ze een paar 
jaar geleden in de schĳ nwer-
pers, toen ze door de gemeente 
werden geëerd werden als 
‘vrĳ williger van het jaar’. Een 
certifi caat, een bos bloemen, 
in de Jaarbeurs toegesproken 
door burgemeester Brouwer en 
toenmalig wethouder Spekman, 
tussen de andere gelauwerden 
zoals bekerwinnaar FC Utrecht. 
,,Daar moet toch de club achter 
gezeten hebben, anders krĳ g je 
zo’n prĳ s niet”, zegt Nel nu. 

Een mooie herinnering, die 
oorkondes. Maar Nel en Cees 
hebben ook genoeg aan de 
jaarlĳ kse complimentjes van 

Houten een hypotheekofferte tekenen ervoor 
zorgen dat er een bedrag van € 100,= in de 
clubkas gestort wordt. HypotheekCompany is 
een onafhankelijk adviseur in fi nanciële dienst-
verlening en is gespecialiseerd in maatwerkad-
vies. Carlijn Boon van de HypotheekCompany: 
“Wij stellen onze klant centraal. Persoonlijk 
advies gericht op de unieke privé situatie is 
het uitgangspunt. De klant is bij ons klant en 
geen (polis)nummer. Dat werkt zeer positief 
en resulteert in een jarenlange succesvolle 
relatie met onze klanten”.
Een tweede onderdeel van de samenwerking 
bestaat uit een ‘member gets member’ actie. 
Ieder lid van de vereniging die iemand intro-
duceert bij de HypotheekCompany en die 
vervolgens klant wordt, ontvangt € 50,= aan-

Het kunstgrasveld van DHSC is klaar. Met 
betrekking tot de bouw van de kantine zijn 
de gesprekken afgerond met de gemeente. 
Begin 2008 zal de bouw gaan beginnen en 
men hoopt begin 2009 klaar te zijn. Dan zal 
er ook een begin worden gemaakt met twee 
nieuwe velden zodat het sportpark complex 
eind 2009 helemaal klaar is. DHSC probeert 
dit in augustus op te lijsten met een wedstrijd 
tegen FC Utrecht.

DOMSTAD MAJELLA 103

DOSC  577
DSO/Ultrajectum vv Op 28 november komt 
de Sint naar DSO/Ultrajectum van 13:00 tot 
16:00 uur.  We verwachten iedereen om 13:00 

leverbonus. Tevens stort HypotheekCompany 
een bedrag van € 50,= in de kas van de club.
HypotheekCompany en FC Delta Sports wil-
len op deze wijze een strategische samenwer-
king aangaan die resulteert in een wederzijds 
voordeel.

Delta Sports is verder op zoek naar trainers 
voor de mini’s. Voor de allerkleinsten kunnen 
we nog twee trainers gebruiken op woensdag 
van 16.00 tot 17.00. Intresse? neem contact 
op met Jerry van Holst (TC F en Mini’s) 
j.a.vanholst@versatel.nl

DESTO   513

DHSC   506
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‘Het begon met een 
zaterdagochtendje 

bardienst’

‘Nel kan met haar 
aanstekelijke lach een 

hele kantine doen 
omkijken’

Nooit een dag met tegenzin

Topgala

Voorzitter Cees Hogenes en Carlijn Boon van 
de HypotheekCompany. 
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op het sportcomplex, waar we om 13:15 een 
wedstrijd gaan voetballen. Om 14:15 gaan we 
douchen. Iedereen wordt om 14.40 uur in de 
kantine verwach om met z’n allen  Sinterklaas 
en zijn Pieten binnen te gaan halen. Om 16:00 
uur zwaaien we de Sint en Pieten weer uit 
en misschien laat de Sint ook nog wel een 
kadootje achter…

DSO/ULTRAJECTUM  434

DVSU  420
Of het nu gaat om jeugdvoetbal voor jongens 
en voor gemengde (jongens en meisjes) 
teams, om seniorenvoetbal voor recreanten, 
seniorenvoetbal gericht op prestaties, zaal-
voetbal, of voetbal voor meisjes en jongens 

met een beperking...iedereen kan bij DVSU 
kiezen met wie hij wil voetballen. Iedereen...? 
Nee toch niet. Er zijn meisjes die graag met 
meisjes willen voetballen. En die teams heeft 
DVSU (nog) niet. Maar dat gaat als het aan 
ons ligt snel veranderen.
We willen graag op korte termijn beginnen 
met een of twee meisjesteams. Eerst maar 
eens gaan trainen om vervolgens te kijken 
wanneer we met competitievoetbal voor 
meisjes gaan starten. Dus ben jij tussen de 6 
en 12 jaar, vul dan snel het aanmeldformulier 
in op www.site-easy.nl/dvsu/form_aanmeld.
php. Heb jij een vriendin die ook graag wil 
voetballen, vertel haar dan dat er meisjesvoet-
bal komt in Lunetten en of ze zin heeft om 
ook mee te voetballen! Voor de duidelijkheid: 

gekomen dat er vers bloed bij moet. Nadat er 
eerder al een nieuwe voorzitter werd aange-
steld, is nu ook de secretaris van de club, Ron 
van de Brink, aan de beurt. Kandidaat voor 
deze positie is Frits van Ru. Op 20 november 
beslist het bestuur over deze kwestie. Het 
eerste elftal van EDO gaat dit jaar niet op 
trainingskamp. 

ELINKWIJK   643
Een veiling tijdens een gala in stadion Galgen-
waard heeft Elinkwijk veel geld opgeleverd. 
Met de verkoop van o.a. een gesigneerd shirt 
van Wesley Sneijder haalde de club uit Zuilen 
120.000 euro op. Het geld zal geïnvesteerd 
worden in de jeugd. Het eerste elftal van 
Elinkwijk gaat dit jaar op trainingskamp naar 

meisjes die liever in gemengde teams (blijven) 
spelen.....vooral doen! Meer info volgt!

DWSM  272 

DWSV   170
Op 27 december staat het jaarlijkse jeugd-
clubuitje gepland.
Dit jaar zijn is het de bedoeling om te gaan 
lasergamen. De E-pupillen tot en met de B-ju-
nioren kunnen mee als zij zich voor woensdag 
7 november aanmelden bij hun leider. Te laat? 
Dan gaat het feest niet door. 

EDO  128
EDO is nog steeds een gezonde club. Om dit 
zo te houden is het bestuur tot de conclusie 

artiesten zĳ n stuk voor stuk 
tot het einde gebleven. Grote 
klasse!”

Bubbelbad
De woorden van de pater fa-
milias doen de mannen achter 
het Elinkwĳ k-gala deugd. Met 
zeven man zĳ n ze het afge-
lopen jaar een slordige 400 
uurtjes druk geweest om alles 
tot in de puntjes te regelen. 
Ramon Porsius, Ronald van 
Schuilenburg, Dennis Lam-
merts, Jerry Saff rie, Jeff rey van 
Tamelen, Karl van Baggem en 
Dennis van Tamelen (zie foto) 

waren rond 16.30 uur klaar met 
de voorbereidingen. 
,,Toen”, lachen ‘spelverdelers’ 
Dennis Lammerts en Jeff rey 
van Tamelen, ,,volgde het 
ludieke hoogtepunt voor ons. 
,,We hadden nog een uur voor 
de eerste gasten over de rode 
loper zouden binnenkomen. 
Zĳ n we eerst even met zĳ n 
zevenen in het bubbelbad van 
FC Utrecht gaan zitt en, met een 
glaasje champagne. Even de 
spanning eraf.”
Alleen al de aankleding van de 
Leliveld- en Van der Linden-
zaal, had Dennis van Tamelen 

– die een groothandel op de 
bloemenveiling heeft  - een 
nachtje doorhalen gekost. Met 
zĳ n moeder, vader Jan en een 
aantal bloembinders. ,,Er komt 
zoveel bĳ  kĳ ken als je het echt 
professioneel wilt neerzett en”, 
verzekeren voormalig spits 
Lammerts en doelman Van 
Tamelen. ,,En wat te denken 
van het coördineren van alle 
artiesten, veilingmeester Junior 
Zeger en presentator Hein 
Vergeer.” 
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Uitzendbureau voor dak en thuislozen 
en Productiewerkplaats voor sierhekwerken etc.

v. Sijpesteijnkade 31
3521 AJ  Utrecht
Tel: 030-2961380
www.bureaudagloon.nl 030 63 41 042

www.gob-houten.nl

ook voor uw
clubblad
en alle andere vormen van
verenigingsdrukwerk

druk en kopie

Voor ieder feest, bruiloft of receptie 
geniet van onze geheel vernieuwde

Champagnezaal
met airco - terras - restaurant - zalen.
DE ENGEL HOUTEN.  Tel. 030 – 6371554.

www.deengel.nl. 

Bel voor folder: 030-2933317 
(na 11.00 uur)

Elke ZONDAG de gezelligste “DANSAVOND”
vanaf 20.00 uur

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

Uw feest verzorgd voor € 17,- p.p.
BESTAANDE UIT:

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

 En een kopje koffi e na afl oop

Meer informatie en acties op onze site

www.partyzaal.nl

Van het voetbal naar een nieuwe 
(vaste) baan

Uitzendbureau ErvarenJaren bemiddelt sinds 1999 voor 
werkzoekenden met ervaring.

Motivatie, betrouwbaarheid en de directe fl exibele inzetbaarheid 
maken onze kandidaten uitermate interessant voor onze klanten. 
Is uw interesse gewekt? 
Kijk voor informatie op www.ervarenjaren.nl.
ErvarenJaren 3512 EM Utrecht
Nobelstraat 239 030-2459191

stukadoorsbedrijf       lid NOA

Achterberg Zeist BV

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

PBM Disposables B.V.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN
MET EEN COMPLEET ASSORTIMENT HACCP-DISPOSABLES

- bedrijfskleding / schoeisel - hygiëne papier en zeep

- HACCP disposables - bezems en borstels

- medische disposables - (werk-)handschoenen

 Tel 030 - 630 88 55 Fax 030 - 605 35 88
 www.pbm-disposables.nl info@ pbm-disposables.nl
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MIJN CLUB

Als kind moest ik moeilijke afkortingen le-
ren op school. Gelukkig, ik kende er eentje: 
KNVB. De leraar sloeg een diepe zucht bij 
die lettercombinatie; ‘de grootste debielen-
organisatie van Nederland’ noemde hij onze 
voetbalbond. 
 
De laatste tijd moet ik steeds vaker terug-
denken aan die woorden. Heel het voetbal 
interesseert ze duidelijk geen lor meer in 

Zeist. Toenemende problemen op de velden 
worden enkel bestraft met boetes. Clubs als 
Rivierwijkers zijn een goudmijntje voor de 
KNVB. Natuurlijk mogen die in de compe-
titie blijven. Ik ben zelf getuige geweest van 
massale vechtpartijen op de velden, waarna 
alle spelers werden vrijgesproken. De clubs 
kregen een boete. En in het ergste geval nog 
wat punten aftrek, voor de vorm. 
 
De KNVB koestert liever zijn sponsoren. Op 
het ereterras tijdens interlands zijn de bladen 
Heineken niet aan te slepen. Maar als er een 

bekertje bier langs de amateurvelden wordt 
gesignaleerd, lopen de straffen hoog op.  Om 
een wedstrijdformulier tegenwoordig cor-
rect in te vullen, moet je minimaal wiskunde 
B je pakket hebben gehad.  Scheidsrechters 
hebben tegenwoordig het niveau van poli-
tieagenten, die zich in de bosjes verstoppen 
om langsfi etsende kinderen zonder licht te 
bekeuren. Hoe hoger de frustraties oplopen, 
hoe harder de kassa rinkelt. 
 
Graag spreken ze er schande van dat voetbal-
len door onderbetaalde Pakistaanse kinderen 

worden gemaakt. Maar dat de snoepreisjes 
van de KNVB mede worden gefi nancierd 
met het geld van vechtpartijen, zul je ze nooit 
horen zeggen. 
 
Voor mij is voetbal allang geen volkssport 
meer. En Kadir Akkanat is - buiten trainer 
van Rivierwijkers - een ambassadeur van het 
nieuwe beleid bij de KNVB. Hopelijk houdt 
bondsvoorzitter Henk Kesler naast zijn 
vrouw ook een stoeltje voor hem vrij tijdens 
het EK. 

Door Oscar van der Horst.
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Zijn keepers gek?
Een bal uit de kruising tikken, heeft  zo zĳ n charme. Maar 
het bestaan van een keeper kent ook zĳ n keerzĳ de. Zo kan 
een blunder een uitstekende wedstrĳ d compleet vergallen. 
En dan zĳ n er ook nog de levensgevaarlĳ ke capriolen die 
een doelman moet uithalen om zĳ n doel schoon te hou-
den. Wat bezielt keepers eigenlĳ k om zich wekelĳ ks vol 
overgave voor de bal te gooien? Rondom Voetbal legt drie 
verschillende keepers een aantal prikkelende stellingen 
voor.

Door Pim Koppel

 Keepers zĳ n gek
WS: ,,Gek denk ik niet, eerder 
bezeten. Als er een spits op mĳ  
af komt stormen, dan wil ik 
koste wat kost die bal hebben, 
daar haal ik een enorme kick 
uit. Die gedachte wint het altĳ d 
weer van de angst dat hĳ  vol op 
me door kan lopen.
MV: ,,Als keeper moet je veel 
duiken en een fl inke dosis lef 
hebben. Maar om dat nu gelĳ k 
gek te noemen? “
PVDB: ,,Ik noem het liever 
prett ig gestoord. Je stelt je als 
keeper natuurlĳ k wel kwets-
baar op omdat iedere fout 
dodelĳ k is. Als je op zoek bent 
naar waardering, dan kan je 
beter niet keeper worden..”

 Keepers zĳ n eenlingen
WS: ,,Als keeper heb je een 
unieke positie omdat je meer 
verantwoordelĳ kheid draagt 
dan de andere spelers. Dat 
komt omdat iedere fout dode-
lĳ k kan zĳ n. In die zin ben je 
dus heel beslissend voor het 
eindresultaat. Word je de held 
of de schlemiel? Dat ligt dicht 
bĳ  elkaar. 
MV: ,,Ja en nee. Als de spelers-
groep met elkaar traint, dan 
zonderen wĳ  keepers ons vaak 
af voor de keeperstraining. 
Maar het is niet zo dat ik me 
in het team een eenling voel; 

Paspoort
Naam:  Willem Strik (WS)
Leeftijd:  34
Club:  Hercules, eerste klasse 
Profi el:  Ervaren sluitpost; 
 uitstekende lijnkeeper met 
 een goede refl ex.

Paspoort
Naam:  Michel Vorm (MV)
Leeftijd:  24
Club:  FC Utrecht, eredivisie 
Profi el:  Groot talent. Vormt samen 
 met Maarten Stekelenburg 
 en Piet Veldhuizen de keeper-
 toekomst van Nederland.

Paspoort
Naam:  Paul van den Bosch (PVDB)
Leeftijd:  32
Club:  OSM, vierde klasse
Profi el:  Meevoetballende keeper. 
Sterk in de 1-tegen-1, keept puur op 
techniek.

iedereen gaat hetzelfde met 
elkaar om.” 
PVDB: ,,Ik ben op dit moment 
aanvoerder; dan bestaat het 
dus niet dat je een eenling bent. 
Natuurlĳ k is je rol anders dan 
die van een speler. Maar ik heb 
de spelers net zo hard nodig als 
zĳ  mĳ .”

 Een goed genomen straf-
schop is onhoudbaar 
WS: ,,Ja. Als de bal met de 
goede snelheid in de boven-
hoek wordt geschoten, dan kan 
je duiken wat je wilt maar kom 
je altĳ d te laat.
MV: ,,Klopt. Tegen de penalty’s 
van Gregoor van Dĳ k is bĳ voor-
beeld niets te beginnen. Ik heb 
hem nog nooit zien missen! Hĳ  
wacht net zo lang totdat je een 
hoek kiest en schiet de bal dan 
aan de andere kant binnen.” 
PVDB: ,,Absoluut. Wanneer 
de bal hoog in het zĳ net wordt 
geschoten dan ben je volstrekt 
kansloos.”

 Keepers zouden beter be-
schermd moeten worden tegen 
instormende spitsen 
WS: ,,Het is vooral belangrĳ k 
dat je jezelf leert te beschermen. 
Vroeger vergat ik bĳ  het uitko-
men wel eens mĳ n hoofd in te 
trekken; dan loop je het risico 
van een knietje tegen je kop. 
Maar ik zie mezelf niet met een 
helm in de goal staan. Hoewel? 

Met een pruik erbĳ  zou het nog 
lĳ ken alsof ik haar heb!!” 
MV: ,,Je moet als keeper niet 
teveel zeuren over lichamelĳ k 
contact. Dat is nu eenmaal het 
risico van het vak. Vorig jaar 
tegen AZ viel er een bal precies 
tussen mĳ  en Dembélé in. Ik 
heb toen puur uit zelfb escher-
ming mĳ n knie opgetrokken. 
Tsja, in zo’n geval is het hĳ  of 
ik.”
PVDB: ,,Volgens mĳ  worden 
we door de regels al voldoende 
beschermd. Daarnaast kan je al 
een heleboel aanslagen voor-
komen door goed te anticipe-
ren en je goed op te stellen. 
Een goede uitstraling kan ook 
helpen, de spits moet een beetje 
bang voor je zĳ n.”

 Een betrouwbare keeper is 
net zo belangrĳ k als een veel 

scorende spits
WS: ,,Ja, vind ik wel. Man-
chester United is bĳ voorbeeld 
veel sterker geworden sinds 
Edwin van der Sar daar keept. 
Bĳ  FC Utrecht zie je het ook; het 
scheelt toch of Vorm of Grandel 
in het doel staat, daaraan kan je 
zien hoe belangrĳ k een goede 
keeper is.”
MV: ,,Jazeker. Voetbal begint 
nu eenmaal van achteruit. Als 
de spelers weten dat er een 
betrouwbare keeper op doel 
staat dan geeft  dat rust aan het 
hele team. 
PVDB: ,,Ja, klopt. Maar ik weet 
hoe het werkt. Als je fantastisch 
staat te keepen en in de slotmi-
nuut een bal doorlaat dan kan 
je er niks van. Terwĳ l de spits 
die kans op kans verprutst en 
toch de winnende binnen schiet 
geweldig heeft  gespeeld. Zo 

werkt het nu eenmaal.”

 Van der Sar, Buff on of Cech?
WS: ,,Geen enkele keeper is 
zo compleet als Edwin van der 
Sar. Het enige dat in zĳ n nadeel 
zou kunnen spreken, is dat 
hĳ  zelden doorslaggevend is 
geweest in een penaltyserie.
MV: ,,Ik ga voor Cech. Ondanks 
zĳ n relatief jonge leeft ĳ d is hĳ  
al zo allround en sterk. Van der 
Sar is natuurlĳ k ook geweldig, 
maar die staat aan het einde 
van zĳ n carrière. Ik kies voor 
een keeper met toekomst.
PVDB: ,,Cech vind ik kleurloos. 
Buff on is een spectaculaire 
doelman, maar mĳ n voorkeur 
gaat uit naar Van der Sar. Hĳ  
is sober en doet nooit gekke 
dingen.”

Duitsland. Dit zal gebeuren in de eerste 
weken van januari.

EMINENT BOYS   66
sv Eminent Boys is eindelijk van de hate-
lijke nul afgekomen. Tegen Odin pakte de 
Utrechtse ploeg, gesteund door de terugkeer 
van enkele geblesseerde spelers, zijn eerste 
puntje. De ploeg heeft tot op het heden nog 
wat moeite met het hogere niveau dat het 
tegenkomt na de promotie van vorig jaar. Het 
nieuw opgerichte veteranenelftal daarentegen 
staat fi er bovenaan. Er is besloten om dit jaar 
niet op trainingskamp te gaan.

FAIR PLAY  24
Er is een goed en constructief gesprek ge-

FOCUS  662
De bouw van het sportpark vordert gestaag. 
Nadat onder andere de drainage was aange-
legd, reden de zandauto’s af en aan. Nu is men 
druk bezig om tuingrond het terrein op te rij-
den. Met de nodige meetapparatuur langs de 
kant wordt alles geëgaliseerd. De modernste 
apparatuur wordt het terrein opgereden om 
te zorgen voor twee mooie natuurgrasvelden. 
Volgende week hoopt men ze in te kunnen 
zaaien, zodat er aan het begin van het nieuwe 
seizoen twee mooie grasvelden liggen. De 
eerste paal van het nieuwe clubhuis gaat in 
week 47 de grond in en dan zal er hard ge-
werkt moeten worden om alles op tijd klaar 
te krijgen. Het bestuur en het gemeentebe-
stuur volgen de verrichtingen nauwlettend. 

weest tussen de gemeente en het bestuur van 
SMVC FairPlay over de verhuizing van FairPlay 
naar Terwijde. Namens FairPlay waren Omar 
Argah, Machid el Boustati en Soliman Irman 
aanwezig. Daarnaast was verenigingsonder-
steuner Humphry Peter van de partij. Het be-
stuur is blij dat er eindelijk een goed voorstel 
op tafel is gekomen namens de gemeente. De 
aanleg van een kunstgrasveld en de daarbij be-
horende fi nanciële aspecten zijn onder andere 
aan de orde gekomen. Het bestuur trekt er 
twee weken de tijd voor uit om het voorstel 
van de gemeente goed te evalueren en aan de 
leden te rapporteren.

FAJA LOBI  236

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

Stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

Om ook in de decemberkrant 
te verschijnen, moeten wij uw 
clubnieuws uiterlijk 3 december 
binnen hebben.

Rivierwijkers goudmijntje
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Automobielbedrijf Nieuwegein
Herenstraat 107 - 3431 CB - NIEUWEGEIN

030 - 6042930

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

autoschadespecialist

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

ERKENDE SCHADEHERSTELLER VERTROUWD EN VAK-
KUNDIG SCHADEHERSTEL 
VAN PERSONENWAGENS 

EN BESTELAUTO’S

KEMO vochtwering
Advies over en het oplossen van lekkages en vochtproblemen

Vochtwering  Kelderlekkage  Optrekkend vocht  Injecties
Damwandinjecties  Constructieve injectie  Groutinjectie

Doorvoering  Injecteren  Betonreparatie  Grondstabilisatie
Kruipruimtesanering  Voegreparatie  Impregneren  Reinigen

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

Bel voor vragen of offerte

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

MINIMAAL 
10 JAAR 

GARANTIE

Herenkapsalon 

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

Tel : 030 - 2211489
Reeds  15  jaar

Knippen zonder afspraak  !!!!!!

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

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

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

Postbus 1458

3430 BL Nieuwegein

Telefoon 030 - 60 44 282

Fax 030 - 60 39 263

E-mail info@josscholman.nl

Internet www.josscholman.nl

 

Erkend door de 
Raad voor de
Certificatie

www.josscholman.nl

Garagebedrijf Mocking
Boomgaardweg 61-b Odijk.

030 – 6562079
www.mocking.nl
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Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Van de Bloem
Leer specialist voor uw totale Meubelrestauratie & Interieurrenovatie

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

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

Ook adverteren in Ook adverteren in 
Rondom Voetbal?Rondom Voetbal?

Mail naar: advertentie@rondomvoetbal.nlMail naar: advertentie@rondomvoetbal.nl



MIJN CLUB

John Doeser: 
‘Ja maar’ bestaat niet 

Honkvast

John Doeser tekende onlangs al bĳ  als trainer van DHSC. 
Dat wordt dan al weer zĳ n vĳ fde achtereenvolgende sei-
zoen aan de Thorbeckelaan, waar Doeser in 1994 zĳ n spe-
lersloopbaan had beëindigd. Na zĳ n debuut als trainer bĳ  
Voorwaarts is de fusieclub pas zĳ n derde club in dertien 
jaar (VSC en vv Utrecht). 

Door Rob Zomer

Meestal blĳ ft  een hoofdtrai-
ner 2 of 3 jaar bĳ  een club. 
Waarom jĳ  niet?
,,Als ik het naar mĳ n zin heb 
en er wordt voor 90 procent 
gewerkt zoals ik het graag zie, 
dan hoef ik niet zo nodig weg. 
Krĳ g ik het gevoel dat een 
groep op me is uitgekeken, dan 
ben ik de eerste die stopt. Ge-
lukkig is dat niet aan de orde, 
waardoor de weg ook vrĳ  was 
om er nog een jaartje aan vast te 
knopen. Ik zit er wel eens aan te 
denken om op termĳ n eens een 
volgende uitdaging te zoeken, 
buiten de stad. Hoger dan de 
tweede klasse zal dat niet wor-
den omdat ik geen TC 1 heb. 
Dat diploma heb ik vanwege 
mĳ n werk nooit gehaald.”

Wat zĳ n de beste trainers die 
jĳ  hebt meegemaakt? 
,,Jan Verkaik, in mĳ n tĳ d bĳ  FC 
Utrecht, heeft  me absoluut een 
betere speler gemaakt. Bĳ  de 
amateurs van vv Utrecht had je 
Willem Schreĳ er. Die kon weer 
als geen ander organiseren en 
voor de juiste sfeer zorgen. Ook 
van een medespeler heb ik veel 
geleerd: Gert Jan Commu deed 
mĳ  bĳ  vv Utrecht inzien hoe 
belangrĳ k het is dat je dingen 

waar je niet zo goed in bent, 
ook niet doet. In het betaalde 
voetbal vind ik Louis van Gaal 
er boven uitsteken, lĳ kt me echt 
een trainer die spelers beter 
maakt.”

Maak jĳ  ook spelers beter?
,,Is op ons niveau lastig. 
Meestal ont-
breekt de tĳ d 
om individu-
eel te trainen. 
Ik ben ervan 
overtuigd 
dat gericht 
trainen, bĳ voorbeeld vanuit je 
positie, meer zou moeten ge-
beuren. Op dit moment trainen 
we bĳ  DHSC twee keer in de 
week, waarvan één training met 
de hele selectie en één met het 
eerste elft al. Bĳ  een eventueel 
kampioenschap is het wellicht 
verstandig om dat te verande-
ren.”

Hoe zien jouw trainingen 
eruit?
,,Ik hou ervan om gericht te 
trainen. In partĳ vormen spelen 
mĳ n spelers in de positie 
waarin zĳ  zondags ook spelen. 
Mĳ n insteek is het eigen spel-
systeem te verbeteren en ik hou 
weinig rekening met dat van 
een tegenstander. Patrick de 

Ruiter en ik doen alles samen 
en geven het eerste en tweede 
elft al dezelfde soort training. 
Weinig pauzes, zodat alles in 
een vliegende vaart door kan 
gaan. We doen ook wel eens 
simpele partĳ vormen, zoals 
kopspelletjes. Prachtig, want 
dan komen de echte liefh ebbers 
naar voren. Fred van Leeuwen 
bĳ voorbeeld. Verstopte zich 
nooit want hĳ  wil altĳ d winnen. 
Als we conditioneel iets doen, 
vaak doe ik dat op momenten 
dat ze het niet verwachten, is 
dat meestal over korte afstan-
den.”

Sta jĳ  tussen of boven je 
spelers?
,,Dat wisselt en dat weten ze 

heel goed. 
Kĳ k, in de 
voorberei-
ding heb ik 
25 vrienden, 
die allemaal 
speelminuten 

krĳ gen. Begint de competitie, 
dan heb ik er nog elf. Zo werkt 
dat nou eenmaal. Ik probeer 
open en eerlĳ k te zĳ n en ik 
verwacht van mĳ n spelers het-
zelfde. Spelers kunnen mĳ  altĳ d 
spreken en bellen over voetbal. 
Maar een halfuur na de training 
niet meer. Dan is het gezellig.”
,,Op zondag praat ik helemaal 
niet met ze. Dan wil ik geen 
discussies over voetbal. ‘Ja 
maar’, hoor je vaak. Nou, dat 
bestaat niet. Het is ‘ja’ of het is 
‘nee’. Dus niet ‘Ja maar hĳ  doet 
toch ook…’ Spelers geven dan 
wel toe, maar tegelĳ kertĳ d ont-
kennen ze. Gewoon accepteren, 
dat is belangrĳ k. Ook voor deze 
generatie, al heeft  die er meer 
moeite mee.” 

Waar heb je zelf moeite mee?
,,Ik ga er te vaak vanuit dat 
spelers alles begrĳ pen. Maar als 
niemand het heeft  begrepen, 
moet je jezelf afvragen of je het 
wel goed hebt uitgelegd.”
,,Als coach moest ik een keer al 
na één minuut wisselen. Mĳ n 
doelman ging er met rood af. In 
de spits had ik Ronnie Can-
nemeĳ er lopen. Een geweldig 
positieve jongen, die altĳ d zĳ n 
stinkende best deed en zich 
net terug had geknokt van een 
zware blessure. Ik moest hém 
eruit halen, maar zo’n beslis-
sing hoop ik nooit meer te 
hoeven nemen.”

Wat zĳ n de sterke en zwakke 
punten van je selectie?
In principe hebben we een te 
kleine selectie. Maar op dit 
moment klopt alles. We winnen 
veel wedstrĳ den en de nieuwe 
spelers passen precies in het 
plaatje. Samen met de overige 
spelers van het afgelopen 
seizoen vormen zĳ  een hecht en 
uitgebalanceerd team. Spelers 

nemen veel meer verantwoord-
ing ten opzichte van het vorig 
seizoen. Door het wegvallen 
van toppers zoals Fred van 
Leeuwen en Hennie Lett inck 
zĳ n ze gedwongen zelf besliss-
ingen te nemen.”

Dat zĳ n sterke punten. Dan 
zal ik maar een zwakte noe-
men: de ploeg kan heel goed 
uitdelen maar erg slecht incas-
seren?
,,Alsof we een of andere gang-
sterbende zĳ n. Een vooroor-
deel, dat valt wel mee. Som-
mige spelers hebben een kort 
lontje en dat heeft  ons in het 
verleden wel opgebroken. Dit 
seizoen valt dat reuze mee. Wĳ  
laten ons gewoon door nie-
mand intimideren.”,,Wat wel 
beter moet, is onze omschakel-
ing. We hebben te vaak van die 
rouwmomenten.” 

Wie wordt er kampioen in de 
derde klasse D?
vv De Meern, FC De Bilt of 
DHSC.

Wie was de voetballer John Doeser ?

,,Met de A1 hadden we bij vv 
Utrecht een geweldig elftal. De 
complete voorhoede, namelijk 
Robbie de Wit, Paul van Seumeren, 
Michel Blokker en ikzelf, ging naar 
FC Utrecht. Allemaal opgeleid 
door Gijs Uitenbosch.”
,,Iedereen had het altijd maar over 
de jeugd van UVV – met Van Bas-
ten – en Elinkwijk. Maar wij heb-
ben nooit één wedstrijd van ze 
verloren. Niet één…”
,,Han Berger zei ooit: ,,De jo-

chies die wij zoeken, lopen bij vv 
Utrecht.” 
,,Een doelpuntenmachine, elk sei-
zoen goed voor 20 tot 25 goals. 
Na twee seizoenen FC Utrecht en 
één in de eerste divisie bij Wage-
ningen was de eindconclusie dui-
delijk: ik had van alles wat, maar 
ook van alles te weinig.”
,,Meer een Willy Carbo dan een 
John van Loen. Die was ontaard 
goed in de lucht.”

‘Op zondag praat 
ik niet met mijn spelers’
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FZO   150

GEINOORD  950
Het eerste elftal van Geinoord zakt steeds 
dieper weg en verkeert inmiddels in 
degradatiezorgen. Na de nederlaag tegen 
IJsselmeervogels is de club terug te vinden 
in de gevarenzone. Alle ogen zullen gericht 
zijn op de wedstrijd van 10 november als het 
Zeeuwse Hoek op bezoek komt.

’T GOY   388

HERCULES  1469

HMS   293

HOOGRAVEN  194

HOUTEN   1078

IJFC  552
Voetbalvereniging IJFC start op korte termijn 
met G-voetbal. Inmiddels hebben zich al 
11 kinderen gemeld. Het G-voetbal is een 
initiatief van Jasper van Muijden (tot recent 6 
jaar bestuurslid van de jeugd bij IJFC) en Mar 
Versteeg. 
Beiden zijn al vele jaren werkzaam als begelei-
ders en in managementfuncties bij Reinaerde 
en Abrona (een logeerhuis De Bever in IJssel-
stein en De Haan en De Vos in Benschop). 
Sinds 2002 biedt IJFC doordeweeks al van 
9.00 tot 16.00 uur opvang aan een achttal 

de voetballers wordt daarbij (net als bij de 
andere teams van IJFC) directe betrokkenheid 
en ondersteuning van de ouders verwacht 
(bijvoorbeeld als trainer en leider). 
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten 
over IJFC en G-voetbal, neem dan contact 
op met Mar Versteeg, tel. 06-18291574 of 
marversteeg@kabelfoon.net of Jasper van 
Muijden, tel. 06-21592213 of j.van.muijden@
kabelfoon.nl.

JONATHAN  815
Op initiatief van de internetcommissie is voet-
balvereniging Jonathan gestart met Jonathan 
TV. Met korte fi lmpjes van maximaal vijf minu-
ten brengt de vereniging belangrijke gebeur-
tenissen binnen de voetbalclub in bewegende 

bewoners van zorgaanbieder Reinaerde, die 
bij IJFC allerlei kleine activiteiten verrichten 
en daardoor een echte baan hebben. 
Jasper en Mar zijn er van overtuigd dat 
er in IJsselstein en directe omgeving veel 
belangstelling is voor G-voetbal. Om dit vanaf 
het begin goed te kunnen coördineren willen 
zij graag inzicht hebben in de grootte van de 
groep(en) waarmee zij van start kunnen gaan 
(b.v. een groep van 6 tot 12 jaar, etc.).

Ook (jong)volwassen kunnen zich uiteraard 
melden. Er wordt gestart met trainen en 
daarna wordt gekeken of er in teamverband 
deel kan worden genomen aan de G-voetbal 
competitie van de KNVB. Bij de ontwikke-
ling van het G-voetbal en de begeleiding van 
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Terugverlangen naar commentaren bij sigarenzaak Het Vosje

Tonny: de beste, knapste, 
elegantste en meest scorende

RONDOM VOETBAL NOVEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 3

Zĳ n allerliefste verjaardagscadeau? Tonny van der Linden hoeft  niet lang na te denken. 
Als de voormalige sterspeler van DOS op 29 november zĳ n 75e geboortedag viert, zou hĳ  
maar wat graag in een tĳ dmachine stappen. Om terug te gaan naar die 3e april in 1960, 
naar het op die dag tot de nok toe gevulde Olympisch Stadion in Amsterdam. Want als 
Van der Linden nog één wedstrĳ d over zou kunnen spelen, dan zĳ n tiende interland: 
Nederland – Bulgarĳ e 4-2. Met drie goals was de Utrechter in dat duel de gevierde man.

Door Hans Vos

Vestingstadje Vianen, op 
de eerste maandagoch-
tend in de wintertĳ d. 

Laag hangende wolken liggen 
als een deken over de wonin-
gen van deze Utrechtse enclave 
aan de Zuid-Hollandse kant 
van de Lek. Ook over het rĳ tje 
aan de Kastanjelaan. Het is grĳ s 
en somber, het miezert. Maar 
zodra zĳ n voordeur opengaat, 
is er de lach. Zĳ n lach. Die in 
het gelaat van Tonny van der 
Linden ‘gebeitelde’ vrolĳ kheid 
straalt je tegemoet.

Het kwispelen laat de icoon 
van DOS gemakshalve over aan 
zĳ n hondje. Door hem een ‘al-
lemansvriend’ genoemd. Zoals 
hĳ  zelf was, in zĳ n gouden 
voetbaljaren. Met afstand de 

populairste Utrechtse balar-
tiest in de eerste jaren van het 
profvoetbal in Nederland. Zĳ n 
stĳ l, balvaardigheid, inzicht, 
schotkracht en bovenal zĳ n 
scorend vermogen zorgden op 
wedstrĳ ddagen van DOS voor 
eenrichtingsverkeer in Utrecht. 
De volksbuurten stroomden 
leeg richting Galgenwaard. Dik 
twee uur later in omgekeerde 
richting. In het bĳ zonder in het 
seizoen 1957-1958, toen de doel-
puntenproductie van topscorer 
Van der Linden de basis was 
voor het landskampioenschap.

De levende voetballegende, 
voor wie in de jaren vĳ ft ig 
en zestig van de vorige eeuw 
alle deuren opengingen, staat 
gastvrĳ  in de deuropening van 
zĳ n middenwoning in Vianen. 
Kwiek, al ligt de herfst van 

zĳ n loopbaan al vele decennia 
achter hem. De herfst van zĳ n 
leven lĳ kt oneindig. Gevat pakt 
hĳ  de jas aan. ,,Want ik wil niet 
dat je denkt: wat een boer is 
dat…’’ Tonny van der Linden, 
aangenaam.

Binnen, in de woonkamer, 
komen de verhalen moeiteloos 
los. Links, voor het raam, zit hĳ . 
Klaarblĳ kelĳ k zĳ n vaste plek op 
de driezitt er. Eens een links-
binnen, altĳ d een linksbinnen. 
Met een mok koffi  e in de hand, 
ingeschonken door echtgenote 
Anneke, rolt de eerste anek-
dote van zĳ n rappe tong. Het is 
Van der Linden ten voeten uit. 
,,Als ik straks mĳ n 75e verjaar-
dag heb gevierd, dan stop ik 
maar eens met al dat praten 
over voetbal…’’ Een leugentje 
om bestwil, zo verraadt zĳ n 

glimlach.
Uitgesproken raakt hĳ  nooit 
over het voetbalspel. ,,Al wordt 
het als kĳ kspel steeds minder 
leuk. Jammer is dat. Tikkie te-
rug is het tegenwoordig. Weer 
terug, weer terug, opzĳ , weer 
terug. Ik val er kĳ kend naar de 
televisie soms bĳ  in slaap, let-
terlĳ k ja. Dan mis ik ineens een 
kwartier, twintig minuten van 
een wedstrĳ d. Maar ja, het blĳ ft  
toch mĳ n sport.’’ 

Thuis, in de Kastanjelaan van 
Vianen, zal hĳ  erover blĳ -
ven bomen. Met iedere echt 
geïnteresseerde bezoeker die 
op zĳ n toonhoogte zit. Van zĳ n 
Utrechtse voetbalgeneratie was 
Van der Linden de beste, de 
knapste, de elegantste, de meest 
scorende ook. In het shirt van 
DOS en in het Oranje-tenue was 
hĳ  een dynamische kunstenaar 
die vooral met zĳ n voeten de 
mooiste doelpunten maakte. 
Hĳ  testt e de houdbaarheidsda-
tum van alle doelnett en in álle 
stadions van Nederland. En 
daarbuiten. In voetbaltempels 
van Lissabon tot Mexico City, 
van Barcelona tot Paramaribo. 
,,Dat neusje voor de goal heb je 
of heb je niet.’’  

Zĳ n honderden doelpunten zĳ n 
terug te vinden op de lĳ sten 
van de punctuele statistici, 

zĳ n herinneringen draagt hĳ  
vooral met zich mee. Tastbaar 
is slechts een enkel aandenken. 
Van der Linden staat op van de 
bank en showt er twee, mee-
genomen uit Mexico in 1960. 
Een verzilverde asbak en een 
dito mini-Sombrero. Ze staan 
uitgestald op de vensterbank. 
Al het andere is door de jaren 
heen door hem weggegeven 
aan belangstellenden, zomaar 
ineens spoorloos uit zĳ n huis 
verdwenen of naar verloop van 
tĳ d toch maar weggegooid. Van 
een oerlelĳ ke Portugese sjaal 
(woordkeus van Anneke) tot 
een paar Noorse pantoff eltjes 
van zeehondenbont.

Zĳ n laatste echte balcontact op 
een voetbalveld? Van der Lin-
den kan zich dat moment niet 
meer herinneren. Waarschĳ nlĳ k 
in een partĳ tje met oud-interna-
tionals, zegt hĳ . Op nieuwjaars-
dag in de traditionele kracht-
meting met de Koninklĳ ke HFC 
in Haarlem. ,,Ze hebben me wel 
eens gevraagd of ik de aft rap 
wilde doen in een liefdadig-
heidswedstrĳ dje. Maar daar 
houd ik niet van. Ik heb altĳ d 
om de punten willen voetbal-
len, om de winst, niet zomaar 
voor de lol. Ik kan slecht tegen 
mĳ n verlies. Ook als ik kaart, 
als ik biljart.’’
Winnen van Van der Linden, 

Tonny van der Linden
Geboortedatum: 29 november 1932
Geboorteplaats: Utrecht (wijk Zuilen)
Woonplaats: Vianen
Clubs als voetballer: Voorwaarts, DOS 
en Elinkwijk
Aantal doelpunten in eredivisie: 208 
(nummer 5 op de eeuwige ranglijst)
Sportieve hoogtepunt: Landskampi-
oenschap met DOS, seizoen 1957-
1958. 
Aantal interlands: 24 (debuut op 30 
januari 1957: vriendschappelijk Spanje 
– Nederland 5-1)
Aantal doelpunten in Oranje: 17 
(waaronder twee in WK-kwalifi catie-
wedstrijd Hongarije – Nederland 3-3, 
op 22 oktober 1961)
Clubs als trainer: geen

De opkomst voor het duel DOS-Eindhoven in 1954 (1-1)

beelden op uw beeldscherm. Wedstrijden 
van Jonathan 1, toelichtingen op belangrijke 
bestuursbesluiten, de opening van de deels 
nieuwe accommodatie en nog veel meer. Een 
uniek project, omdat Jonathan de eerste is 
in onze regio die start met clubtelevisie. Met 
Jonathan TV probeert men de club dichterbij 
de leden te brengen. Suggesties zijn altijd van 
harte welkom via het e-mailadres redactie@
vvjonathan.nl. Klik op de menuoptie Jonathan 
TV op de site www.vvjonathan.nl voor de 
eerste afl evering.

JSV   1130

KAMPONG  1141

KDS  252

KISMET   99

KOCKENGEN   306
Op zaterdag 13 oktober, tijdens de 
medewerkersavond, is de nieuwe kleedac-
commodatie van de V.V. Kockengen offi cieel 
in gebruik genomen. Bestuurslid Jos Dijkers 
roemde het werk van vele vrijwilligers die er 
voor gezorgd hebben dat de vereniging weer 
jaren vooruit kan met deze volledig gereno-
veerde en naar 8 kleedkamers omgebouwde 
kleedaccommodatie. Hij roemde vooral het 
onverzettelijke werk van 6 mensen die vanaf 
het prille begin tot aan de allerlaatste “snik” 

Noad32, Asperen, Noordeloos, Kozakken 
Boys, Zuilichem, Rijswijkse Boys, HSSC61 
en Almkerk. De twee laatstgenoemde clubs 
werden voor de tweede achtereenvolgende 
keer uitgeloot, wat betekent dat zij in 2008 
verzekerd zijn van deelname. 
De groepsloting zal plaatsvinden op vrijdag 
9 november. Naast de vier clubs die gelukkig 
waren bij de loting wordt het deelnemersveld 
gecompleteerd door Ameide, Arkel, GDC, 
GJS, Groot-Ammers, Hardinxveld, Heukelum, 
LRC, Meerkerk, Peursum, Roda Boys, Schel-
luinen, Sleeuwijk, Stedoco, SVS65, SVW, Unitas, 
Vuren, VVAC en Woudrichem.

LOPIK   405

zeer nauw bij de bouwwerkzaamheden 
betrokken waren, namelijk Branco Pot, René 
Griffi oen, John Berger, André Berger, Rik de 
Bruin en Jan Kees Jongeneel. Zij mochten op 
ludieke wijze de opening verrichten door 
de zes buitendeuren te openen, waar er een 
fl es champagne wachtte, waarmee de nieuwe 
accommodatie kon worden gedoopt..

LEKVOGELS 344
Lekvogels doet mee aan de Trias Champions 
Cup. Er waren nog slechts vier plekken te ver-
geven, waarvoor twaalf clubs moesten loten. 
De gelukkige clubs die uit de koker kwamen 
en op zaterdag 22 december aan de aftrap 
verschijnen zijn Herovina, Leerdam Sport, 
Lekvogels en Sliedrecht. Uitgeloot werden: 
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het was en is nog steeds weini-
gen gegeven. In het voetbal, het 
honkbal, het tennis, het kege-
len, het tafeltennis, het biljarten. 
De bal was en is in elke sport 
zĳ n beste vriend. Die liet en laat 
hĳ  zich niet afpakken. ,,Zo ben 
ik geboren, heel gek. Die gave 
heb ik van nature. Ik ben er 
blĳ  mee, een bal hoort bĳ  mĳ n 
leven, maar ik heb er nooit mee 
te koop gelopen.’’

,,Was ik nu op mĳ n top geweest 
als voetballer, dan had ik bĳ  
wĳ ze van spreken alle huizen 
in de Kastanjelaan in Vianen 
kunnen kopen. Dat is het grote 
verschil tussen vroeger en nu. 
Mĳ n voetbalkwaliteiten zĳ n 
eigenlĳ k op het fi nanciële vlak 
heel lang een nadeel voor me 
geweest. Als semi-prof kon 
ik aanvankelĳ k het vak van 
vertegenwoordiger voor de 
Utrechtse houthandel Jongeneel 
niet goed uitoefenen. Daarin 
kon ik niet echt vooruitkomen. 
Ik moest ‘s middags trainen, 
terwĳ l ik eigenlĳ k voor mĳ n 
baas een partĳ  hout had moeten 
verkopen. Pas veel later werd 
het een voordeel, voor de fi rma 
en mĳ zelf, toen ik als voetballer 
bekend was geworden.’’

De mensen die zĳ n geniale, 
aanvallende acties echt op het 
netvlies hebben staan, nemen 
jaar na jaar in aantal af. Dat be-
seft  hĳ  zich terdege. ,,De meeste 
toeschouwers waren veel ouder 

dan ik. Die zĳ n nu dik in de 
tachtig of hebben die leeft ĳ d 
niet gehaald.’’ Maar is hĳ  weer 
eens op boodschappentoer in 
Utrecht, in Overvecht, dan zĳ n 
er bĳ  sommige omstanders 
toch nog steeds blikken van 
herkenning. ,,Voor je het weet, 
volgt er dan een praatje over 
voetbal. Maar de jeugd kent me 
niet. Daar zit ik niet mee. Ik heb 
eigenlĳ k nooit in de belangstel-
ling willen staan, had een hekel 
aan al die toestanden.’’
Het liefst keek hĳ  in zĳ n 
actieve jaren anoniem tussen 
de Utrechters naar zĳ n eigen 
acties, veelal in het shirt van 
Oranje, op het fi lmdoek van 
bioscoop Palace. Daar sloop hĳ  
in het donker het zaaltje in als 
de fi lm al even 
draaide, om 
toch vooral 
niet herkend 
te worden. 
,,Aan dat 
gestaar had ik 
een hekel, zeker in het begin. Ik 
moest wennen aan al die aan-
dacht voor mĳ n persoon. Als 
ik niet uitkeek, werd ik door 
iedereen aangehouden.’’ 

In de begintĳ d van zĳ n carrière 
voegde Van der Linden zich 
graag onder de talrĳ ke mannen 
die aan het eind van de zondag-
middag samendromden voor 
Gĳ s de Vos’ sigarenzaak Het 
Vosje aan de Van Egmondkade 
in Zuilen, waar hĳ  toentertĳ d 

woonde. Turend naar een bord 
met actuele uitslagen, luiste-
rend naar de reacties van de 
mannen om hem heen. Stilletjes 
genoot hĳ  dan als zĳ n goals 
werden besproken en de uitsla-
gen van DOS. ,,Ja , het leukst 
waren de commentaren.’’

In dat opzicht is hĳ  blĳ  dat hĳ  
geen prof is in de huidige tĳ d 
van legio praatprogramma’s 
op televisie, gevuld door legio 
papegaaiende analytici. Toch, 
dankzĳ  de moderne techniek 
kan Van der Linden anno 2007 
voor het eerst uitvoerig naar 
zĳ n eigen gedigitaliseerde 
‘voetbalshow’ kĳ ken op de buis. 
Naar een schĳ fj e vol memorabe-
le beelden, het levendige extra-

tje bĳ  het boek 
Tonny, dat ter 
gelegenheid 
van zĳ n 75e 
verjaardag is 
vervaardigd. 
,,Ik ben, 

kĳ kend naar al die opnames, 
tot de ontdekking gekomen 
dat ik lekker kon voetballen. 
Het klinkt misschien eigenwĳ s, 
maar ik voetbalde zoals ik nu 
nog over het voetbal denk, 
zoals er ook nu nog gevoetbald 
zou moeten worden. En ik zag 
dat het me in al die wedstrĳ den 
heel gemakkelĳ k af ging. Dat 
gevoel heb ik ook altĳ d gehad. 
Ik ben nooit bang geweest voor 
welke tegenstander dan ook. 
Te veel voorinformatie wilde ik 

niet hebben. Ik wilde me vooraf 
geen zorgen maken, in een 
wedstrĳ d wilde ik doen wat er 
in mĳ n kop opkwam.’’

Een ware avonturier was hĳ  
binnen de lĳ nen van het voet-
balveld, een rasvoetballer op 
intuïtie. Maar buiten de lands-
grenzen lag dat anders. Heel 
anders. ,,Ik ben een dief van 
mĳ n eigen portemonnee ge-
weest, want ik had wel vĳ f keer 
naar een club in het buitenland 
gekund. Faas Wilkes heeft  wat 
aan me getrokken. Toen ik pas 
getrouwd was, belde hĳ  me op. 
Hĳ  wist wel een club voor me 
in Spanje of Italië, maar dan 
moest ik alleen komen. Nee, zei 
ik tegen hem, ik wil geen echt-
scheiding. Ik heb zeventien sei-
zoenen bĳ  DOS gespeeld. Maar 
eigenlĳ k had ik tussentĳ ds een 
keer weg moeten gaan.’’
Dat is wĳ sheid achteraf, bekent 
Van der Linden. ,,Want ik had 
mĳ n DOS-tĳ d voor geen goud 
willen missen.’’ Met een gek-
kigheidje betrekt hĳ  evenwel 
partner Anneke bĳ  de overden-
king van zĳ n indrukwekkende 
loopbaan zonder werkgever in 
Zuid-Europa, in tegenstelling 
tot collega-international Wilkes. 
,,Eigenlĳ k is het jouw schuld, 
lieverdje…. Nu, na al die jaren, 
merk ik het gemis pas. Ha-
haha.’’

Met bĳ zondere dank aan 
Remco Neu’s archief.

‘In de wedstrijd wilde 
ik doen wat er in mijn 

kop opkwam’
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Nog geen minuut 
gesproken met 
Marco van Basten

Hun namen worden door Utrecht-
se voetballiefhebbers meer dan 
eens in één adem genoemd, als de 
allerbeste voetbalzonen van hun 
stad. Toch wisselden de publieks-
lievelingen Tonny van der Linden 
en Marco van Basten nimmer een 
woord. ,,Ik heb met zijn vader ge-
voetbald, Joop. Maar Marco kent 
me niet eens. Ik denk ook niet dat 
hij ooit iets tegen me zal zeggen.’’

Stel, Van der Linden mocht de 
coaching van het Nederlands elf-
tal eenmalig van bondscoach Van 
Basten overnemen, hoe zou de 
basisformatie er dan uit zien? De 
spraakwaterval stokt. Echtgenote 
Anneke kijkt hem aan. ,,Dan stond 
de helft ernaast’’, zegt ze uitdagend 
in de richting van haar man. ,,Oh, 
dat mag ik niet hardop zeggen.’’
Van der Linden geeft toe dat zijn 
favoriete Oranje er anders zou 
uitzien, zonder man en paard 
te noemen. ,,Want er zijn er nu 
bij….’’ Hij benadrukt, zijn woorden 
ineens zorgvuldig kiezend, dat Ne-
derland momenteel te veel spelers 
van dezelfde kwaliteit heeft. Echte 
toppers zijn schaars. ,,Daardoor is 
de keuze heel moeilijk.’’

Moe zegt hij te worden van de 
‘eeuwige Nederlandse discussie’ 
over 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1 of welke 
voorgeprogrammeerde speelwijze 
dan ook. ,,Voetbal om het systeem, 
daar had ik niet mee om kunnen 
gaan, zo heb ik het nooit gespeeld. 
Mede daarom ben ik geen trainer 
geworden. Als ex-international 
kreeg ik de gelegenheid om ver-
sneld het trainersdiploma te halen. 
Dat heb ik niet gedaan. Ik was niet 
zakelijk genoeg om trainer te kun-
nen zijn. Dat ben ik ook als voet-
baller nooit geweest. Ik was te 
menselijk.’’

MAARSSEN   996

MAGREB  263

DE MEERN   1392

MONTFOORT   344
Wat doe je met 250 fel gekleurde voetballen? 
Dat was de vraag die de CTJ de afgelopen 
maand te beantwoorden kreeg. Van de 
afgelopen jaarmarkt had Montfoort een partij 
voetballen over die de vereniging een goede 
bestemming wilde geven. Na overleg werd het 
besluit genomen deze aan een instelling voor 
kinderen te schenken. De keuze viel op de 
kinderafdeling van het Hofpoort Ziekenhuis 
in Woerden. 

De ballen worden gegeven aan kinderen die 
een vervelende behandeling moeten onder-
gaan, zoals een naar darmonderzoek. Op deze 
manier kunnen ze toch met iets vrolijks en 
kleurrijks het ziekenhuis verlaten. 

MSV  474
Nadat v.v. MSV’19 zich vorig jaar ternauwer-
nood wist te handhaven in de 4e klasse is 
er in de zomerperiode in alle rust gewerkt 
aan een team dat dit seizoen minimaal in het 
linkerrijtje van de 4e klasse moet staan.
Spits Rutger Hilhorst ruilde MSV’19 in voor 
v.v. Benschop en verdediger Jurriaan Schimmel 
ging na 2 jaar MSV’19 terug naar zijn oude 
club v.v. Vreeswijk. Hier tegenover stond de 
komst van een vijftal talentvolle A–junioren, 
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v.v. Benschop en verdediger Jurriaan Schimmel 
ging na 2 jaar MSV’19 terug naar zijn oude 
club v.v. Vreeswijk. Hier tegenover stond de 
komst van een vijftal talentvolle A–junioren, 
die de selectie van trainer Ingmar de Jong 
compleet maakte.Raymond Derks, Leroy 
Blonk, Ramon Marchal, Mark Kemp en Roelof 
Spruit zijn de superjonkies, die strijden om 
een plek in het eerste elftal.Leroy Blonk heeft 
zich als laatste de afgelopen weken prima ont-
wikkeld tot een zeer nuttige teamspeler. Het 
linkerrijtje is een realistische doelstelling.
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NITA

ODIJK  366

ODIN  79

ODYSSEUS  294
Nadat v.v. MSV’19 zich vorig jaar ternauwer-
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Boek met unieke DVD: TONNY – Ton van der Linden 75 jaarTONNY 
- Ton van der Linden 75 jaar -

Hardcover, gebonden, 104 
pagina’s, met meer dan 
40 foto’s. Ingestoken: dvd van 
50 minuten.
ISBN 978-90-79086-02-3
© 2007 VOETSPOOR – boek 
op maat – B.V. - Zeist
Prijs: 25 euro
Tekst: Martin Donker

PAKKETTEN VOOR CLUBS
Voetbalclubs, sponsors en be-
drijven, die met de feestdagen 
vrijwilligers, leden, personeel 
en/of relaties willen verras-
sen met een oorspronkelijk en 
waardevol cadeau, kunnen via 
www.voetspoor.nl of 030-699 
07 45 pakketten bestellen. De 
aanbiedingen: 25 stuks voor 
600 euro, 50 stuks voor1150 
euro, 75 stuks voor 1650 euro 
en 100 stuks voor 2100 euro.

VERKOOPADRESSEN
Fanshop FC Utrecht, Selexyz 
Broese (Utrecht) en via diverse 
boekensites (www.voetspoor.nl)

TONNY is de tweede uitgave 
van de Utrechtse Voetbalbi-
bliotheek, een initiatief van 
Voetspoor. De eerste was JP 
CLUBICOON over Jean-Paul 
de Jong. In deze reeks gaan 
verder boeken (sommige met 
dvd) verschijnen over Gal-
genwaard, 50 jaar Europa-
cupvoetbal met Utrechters, 
Utrechters in Oranje en, in 
2010, over 40-jaar 
FC Utrecht.

Utrechters kwamen ruim een decennium voor ‘Tonny’ naar het stadion, bĳ  profclub DOS, bĳ  Elinkwĳ k en bĳ  de ama-
teurs van DOS. Ze kwamen voor zĳ n fraaie techniek en zĳ n ongehoorde schotkracht. Ton van der Linden (1932) had jaren 
bĳ  een vaderlandse of buitenlandse topclub moeten spelen. De aarzelaar in hem won altĳ d: hĳ  bleef zĳ n hele proft ĳ d in 
de Domstad. Zĳ n referenties liegen er niet om: Coen Moulĳ n vindt hem een van de besten met wie hĳ  ooit heeft  gespeeld, 
Faas Wilkes beval hem aan bĳ  Valencia, Fiorentina kwam thuis langs. Van der Linden heeft  geen spĳ t, al denkt hĳ  wel 
eens ‘Als…, jeminee, als...’. Heel Nederland zag hem in 24 duels voor Oranje, waarin hĳ  17 keer scoorde. Al die doelpun-
ten - en nog veel meer, zoals zĳ n debuut tegen Spanje, zĳ n beroemde doelpunt uit 1958 dat DOS het landskampioenschap 
opleverde, voetbalfragmenten en interviews uit de jaren ‘50 en ‘60 – staan op de dvd bĳ  het pachtige boek TONNY – Ton 
van der Linden 75 jaar. Schrĳ ver Martin Donker praatt e met Tonny, echtgenote Anneke, jeugdvriend Hans Kraaĳ , Coen 
Moulĳ n en een reeks anderen, en schetst in woord en beeld zĳ n jeugdidool, Utrechts beste voetballer ooit. In Rondom 
Voetbal het voorwoord uit het boek met dvd dat donderdag 29 november verschĳ nt:

Ton van der Linden wordt 
wel beschouwd als ‘de 
beste Utrechtse voetbal-

ler’ ooit. Beter nog dan Marco 
van Basten, in 1988 en 1992 toch 
uitgeroepen tot wereldvoetbal-
ler van het jaar. Marco’s vader 
Joop maakte de opkomst van 
het fenomeen Van der Linden 
van nabĳ  mee. In 1954 werd 
DOS afdelingskampioen in de 
hoogste amateurklasse met Van 
Basten als rechtsback. Tonny 
van der Linden, 21 en dienst-
plichtig soldaat, was linksbin-
nen. De rekruut maakte in de 
allerlaatste minuut het beslis-

sende doelpunt tegen Blauw-
Wit, zĳ n eerste wapenfeit.
De vraag wie werkelĳ k beter 
was, Ton van der Linden of 
Marco van Basten, doet niet ter 
zake. Appels vergelĳ k je niet 
met peren. Je hebt Van Gogh en 
Vermeer; de een ontroert met 
snelle, ruwe penseelstreken en 
pure kleurtoetsen, de ander met 
een trefzekere lĳ nvoering en ge-
raffi  neerde lichteff ecten. Kunst 
met een grote K is het allebei, 
en over smaak en schoonheid 
twist je niet.
Ton van der Linden, volksjon-
gen uit Zuilen, was in elk geval 

veel ‘Utrechtser’ dan Marco 
van Basten. De laatste, die 58 
keer uitkwam voor het Neder-
lands elft al en in 1988 Europees 
kampioen werd, maakte furore 
bĳ  Ajax en AC Milan. Grote 
clubs, maar ‘Ome Hannes van 
de Abstederdĳ k’ kan zich er 
niet mee identifi ceren. Milaan 
is ver weg, duur en mondain en 
‘Amsterdam’ krĳ gt hĳ  niet eens 
uit zĳ n strot.
Ton van der Linden daarente-
gen werkte tussen 1957 en 1963 
al zĳ n 24 interlands af als ‘een 
eenvoudige boerenlul van het 
Utrechtse DOS’. Want zo lagen 

de verhoudingen in de jaren 
vĳ ft ig en zestig: wie niet van 
Ajax was of Feyenoord of de 
kost verdiende bĳ  een mooie 
club uit Zuid-Europa, telde 
nauwelĳ ks mee. Een local hero, 
Abe Lenstra uitgezonderd, had 
in Oranje wat te bevechten.
Van der Linden speelde nooit 
bĳ  Ajax of Feyenoord, noch 
bĳ  Valencia of Fiorentina. Dat 
lag niet aan die topclubs. Ze 
wilden die fi jne technicus met 
dat dodelĳ ke, trefzekere schot 
maar wat graag inlĳ ven. Stuk 
voor stuk. Van der Linden was 
ook veel te goed voor DOS, in 
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Utrechts beste voetballer ooit

OSM ‘75  690
Het eerste zaterdagelftal van OSM doet het 
uitstekend in de 5e klasse C. De club staat 
trots bovenaan en de eerste periodetitel is in-
middels binnengesleept. Dit deden de mannen 
van trainer Hans Wittekoek door met 2-0 
van Baarn te winnen. Het jeugdbestuur is blij 
met de mensen die zich in willen zetten als 
jeugdscheidsrechter. De club kan absoluut nog 
mensen gebruiken. Indien men interesse heeft 
kan er contact opgenomen worden met Wil 
Versteeg, de scheidsrechtercoördinator. 

PATRIA  192

PVC  444

PVCV  639

RIVIERWIJKERS  202

RUC  306
Op 21 november aanstaande is er bij RUC 
vanaf 13.30 voor D- E en F pupillen een open 
dag. FC Utrecht komt dan een trainingsmid-
dag houden en als je bij RUC wilt komen 
voetballen, ben je deze middag van harte 
welkom.
Voor het eerst in lange tijden heeft het eerste 
team weer een prijs gewonnen: de periode-
titel. Verder heeft RUC een nieuw bestuur 
onder leiding van Jan Boezenkool (oud 
voorzitter DESTO) en gaat de KNVB een 
afgevaardigde sturen die mee gaat helpen om 

het jeugdvoetbal bij RUC op een hoger plan 
te krijgen. Er zijn plannen om de hele kantine 
te verbouwen. Kortom, de club werkt hard 
om er een leuke vereniging van te maken.

SAESTUM  730

SC EVERSTEIN   467

SCH´44   595

SCHALKWIJK  358

SPORTING  755
Maarten de Kruijf, trainer van de E1 en vorig 
jaar nog speler van de zondag selectie, is 
voor een aantal maanden in Equador voor 
ontwikkelingswerk. Via de site http://www.

Ondersteuning nodig 
om uw clubnieuws in 
de krant te krijgen?

Laat het ons weten. We helpen u 
graag!

eldert@rondomvoetbal.nl
06 249 56 142

De DOS-selectie van het seizoen 1957/1958. Van links naar rechts staand: Andries Nagtegaal, Henk Temming, Jaques Westphaal, Louis van den Bogert, Hans Kraaij en Frans 
de Munck. Hurkend: Wim Visser, Gerrit Krommert, Dirk Lammers, Tonny van der Linden en Cor Luiten.
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1958 een behoorlĳ ke ploeg in de 
Nederlandse eredivisie, maar 
vrĳ  vlot erna toch niks bĳ zon-
ders meer.

Van der Linden bleef. Hĳ  
durfde niet weg, hĳ  mocht niet 
weg.
Fiorentina bood hem een ton 
handgeld, en dan moesten ze 
nog beginnen over het salaris. 
Het bestuur van DOS hield 
Galgenwaards kasmagneet 
met kille blik aan zĳ n contract. 
‘Getekend is getekend’, werd 
hem gezegd, en Van der Linden 
maar knikken als een brave 
Hendrik. Hĳ  verdiende in 1960 
met voetbal een jaarwedde van 
omstreeks 6000 gulden - en on-
getwĳ feld zal een supporter uit 
het zakenleven hem wel eens 
een extraatje hebben toegestopt. 
Maar een ton handgeld... hĳ  
kon het niet eens geloven.
 
Niet alleen bobo’s blokkeerden 
tal van lucratieve transfers. Ook 
Van der Linden zelf hield zĳ n 
imago van ‘vastgeroeste non-
avonturier’ in stand. Hĳ  leed 
aan een aangeboren beschei-
denheid. Nóg vind je in huize 
Van der Linden geen plakboe-
ken, ouwe krantenknipsels 
en voetbalfoto’s. Geen enkel 
souvenir bĳ na. Het kan ‘m al-
lemaal gestolen worden.
Voorts, de eerlĳ kheid gebiedt 
het te zeggen, liet hĳ  een beetje 
over zich 
lopen. Hĳ  had 
een dominante 
vader, daar 
begon het 
mee. En zĳ n 
vrouw Anneke 
stond niet 
te trappelen om naar Italië of 
Spanje te verhuizen. ‘Ik had 
beslist heimwee gekregen.’ Ton 
vond het best zo. Toen. Nu 
trekt hĳ , op kwaaie dagen, de 
haren uit zĳ n kop.

Wĳ len Faas Wilkes noemde 
Van der Linden ‘de fi jnste 
voetballer met wie ik ooit in 
Oranje speelde’. Ook volgens 
Coen Moulĳ n behoorde Van 
der Linden tot de buitencate-
gorie. ,,Zĳ n fout was dat hĳ  
bĳ  de verkeerde club is blĳ ven 
hangen.’’ Maar bĳ  die club, 
het Utrechtse DOS, kochten 
duizenden voetbalsupporters 
om de week alleen voor Tonny 
van der Linden een kaartje. Ze 
sprongen na het sluiten van de 
transfermarkt elke zomer weer 
een gat in de lucht.

Toen Van der Linden in 1967 
bĳ  DOS stopte, was hĳ  met 208 
doelpunten eredivisie-topsco-
rer aller tĳ den. Nóg staat hĳ  

in de top-vĳ f. Vier jaar na het 
afdelingskampioenschap in dat 
team met Van Basten senior 
werd hĳ  met DOS landskam-
pioen bĳ  de profs. Het was de 
eerste en tot nu toe enige keer 
dat een Utrechtse voetbalclub 
de hoofdprĳ s pakte. In een 
legendarische beslissingswed-
strĳ d tegen Sportclub Ensche-
de, met Abe (!), maakte Van der 
Linden in de derde verlenging 
de winnende.
Dat doelpunt uit 1958 en twee 
onvergetelĳ ke interlands tegen 
Bulgarĳ e thuis (1960) en Hon-
garĳ e uit (1961), verschaft en 
hem eeuwige roem – in Utrecht. 
Toch is Tonny van der Lin-
den in zĳ n eigen stad ook wel 
verguisd, een beetje miskend. 
Sommigen vonden hem lui 
als voetballer. Zĳ n bescheiden 
aard en zĳ n ontstellende gebrek 
aan ambitie bezorgden hem 
altĳ d een plaats op de achterste 
rangen. Toen hĳ  in 1967 wegens 
vermeende hartklachten opeens 
afscheid nam als profvoetballer 
en club en fans in verbĳ stering 
achterliet, stelde het bestuur 
van DOS zich zelfs onbarmhar-
tig op. De clubleiding beschul-
digde Van der Linden van 
werkweigering, omdat artsen 
‘niks bĳ zonders aan mĳ n rikke-
tik’ konden vinden. Zĳ n inmid-
dels beruchte afscheidscadeau: 
een envelop zonder inhoud.
Ton van der Linden is van 29 

november 
1932. Hĳ  hield 
geen cent 
over aan de 
voetballerĳ  
en nooit viel 
hem een bĳ  
zĳ n statuur 

passend eerbetoon ten deel. 
Na de uitbreiding en moder-
nisering van Galgenwaard, in 
2003, gingen geruchten dat een 
tribune naar hem zou worden 
vernoemd, of misschien het 
stadion zelf wel. Het bleef bĳ  
een zaal.

Vaak maakt de tĳ d iemand gro-
ter dan hĳ  is geweest, maar de 
unieke dvd bĳ  dit boek laat zien 
dat Van der Linden een aardig 
balletje kon trappen. Sierlĳ k, 
technisch en sportief, uitgerust 
met een ‘onzichtbare’ versnel-
ling, doelinstinct en ogen van 
achteren. Beetje Bergkamp. 
Alleen schoot Van der Linden 
harder. Maar goed, je mag 
Van Gogh niet vergelĳ ken met 
Vermeer en Van der Linden niet 
met Bergkamp of Van Basten.

Tonny van der Linden was wie 
hĳ  was. Een voetbalidool, een 
symbool van de stad. De beste 
‘Utrechtse voetballer’ ooit.

‘Je mag Van Gogh niet 
vergelijken met Vermeer 
en Van der Linden niet 

met Bergkamp of 
Van Basten’

voetbal-clubs.nl/voetbal/sporting70/ kunt u 
zijn verhalen lezen. 

STERRENWIJK  155

SVF  370

SVL  231

SVM  387

UTS  148
R. Guler - Bestuurslid Utrecht Turkiyem-
spor schreef namens zijn club een stuk over 
integratie en voetballen. Hieronder is een deel 
van zijn betoog te lezen.
“Sport is een goed middel om de integratie te 
bevorderen. De overheid zou de verenigingen 

die veel allochtone leden hebben, moeten 
ondersteunen met betrekking tot integratie. 
Met ondersteuning bedoel ik niet alleen geld, 
maar ook de hulp om de zwarte en witte 
verenigingen uit te bannen. De verenigingen 
moeten ondersteund worden om te zoeken 
naar kwalitatief goede vrijwilligers en hulp-
verleners. Wanneer alle verenigingen gelijk 
worden behandeld, wordt de menging in de 
verenigingen ook gestimuleerd zodat de on-
derlinge acceptatie ook groter wordt. Zorgen 
dat er niet zwart of wit wordt gekeken, want 
na een voetbal wedstrijd gaat het door, het 
blijft niet alleen in de kantine, of op het veld. 
Dit is een proces dat zeven dagen in de week 
moet doorgaan, zonder dat je mensen dwingt 
om hun eigen identiteit te verliezen. Bij UTS 

van ander zijn normen en waarden. Door de 
jaren heen is het ons gelukt om onze leden 
dit bij te brengen.”

“UTS wordt door de meeste verenigingen 
vaak gezien als een Turkse vereniging. Voor de 
duidelijkheid: UTS is een Nederlandse vereni-
ging die lid is van de KNVB en toegankelijk is 
voor iedereen van elke kleur, ras, godsdienst 
of seksuele geaardheid. Door meerdere 
kleuren in onze vereniging zijn we redelijk op 
weg een multiculturele vereniging te worden. 
Graag zien wij ook dat andere verenigingen 
ons als een volwaardig KNVB-lid zien en ons 
niet scheef aankijken.”

UVV  389

proberen wij een bijdrage te leveren in dit 
proces. We proberen, de vooral Turkse leden, 
te helpen hun weg te vinden in de samenle-
ving zodat ze volwaardig kunnen meedraaien. 
Dit is een proces dat wij als vereniging niet 
alleen kunnen. Met alleen de Nederlandse 
taal leren kom je er niet. Dit wordt meestal 
als een groot probleem gezien, maar dit is 
niet het belangrijkste obstakel in het proces. 
Het belangrijkste is om de mensen het gevoel 
te geven dat ze erbij horen, een deel van 
een geheel zijn, uitleggen dat een motor niet 
draait wanneer hij een schroefje mist. We 
proberen de leden bij UTS dit uit te leggen 
en te vertellen dat we horen bij een geheel 
en dat we niet een eiland op zichzelf zijn, en 
benadrukken het belang van het respecteren 
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DE VECHT  
In de kantine van SV de Vecht was er begin 
november een kinderbingo. In diverse ronden 
werden de prijzen met een grote glimlach 
ontvangen. De hoofdprijs, een schitterende 
racebaan, werd in de wacht gesleept door 
Niels Griffi oen.

VIANEN  184

VIOD  215

VOORWAARTS  259
“Het lijkt alweer een eeuw geleden dat ik 
voor het eerst de hamer gebruikt heb”, stelt 
Wim de Fiouw. “En dan heb ik niet over de 

hamer om spijkers in de muur te slaan maar 
over de bijzondere voorzittershamer van v.v. 
Voorwaarts. Toen ik deze hamer de eerste 
keer zag ontdekte ik dat Voorwaarts in het 
bezit is van een zeer bijzondere voorzitters-
hamer. Dit prachtig beschilderde en van hout-
snijwerk voorziene kleinood is in 1922 door 
de leden ter ere van het 15 jarig jubileum 
geschonken. 1922, al bijna een eeuw gelden, is 
bijvoorbeeld het jaar dat Johnny Weismuller 
(Tarzan) successen had. Toen ik deze hamer 
voor de eerste keer gebruikte was dit voor 
mij de bevestiging dat Voorwaarts een ver-
eniging is volgens traditionele principes. Een 
vereniging waar de leden zich thuis voelen, 
men elkaar kent en waar je iets voor elkaar 
over hebt. Een combinatie van volkse en 

hoofdveld kan spelen. Eerst mogen de E-tjes, 
F-jes en D-tjes de mat testen en voor stevig-
heid van de bovenlaag zorgen. Het eerste 
elftal mag daarna laten zien wat ze kunnen. 
Na tweemaal gepromoveerd en daarna gede-
gradeerd te zijn, is Vreeswijk op weg om het 
verloren terrein terug te winnen. Wat heel 
positief is, is dat men dit probeert voetbal-
lend op te lossen. Het vernieuwde hoofdveld 
zal een impuls geven om de prestaties te 
verhogen. Het publiek kan beter bediend 
worden doordat ze weer gebruik kunnen 
maken van de tribune. Lekker droog zitten en 
Vreeswijk zien winnen. Tevens kan Vreeswijk 
dan ook wederom de stand en de tijd op het 
scorebord bijhouden. 

studentikoze leden die een plek hebben om 
te voetballen op zowel prestatief als recreatief 
niveau en elkaar ontmoeten in een sfeer en in 
een clubhuis waar men zicht thuis voelt. Cul-
tuur, historie, prestatie en recreatie maar bo-
venal heel veel plezier maken dat Voorwaarts 
na 100 jaar springlevend en gezond is en nog 
een eeuwigheid mee kan.” 
Ter ere van het 100-jarig jubileum van Voor-
waarts is er op 1 december ‘s middags een 
receptie voor genodigden en ´s avonds een 
groot feest voor de leden. 

VREESWIJK  632
Na enkele maanden verstoken te zijn van 
het hoofdveld (renovatie) ziet het ernaar uit 
dat het eerste elftal binnenkort weer op het 

FC Utrecht-speaker haalt herinneringen op

,,FC Utrecht is mĳ n allergrootste hobby”, straalt vrĳ wil-
liger Jaap van Doleweerd. De huidige speaker van de 
jeugdwedstrĳ den blikt terug op 34 jaar trouwe dienst voor 
de roodwitt e club. 

Door Marieke van der Voort

Voetbalclub DOS – één 
van de drie fusiever-
enigingen waaruit FC 

Utrecht in 1970 is opgericht 
– was Van Doleweerds eerste 
liefde. ,,Dat had nog heel wat 
voeten in de aarde”, bekent hĳ . 
,,Ik kom uit een streng Chris-
telĳ k gezin en elke zondag 
moesten we naar de kerk. Maar 
met mĳ n hoofd zat ik dan al bĳ  
het voetbalveld en geweldenaar 
Tonny van der Linden. Als hĳ  
op doel schoot, vloog de keeper 
ook zowat door het net. Op 
mĳ n fi etsje racete ik bĳ  thuis-
wedstrĳ den telkens stiekem 
naar het stadion om DOS te 
zien. Mĳ n vader vermoedde het 
wel, maar hield me niet tegen.”

Na de oprichting van FC 
Utrecht sloeg de vlam al snel 
over op de nieuwe eredivi-
sieclub. Vrĳ wel elk thuisduel 
was Van Doleweerd aanwezig. 
En op verzoek van FC Utrecht 
startt e hĳ  in 1973 met een nog 

altĳ d voortdurend vrĳ willi-
gersavontuur. ,,Via mĳ n werk 
kwam ik in contact met vice-
voorzitt er Gĳ s Elsendoorn, die 
ook nog bĳ  Velox in het bestuur 
heeft  gezeten. Hĳ  wist van 
mĳ n voetbalpassie en vroeg 
of ik speaker wilde worden. 
Drie keer uitproberen was de 
afspraak en het begin van een 
prachtige hobby.”

Niet iedereen was voorstander 
van de vrĳ willigerstaak die 
Van Doleweerd op zondagen 
uitoefende. ,,Naar aanleiding 
van een wedstrĳ d had het 
Utrechts Nieuwsblad mĳ n 
naam vermeld. ‘Dat is toch niet 
uw zoon?’, vroeg een kerkgan-
ger verwĳ tend aan mĳ n vader. 
Mooi dat hĳ  het toen zo voor 
me opnam. ‘Toevallig wel, en 
daar kan jĳ  een voorbeeld aan 
nemen’, zei hĳ .”

Tot en met 1990 was Van Do-
leweerds stem een vertrouwde 
in Galgenwaard. ,,Als stadion-
speaker maak je soms komische 

dingen mee”, verzekert hĳ . 
,,Zo klom tĳ dens een thuisduel 
tegen ADO Den Haag een keer 
één van de Hagenaars over het 
hek om vervolgens zĳ n broek 
te laten zakken. ‘Schat geef je 
nummer even door’, liet ik door 
het stadion galmen. ‘Je kunt 
vanavond vast veel telefoontjes 
verwachten’. Die jongen wist 
niet hoe snel hĳ  weer terug 
moest naar z’n vak.”

De beker-
winst in 1985 
was het spor-
tieve hoog-
tepunt voor 
de inmiddels 
72-jarige Zeistenaar. ,,Na afl oop 
mocht ik de huldiging op het 
bordes presenteren. Op een foto 
in het Utrechts Nieuwsblad en 
in de Voetbal International zie 
je me pal achter de feestvieren-
de spelers staan. Het is prachtig 
om het pakken van zo’n belang-
rĳ ke prĳ s van zo dichtbĳ  mee te 
mogen maken.”

Door de jaren heen heeft  Van 
Doleweerd met veel grote 
Utrechtse voetbalnamen een 
band opgebouwd. Voormalig 
FC Utrecht-trainer en technisch 

directeur Han Berger neemt in 
dit opzicht een zeer speciale 
plek in. ,,Nog altĳ d vind ik 
het jammer dat hĳ  de club in 
2003 heeft  verlaten. Han is een 
moordkerel. Toen hĳ  bĳ voor-
beeld hoorde dat mĳ n zus was 
overleden, heeft  hĳ  anderhalf 
uur lang tegen me aan gepraat. 
‘Je moet door. Je hebt een schat 

van een vrouw 
thuis en twee 
geweldige 
zoons. Vecht 
dáár voor’, ver-
telde Han me. 
Ik voelde me 

na ons gesprek een heel ander 
mens.”

Speakeren is de openhartige 
vrĳ williger op het lĳ f geschre-
ven. ,,Als klein jochie vond ik 
het een drama als ik bĳ  DOS 
niet goed werd geïnformeerd 
over de elft allen, goals en wis-
selingen. Het is daarom mooi 
dat ik nu andere mensen op de 
hoogte kan houden.” En dat 
doet hĳ  graag zo goed mogelĳ k. 
,,Zo was ik bĳ voorbeeld een 
keer omroeper bĳ  een interland 
tussen de beloft en van Oranje 

Van kerk 
tot grasmat

en Italië. Voorafgaand aan het 
duel ben ik de ĳ szaak Venezia 
in Zeist binnen gestapt om ad-
vies te vragen over de uitspraak 
van alle namen. Na afl oop 
kwam de Italiaanse trainer naar 
me toe. Nog nooit had hĳ  in het 
buitenland meegemaakt dat 
elke speler perfect was omge-
roepen.”

Na een uitstapje als elft albege-
leider van Jong FC Utrecht, is 
Van Doleweerds warme stem 
nu alweer vĳ f seizoenen te ho-
ren op Sportcomplex Zouden-
balch tĳ dens jeugdwedstrĳ den. 
En ook voor de FC Utrecht-
dames neemt hĳ  elk thuisduel 
op zich. ,,Of ik niet liever een 
bomvol stadion toespreek? Nee, 
dit heeft  ook zeker zĳ n charme. 
Het kleinschalige en persoon-
lĳ ke van Zoudenbalch spreekt 
me zeer aan. Samen met het 
team van vrĳ willigers vormen 
we wekelĳ ks net één grote fa-
milie. Als op zaterdag de laatste 
wedstrĳ d is afgelopen, drinken 
we met een aantal mensen nog 
een paar glaasjes en de sfeer is 
altĳ d prima. Ik zou het niet wil-
len missen.”

Usher heb ik altĳ d al een hele 
goede artiest gevonden. Zĳ n 
muziek heb ik dan ook grĳ sge-
draaid. ‘Lovers and Friends’ is 
één van de nummers die er voor 
mĳ  uit springt. 

Eerste cd
Mĳ n eerste cd? Nee, daar kan 
ik echt niet op komen. Wel weet 
ik wat m’n eerste single ooit 
was: ‘Me, Myself and I’ van Jive 
Jones.  

Herinnering
‘Eye of the Tiger’ van de groep 
Survivor neemt voor mĳ  een 
heel speciale plek in. Telkens 
als ik dat nummer hoor, denk 
ik aan FC Utrecht. Je hoort dat 
lied toch voorafgaand aan elke 
thuiswedstrĳ d. 

Armin van Buurens tune, die 
afgelopen zomer werd gespeeld 
bĳ  ons gewonnen Europese 
Kampioenschap met Jong 
Oranje, doet mĳ  natuurlĳ k ook 
aan voetballen denken. 

Wedstrĳ d
Wat ik voor de wedstrĳ d luister, 
maakt me niet zoveel uit. Of 
het nu rustige of harde muziek 
is, het is ontspanning voor me.  
Toch heb ik wel een voorkeur 
voor R&B en hiphop.
Naast Usher vind ik R. Kelly 
een superartiest. Er is één cd 
van hem, samen met Jay Z, die 
ik regelmatig draai. 

Concert
Naar een concert ben ik nog 
nooit geweest. Als ik er eentje 

uit zou 
mogen 
kiezen? 
Usher of 
Justin 
Timber-
lake. 
Want 
ook 
Timber-
lake’s 
muziek 
is erg 
leuk. 

GRIJSGEDRAAID…

... DOOR ERIK PIETERS
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Gratis* voorruit
tijdens de superactie van Correct Autoglas

Actie geldig t/m 1 december
Ruitschade?
* Heeft u een uitgebreide 
WA-verzekering (WA-extra, 
WA mini-casco, WA plus etc.) 
of bent u All Risk verzekerd 
en heeft u een standaard ei-
gen risico, dan neemt Cor-
rect Autoglas bij vervanging 
het eigen risico voor haar 
rekening. met andere woor-
den: het vervangen van uw 
voorruit is bij Correct Auto-
glas helemaal Gratis.

Mobiele service
Voor vervanging of reparatie 
van uw voorruit komt Correct 
Autoglas naar u toe, thuis of op 
uw werk.
Hieraan zijn voor u geen kosten 
verbonden.

Correct Autoglas regelt de schade-afwikkeling rechtstreeks met 
uw verzekeringsmaatschappij, zodat u daar geen omkijken 
naar heeft. Wij monteren uitsluitend originele fabriekskwaliteit 
voorruiten en geven 10 jaar garantie op montage en fabricage. 
Correct Autoglas is een landelijk opererende organisatie met 
jarenlange ervaring.

Bel GRATIS
0800 - STEENSLAG

0800 - 7833675

Aannemersbedrijf
van civiel- en cultuurtechnische werken 

Gespecialiseerd in: 

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

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

FAMILY CARE CENTRUM 

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

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

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

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

www.accountantskantoormaarssen.nl

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

BEL ONS VOOR EEN GRATIS

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

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
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MIJN CLUB
VRIENDENSCHAAR  664
* Eind november hoopt Vriendenschaar een 
nieuwe overdekte tribune in gebruik te kun-
nen nemen. De oude uit 1978 was verzakt en 
inmiddels gesloopt. De nieuwe tribune heeft 
320 zitplaatsen (kuipjes).
* Het kaboutervoetbal (kinderen geboren 
tussen 2000 en 2003) is een groot succes.  Er 
wordt in twee leeftijdscategorieën gestreden 
om de Champions League en de World Cup.
* Het meisjesvoetbal neemt een enorme 
vlucht.  Recent is een team meisjes junioren 
A voor de competitie ingeschreven. Er zijn nu 
acht teams vanaf F tot en met A.
* Op vrijdag 24 november organiseert 
Vriendenschaar een vrijwilligersavond als dank 
voor de inzet van de vele vrijwilligers die 

Vriendenschaar telt.
* In twee jaar tijd is het ledenbestand van 
Vriendenschaar van 700 naar 900 gegaan. En 
aan deze groei komt nog maar geen einde.
* Op 30 november en op 1 december vieren 
de pupillen Sinterklaas bij Vriendenschaar. Dat 
wordt een happening.  

VSC  453

VVIJ  1095
De laatste weken krijgt de Technische Com-
missie regelmatig berichten van trainers dat 
groepen hun gebruikte materialen, met name 
doelen, niet terugzetten op de originele plek. 
VVIJ verzoek iedereen om de gebruikte 
materialen terug te zetten op de daarvoor 

was wat je noemt een stille kracht met veel 
kennis van zaken. Bram was ook mede verant-
woordelijk voor het mooie kampioenschap 
in 2003, wat VVJ ongeslagen en met de minst 
gepasseerde keeper in de derde klasse bracht.
Ook werd Bram met Wim van Arnhem jr. een 
onafscheidelijk duo, vooral na het overlijden 
van Wim (buik) van Arnhem sr. In 2004 had 
Wim jr. Veel steun aan Bram.
Het nieuws dat Bram ook getroffen was door 
die ernstige ziekte, nu zo`n anderhalf jaar 
geleden, was voor velen een klap, maar Bram 
zette zich schrap en ging het duel met zijn 
ziekte aan op een indrukwekkende manier. 
Zonder klagen en met een grenzeloos opti-
misme onderging hij de vele chemokuren en 
onderzoeken.

bestemde plekken. Voor de verplaatsbare 
doelen op kunstgras geldt dat deze getild 
moeten worden! Bij slepen kan de kunstgras-
mat beschadigen. VVIJ verzoekt een ieder de 
regels die wij met elkaar hebben afgesproken 
in acht te nemen zodat andere elftallen geen 
onnodige tijd verliezen met het opruimen van 
spullen van anderen.

VVJ  193
Bij VVJ zijn resultaat en punten in deze weken 
niet belangrijk meer. Het bericht dat keepers-
trainer Bram Betzold op 1 november op 61-
jarige leeftijd overleden is plaatste menigeen 
bij VVJ weer met beide benen op de grond.
Bram heeft gedurende acht jaar de keepers 
van VVJ wekelijks onderhanden genomen. Hij 

Vlaggende mannen
Drie uur voor de wedstrĳ d Haaglandia – ADO’20 liggen 
twee geel-oranje vlaggen te drogen op de verwarming. ,,Ze 
waren alweer behoorlĳ k vies. Strĳ ken? Nee, dat doe ik 
nog net niet”, stelt assistent-scheidsrechter Terry Hoekstra 
uit De Bilt.   

Door Alex Vogelpoel

Hoekstra is sinds dit sei-
zoen assistent-scheids-
rechter in de hoofd-

klasse en het levende bewĳ s hoe 
dun bezaaid vlaggende mannen 
langs de lĳ n zĳ n. ,,De groep van 
grensrechters is helaas zo klein, 
dat er lager dan de hoofdklasse 
met clubgrensrechters wordt 
gewerkt. Daarom kan het zo 
zĳ n dat ik binnen een maand 
landskampioen Argon vlag.’’

Aan een rol als scheidsrechter 
dacht de 25-jarige inwoner van 
De Bilt tot drie jaar geleden 
nog niet. Maar inmiddels is 
het een uit de hand gelopen 
hobby. ,,Op zaterdag fl uit ik 
momenteel jeugdwedstrĳ den 
en ik ga komend seizoen door 
naar de senioren. Daar gebeurt 

het tenslott e pas echt.” Op 
vrĳ willige basis is Hoekstra vier 
dagen per week actief voor de 
KNVB. ,,Na zaterdag gefl oten 
te hebben, vlag ik zondags in de 
hoofdklasse en de dag daarna 
geregeld in de beloft ecompeti-
tie. Donderdagavond is dan nog 
de vaste trainingsavond van 
de Scheidsrechters Vereniging 
District Utrecht (SVDU). Om 
aan mĳ n uren op mĳ n werk bĳ  
de gemeente Utrecht te komen, 
maak ik lange dagen.”

Nadat Hoekstra in de jeugd bĳ  
BVC en fusieclub FC De Bilt 
had gekeept, rolde hĳ  toeval-
ligerwĳ s het scheidsrechtersvak 
in . ,,Met een aantal vrienden 
hadden we bĳ  De Bilt een team 
opgericht. Omdat de club geen 
scheidsrechter voor ons had, 
moesten we deze zelf regelen. 

Ik ben toen een keer gaan fl ui-
ten. Dat beviel me zo goed dat 
ik me heb opgegeven voor de 
BOS-cursus (red. Basisopleiding 
scheidsrechters veldvoetbal)” 
Uiteindelĳ k gaf coördinator 
Harry Groeneveld het laatste 
zetje. ,,Hĳ  vond dat ik bĳ  de 
bond moest gaan fl uiten en 
zodoende heb ik maar eens 
een mailtje 
gestuurd. 
Het volgende 
seizoen werd 
ik ingedeeld. 
Elinkwĳ k C2 
– Delta Sport 
C1 was mĳ n eerste wedstrĳ d.”

Daarnaast vlagde Hoekstra op 
zondagmiddag het eerste team 
van FC De Bilt. Het beviel hem 
uitstekend, maar de roodbroe-
ken iets minder. ,,Ik was te 
eerlĳ k. In het amateurvoetbal 
wordt er toch een beetje van je 
verwacht dat je als een twaalfde 
man langs de lĳ n staat en daar 
houd ik niet van.” Zĳ n eer-
lĳ kheid was bĳ  de bond wel 
opgevallen, waardoor Marco 

Ritmeester van de KNVB hem 
benaderde om voor de bond 
te gaan vlaggen. Na de cursus 
succesvol te hebben afgerond, 
ging het snel. Als beginneling 
mocht hĳ  direct aantreden in de 
hoofdklasse. Daarnaast werd hĳ  
ook al vlot benaderd om mee 
te gaan naar beloft ewedstrĳ den 
tussen betaalde voetbalclubs. 
,,Die wedstrĳ den worden gefl o-
ten door scheidsrechters van de 
C-lĳ st. Zĳ  mogen zelf hun eigen 
assistenten kiezen. Contacten 
die ik bĳ  de SVDU opdoe, 

zĳ n dan ook 
belangrĳ k.” 
Juist in die 
beloft encom-
petitie steekt 
Hoekstra veel 
op. ,,Opeens 

sta je in een stadion te vlaggen 
en gaat het spel veel sneller dan 
je gewend bent. Daar leer je veel 
van. Coaches en spelers zĳ n bĳ  
de bvo’s toch net iets gehaaider 
en daar moet je dan snel op 
inspelen.”

Dat geldt ook voor de ‘iets te 
fanatieke’ toeschouwers langs 
de lĳ n, die het leven van de 
grensrechters vaak zuur willen 
maken. ,,Ik kan alleen maar om 
zulke mensen lachen. Ze leveren 

heel snel kritiek, maar het is juist 
komisch omdat ze zelf de regels 
niet kennen.” Een voorbeeld is 
de wait-and-see-regel, waarbĳ  
je om het spel te versnellen bĳ  
een buitenspelsituatie eerst 
het voordeel moet afwachten. 
,,Altĳ d krĳ g je dan reacties dat 
je te laat vlagt of een buiten-
spelmoment hebt gemist. Onzin 
natuurlĳ k, maar mensen weten 
jammer genoeg niet beter.” 
Hoekstra raadt scheidsrechters 
aan om zich ook op te geven als 
assistent. Als scheidsrechter leer 
je daar veel van. ,,Het is echt 
een eye-opener geweest toen ik 
erachter kwam dat je in plaats 
van het spel te volgen beter de 
buitenspellinie in de gaten kunt 
houden. Als je het spel gaat vol-
gen, sta je al heel snel niet meer 
op één lĳ n met de één na laatste 
verdediger.”

Wat de toekomst brengt, laat hĳ  
voornamelĳ k afh angen van de 
KNVB. ,,De stap tussen hoofd-
klasse en eerste divisie is klein, 
maar ook heel erg groot. Ik stel 
mĳ n doelen op de korte termĳ n 
en realistisch. Ik wil eerst beter 
worden en dan volgen de goede 
rapporten en promotie vanzelf. 
Wat de toekomst gaat brengen, 
gaan we vanzelf meemaken.”

‘Een goed voorbeeld is 
de wait-and-see-regel’
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Tanks. Een stormbaan. Soldaten in camoufl agepakken. Is dát het beeld 
dat je hebt van de Koninklijke Landmacht? Dat kan. En helemaal ongelijk 
heb je niet. Maar als je door die camoufl age heen kijkt, zie je nog veel 
meer: het beeld van een moderne organisatie die werkt aan vrede en 
veiligheid. De Koninklijke Landmacht is een van de grootste en meest 
veelzijdige werkgevers van ons land. Logisch dat je in eerste instantie 
een beeld hebt van gevechtsfuncties. Maar binnen diezelfde landmacht 
vind je ook functies in de techniek, op administratief gebied, in de bouw, 
de telecommunicatie, de journalistiek, de gezondheidszorg en op logis-
tiek gebied.

AFWISSELEND MAAR VEELEISEND

Bij de Koninklijke Landmacht werken ongeveer 33.000 mannen en vrou-
wen. Daarmee zijn we niet alleen een van de grootste werkgevers van het 
land, maar vergeleken met de marine, de luchtmacht en de marechaus-
see ook verreweg het grootste krijgsmachtdeel. We hebben heel veel ver-
schillende functies, dit jaar voor vooral technische - en gevechtsfuncties.

Werken bij een organisatie als de landmacht is wel iets anders dan wer-
ken in een normale “van negen tot vijf baan”. Het leven als militair is 
afwisselend, avontuurlijk, vaak veeleisend en soms ook geestelijk en 
lichamelijk zwaar. Je kunt worden uitgezonden naar een crisisgebied, 
waar ook ter wereld. En het is een functie die regelmatig alles vraagt van 
je verantwoordelijkheidsgevoel.

WAT DOET DE KONINKLIJKE LANDMACHT EIGEN-
LIJK?

De Koninklijke Landmacht is tegenwoordig niet alleen maar een leger 
dat in tijd van oorlog het Nederlands grondgebied en dat van de NAVO 
verdedigt. Door het lidmaatschap van de Verenigde Naties en de NAVO 
zijn er ook andere taken bijgekomen.

De landmacht kom je ook tegen als er ergens op de wereld een crisis is 
waar humanitaire hulp geboden wordt. Denk aan het rijden van voed-
selkonvooien en herstellen van huizen, aan het bewaren van de vrede 
(“peace keeping”, in landmachttermen) Of aan het met geweld afdwingen 
van vrede (“peace enforcing”). En we ondersteunern bij de rampenbestrij-
ding in binnen- en buitenland.

WAT ZIJN JE MOGELIJKHEDEN?

Het niveau waarop je bij de landmacht kunt werken hangt af van je oplei-
ding. De Koninklijke Landmacht kent net als in het bedrijfsleven verschil-
lende werkniveaus: soldaten en korporaals, onderoffi cieren en offi cieren. 
Soldaten en korporaals kun je beschouwen als de “vaklieden” 
Binnen onze organisatie. Het middenkader zijn de onderoffi cieren. En de 
“managers” heten bij ons offi cieren. Je kunt bij ons komen werken met en 
zonder diploma’s in het voortgezet onderwijs, en we hebben ook functies 
op HBO en universitair niveau.

EEN CONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD

Als je gaat werken bij de landmacht, krijg je een contract aangeboden 
voor bepaalde tijd. Je bent dan beroepsmilitair bepaalde tijd. Zo’n ver-
bintenis ga je aan voor een aantal jaren. Daarna heb je in principe de 
mogelijkheid een nieuw contract af te sluiten, weer voor een vastgestelde 
periode. Ook al begint iedereen eerst met een opleiding bij de landmacht, 
toch krijg je vanaf de eerste dag van jouw aanstelling een volledig inko-
men betaald.

Als je meer wilt weten, kijk dan op onze website

MILITAIR BIJ DE 
KONINKLIJKE LANDMACHT

www.werkenbijdelandmacht.nl

PIETER NIEUWLANDSTRAAT 86   3514 HL UTRECHT   INFO@KICKBERG.NL   WWW.KICKBERG.NL

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

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

opgebouwd door het werken voor een zeer gevarieerde klantenkring.  

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

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

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

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

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

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

Speelt u ons de Bal ook toe?

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

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

WIJ ZIJN ALTIJD IN VORM
Kijk maar naar onze selectie



MIJN CLUB
‘Ik kom weer met de keepers op het veld te 
staan’ liet hij de mensen welke hem bezoch-
ten weten, ‘dat is mijn wens, dat wil ik en daar 
ga ik voor.’
Maar, zoals zo vaak, deze wens ging niet in 
vervulling, Bram overleed toch nog onver-
wacht en veel te jong. Op dinsdag 6 november 
heeft VVJ afscheid genomen van Bram. Zoals 
de vereniging zegt: “Een goed mens en een 
sterke persoonlijkheid is heengegaan maar zal 
niet worden vergeten.”

VVOO 141
De twee seniorenteams van VVOO zijn de 
maand november goed begonnen. Het derde 
elftal pakte zaterdag 3 november het eerste 
wedstrijdpunt na een spannend 2-2 gelijkspel 

tegen JSV Nieuwegein 9. Het eerste team 
kon daar later tegen Maarssen geen goed 
vervolg aangeven, getuige de 4-0 nederlaag, 
maar voorzitter Richard Overbeek was niet 
ontevreden over het spel van de Zwart-Wit-
ten: “Dit was de eerste wedstrijd van het 
seizoen waarbij ik het gevoel kreeg dat we 
nog wel punten gaan pakken. Tot vlak voor 
rust stonden we nog op 0-0 en dat is niet 
verkeerd na alle grote einduitslagen. We heb-
ben een jonge ploeg, maar je merkt dat er iets 
aan het groeien is.” De website van de club, 
www.vvoo.nl, is inmiddels gelanceerd. De site 
zal in de loop van dit jaar nog verder worden 
uitgebreid. Nog meer goed nieuws uit Over-
vecht: een aantal oud-leden is teruggekeerd 
en zal het bestuur gaan ondersteunen bij het 

uitvoeren van beleidsmatige taken.

ZEIST  277
Wij als bestuur van COVS Zeist e.o., zijn 
beretrots dat ons mede-bestuurslid, Cor 
Verhoef, op 27 september tijdens de shut-
tlerun test, (waar hij naar toe was gelokt) is 
gehuldigd voor het feit dat hij spelregelkam-
pioen is geworden van 2006, waarbij hij toch 
gerenommeerde spelregelmensen achter 
zich heeft gelaten. Cor doet al verschillende 
jaren mee en is ook in 1996 en 2004 al in 
de prijzen gevallen. Maar nu heeft hij dus de 
échte hoofdprijs in ontvangst mogen nemen. 
Laat dit een stimulans zijn voor scheids- 
grensrechters, spelers/speelsters, trainers en 
teamleiders om ook eens wat méér aandacht 

Everstein-verdediger werkt in het leger aan zijn toekomst

‘Soldaatje spelen’

WERK EN VOETBAL  NOVEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 3

Voor veel mensen is het leger het walhalla. Zo ook voor 
Everstein 1-speler Jan Willem Lemmen. De bĳ na 30-jarige 
verdediger is al meer dan tien jaar in dienst en ziet zichzelf 
de vĳ ft ien jaar wel volmaken. ,,Het leger blĳ ft  een uitda-
ging. Je kunt hier bovendien werken aan je toekomst. En 
de uitzendingen geven je een hoop levenservaring.”

Door Johan van der Zande

De donkerharige, ro-
buuste linkspoot begon 
al op zĳ n achtt iende in 

het leger. Daarvoor had hĳ  een 
timmermansopleiding achter 
de rug. ,,Het leger leek me altĳ d 
wel leuk. En daarbĳ  - het klinkt 
stom - vond 
ik het mooi 
om soldaatje 
te spelen. 
Maar ik was 
pas achtt ien 
en voor mĳ  
was de voornaamste reden om 
in dienst te gaan de uitdaging 
opzoeken.”

De van origine Leerdammer 
begon bĳ  de Luchtmobiele 
Brigade als soldaat. Langzaam 
werkte hĳ  zich op van Chauf-
feur Algemeen naar Korporaal 
1 in Ede. Toen werd hĳ  berger 
bĳ  de ODB-groep (Onderhoud, 
Diagnose en Berging) in 2000. 

,,Deze baan hield al wat meer 
verantwoordelĳ kheid in. In 
2005 moest ik naar Oirschot. De 
kazerne in Ede werd gesloten 
en samengevoegd met Garde-
ren. Daar zit ik nu dus al twee 
jaar.”

Het soldaatje spelen werd wel 
werkelĳ k-
heid. Want de 
oorlog mid-
den jaren ‘90 
in Joegoslavië 
hield in dat 
Korporaal 1 

Lemmen in 1999 op uitzending 
moest naar Kosovo, voor zes 
maanden. ,,Dat was natuurlĳ k 
wel wat spannender. De oorlog 
was net voorbĳ  en er werd wel 
eens geschoten. Er kwamen 
bĳ voorbeeld mensen aan de 
poort die naar binnen wilden, 
wat natuurlĳ k niet mocht.” Hĳ  
deed in het voormalig Joegosla-
vië werkelĳ k alles: ,,Ik was daar 
chauff eur en hielp mee aan de 

wederopbouw. Ook moest ik 
regelmatig wacht draaien. Een 
manusje-van-alles dus.”

Zes jaar later mocht Lemmen 
weer op uitzending. Dit keer 
- in 2005 - was Bosnië de be-
stemming. ,,Daar was ik berger. 
Met een team rukten we uit als 
er bĳ voorbeeld een ongeluk 
was gebeurd. Of iemand auto-
pech had. Dan hielpen wĳ  die 
mensen. De situatie was daar 
ook al minder dreigend dan in 
Kosovo.” Wellicht moet hĳ  nog 
een keer op uitzending naar Af-
ghanistan, al is dat niet zeker. 
Het wordt voor hem sowieso 
de laatste. ,,Het geld is erg goed 
na een uitzending, maar zo’n 
missie blĳ ft  gevaarlĳ k.”

Zĳ n ‘voetbalcarrière’ lĳ dt er wel 
enigszins onder. De verdedi-
ger/middenvelder (die in zĳ n 
jeugd begon bĳ  het Leerdamse 
LRC, tegenwoordig hoofdklas-
ser) mist regelmatig een week 
training. ,,Het is soms moeilĳ k 
te combineren. Ik ben vaak op 
oefening. Eén á twee keer per 
maand gemiddeld ben ik weg. 
Zo wordt het moeilĳ k om jezelf 
steeds in de kĳ ker te spelen. Ik 
heb bĳ voorbeeld in 2005 door 

mĳ n uitzending het kampioen-
schap van het tweede gemist.”

Het contract van de inwoner 
van Culemborg loopt nog vier 
jaar door. Voor hem een mooie 
tĳ d om er daarna mee te stop-
pen. ,,Ik zit nu in Oirschot op 
een shovel. Daarbĳ  ben ik bezig 
om verschillende burgerdiplo-
ma’s te halen. Het is ook nog zo 
dat ik na deze vier jaar te oud 
ben om nog in dienst te zitt en. 
Vĳ ft ien jaar vind ik ook een 
mooie tĳ d.”

,,Hopelĳ k worden we dit jaar 
kampioen in de tweede klasse 
en draag ik daar mĳ n steentje 
aan bĳ . Ik heb al een kampioen-
schap gemist. En daar baalde 
ik destĳ ds behoorlĳ k van. 
Ondanks wat blessures hoop ik 
er dit keer bĳ  te zĳ n.” 

Lemmen is in ieder geval nog 
steeds blĳ  met zĳ n keuze van 
destĳ ds. ,,Je kunt in het leger 
studeren om later een goede 
keuze qua baan te hebben. Je 
kunt er gewoon echt werken 
aan je toekomst. En bĳ  de 
uitzendingen krĳ g je binnen no 
time een hoop levenservaring 
mee. Het is gewoon de uitda-
ging die het leger biedt.” 

Ondersteuning nodig 
om uw clubnieuws in 
de krant te krijgen?

Laat het ons weten. We helpen u 
graag!

eldert@rondomvoetbal.nl
06 249 56 142

‘Er werd wel eens 
geschoten’
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ZATERDAG
Stand  Voetbal landelijk hoofdklasse B
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Sparta Nijkerk 9 7 2 0 23 16 3 13 
HSV Hoek 9 6 2 1 20 14 5 9 
IJsselmeerv. 9 5 3 1 18 20 13 7 
DOVO 9 6 0 3 18 16 12 4 
Spakenburg 9 4 5 0 17 18 7 11 
Kozakken B. 9 3 3 3 12 16 12 4 
GVVV 9 3 2 4 11 19 13 6 
LRC 9 3 2 4 11 19 17 2 
Kloetinge 9 2 3 4 9 9 18 -9 
Ajax AFC 9 2 2 5 8 9 15 -6 
Bennekom 9 2 2 5 8 9 23 -14 
Geinoord 9 2 1 6 7 8 17 -9
Nunspeet 9 1 3 5 6 11 17 -6 
Nivo Sparta 9 2 0 7 6 8 20 -12 

Stand  Voetbal west 1 1e klasse A
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Voorland sc. 9 6 2 1 20 20 8 12 
Volendam (rkav) 9 6 1 2 19 25 14 11 
Sportlust ‘46 9 4 4 1 16 17 11 6 
ARC 9 4 3 2 15 17 13 4 
Beursbengels 9 4 3 2 15 18 15 3 
Huizen 9 4 3 2 15 14 12 2 
Montfoort 9 4 2 3 14 14 10 4 
ODIN 59 9 2 5 2 11 11 11 0 
De Zuidvogels 9 3 1 5 10 8 10 -2 
HCSC 9 2 1 6 7 11 17 -6 
Swift 9 2 1 6 7 15 25 -10 
WV-HEDW 9 0 0 9 0 1 25 -24 

Stand  Voetbal west 1 2e klasse A
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
DVVA csv. 9 7 2 0 23 19 2 17 
Young Boys vv 9 6 1 2 19 23 8 15 
Monnickendam 9 5 1 3 16 19 16 3 
Zandvoort 9 5 1 3 16 12 10 2 
Marken sv. 9 3 3 3 12 17 15 2 
Almere sv 9 3 3 3 12 12 11 1 
Argon 9 3 3 3 12 20 23 -3 
ZCFC 9 3 1 5 10 17 23 -6 
Kennemerland  9 3 1 5 10 11 17 -6 
Reiger Boys 9 3 1 5 10 10 19 -9 
ZOB 9 2 2 5 8 17 18 -1 
EDO hfc 9 1 1 7 4 6 21 -15 

Stand  Voetbal west 1 2e klasse B
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Roda ‘46 9 6 2 1 20 15 10 5
VRC 9 5 3 1 18 23 17 6
Merino’s 9 4 4 1 16 21 14 7
UVV 9 4 3 2 15 15 14 1
Loosdrecht 9 4 2 3 14 21 15 6
VVZ ‘49 9 3 2 4 11 19 16 3
Eemnes 9 3 2 4 11 18 16 2
DESTO 9 3 2 4 11 18 20 -2
CJVV 9 1 6 2 9 9 12 -3
Benschop 9 2 2 5 8 10 16 -6
Eemdijk 9 2 1 6 7 11 23 -12
Valleivogels 9 1 3 5 6 14 21 -7

Stand  Voetbal zuid 1 2e klasse F
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Almkerk 9 7 2 0 23 19 9 10 
Strijen 9 6 2 1 20 17 5 12 
SV Capelle 9 4 3 2 15 18 9 9 
SC Everstein 9 4 2 3 14 15 13 2 
Sliedrecht 9 4 1 4 13 16 13 3 
sv Meerkerk 9 3 3 3 12 14 15 -1 
Woudrichem 9 3 3 3 12 11 12 -1 
Oranje Wit 9 3 2 4 11 14 17 -3 
Ameide 9 3 1 5 10 14 24 -10 
Groote Lindt 9 2 1 6 7 9 16 -7 
De Alblas 9 2 1 6 7 8 16 -8 
Wieldrecht 9 1 3 5 6 9 15 -6 

Stand  Voetbal west 1 3e klasse D
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
VVA ‘ 71 10 6 2 2 20 21 13 8 
IJFC 9 6 1 2 19 16 13 3 
Dalto 8 5 1 2 16 15 7 8 
TOV 9 4 3 2 15 25 15 10 
Renswoude 9 4 3 2 15 16 17 -1 
Jonathan 9 3 3 3 12 14 10 4 
DOSC 9 4 0 5 12 17 20 -3 
Nieuwland ASC 9 4 0 5 12 11 14 -3 
CDN 9 3 2 4 11 16 15 1 
Candia ‘66 9 3 2 4 11 17 23 -6 
SVM 9 3 1 5 10 18 22 -4 
Delta Sp.’95 9 0 0 9 0 12 29 -17 

Stand  Voetbal zuid 1 4e klasse C
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Groot Ammers 10 7 2 1 23 24 7 17 
SVW 8 6 2 0 20 30 10 20 
HSSC’61 9 6 2 1 20 19 11 8 
Drechtstreek 10 5 2 3 17 16 12 4 
Arkel 9 5 0 4 15 17 25 -8 
Lekvogels 10 4 3 3 15 19 18 1 
Asperen 8 4 2 2 14 19 15 4 
Streefkerk 9 3 3 3 12 17 17 0 
Unitas 9 2 3 4 9 9 13 -4 
Leerdam Sport 9 2 2 5 8 9 15 -6 
DFC 8 1 4 3 7 14 18 -4 
Noordeloos 10 2 1 7 7 13 24 -11 
SVS’65 8 2 0 6 6 13 19 -6 

SC Emma 9 1 0 8 3 11 26 -15 

Stand  Voetbal west 1 4e klasse F
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
AH ‘78 8 8 0 0 24 28 8 20 
VVJ 8 5 2 1 17 17 12 5 
Kockengen 9 5 1 3 16 22 17 5 
Nita 8 5 0 3 15 21 13 8 
Bloemenkw. 8 3 3 2 12 26 16 10 
Hees 8 3 1 4 10 14 19 -5 
VIOD 8 2 3 3 9 16 14 2 
Lopik 8 2 3 3 9 13 16 -3 
VOP 9 1 2 6 5 12 30 -18 
Posthoorn de 8 0 4 4 4 15 22 -7 
Vianen 8 1 1 6 4 12 29 -17 

Stand  Voetbal west 1 4e klasse G
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Scherpenzeel 9 8 1 0 25 29 6 23 
Woudenberg 8 7 0 1 21 33 9 24 
Vliegdorp ‘t vv 8 6 0 2 18 18 8 10 
JSV Nieuwegein 8 5 0 3 15 16 17 -1 
Bunnik ‘73 8 3 2 3 11 14 16 -2 
Hercules 8 3 1 4 10 16 15 1 
Brederodes 8 1 5 2 8 15 16 -1 
SVMM 8 2 1 5 7 16 22 -6 
Focus ‘07 8 2 1 5 7 14 21 -7 
DEV Doorn 8 1 1 6 4 9 26 -17 
SVP 9 1 0 8 3 11 35 -24 

Stand  Voetbal west 1 4e klasse H
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
DHSC 8 7 1 0 22 23 4 19 
Odysseus ‘91 8 7 1 0 22 21 5 16 
Bilt De FC 9 5 1 3 16 10 9 1 
Odin 8 3 2 3 11 13 11 2 
FZO 8 3 2 3 11 13 12 1 
HMS 8 3 2 3 11 11 11 0 
Zeist 8 3 1 4 10 16 21 -5 
DVSA 9 2 3 4 9 14 20 -6 
EDO (U) 8 1 3 4 6 5 10 -5 
VSC 8 1 3 4 6 12 19 -7 
Eminent Boys 8 0 1 7 1 7 23 -16 

Stand  Voetbal west 1 5e klasse B
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Meer De sv. 8 7 0 1 21 35 7 28 
SDW 9 7 0 2 21 56 23 33 
Bijlmer sv. 7 6 1 0 19 35 6 29 
Zeeburgia avv 7 4 1 2 13 26 8 18 
VVA/Spartaan 8 3 1 4 10 20 30 -10 
Elinkwijk 8 2 1 5 7 18 33 -15 
Forza Almere 8 0 1 7 1 6 34 -28 
HSV’69 9 0 1 8 1 13 68 -55 

Stand  Voetbal west 1 5e klasse C
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
OSM ‘75 9 8 1 0 25 34 6 28 
Maarssen 9 8 0 1 24 33 7 26 
Musketiers 9 6 1 2 19 41 14 27 
Sterrenwijk 8 6 0 2 18 33 10 23 
DVSU 8 6 0 2 18 28 7 21 
OSO 9 4 1 4 13 35 18 17 
SEC 9 3 1 5 10 24 23 1 
Voorwaarts 9 3 1 5 10 25 40 -15 
DWSM 9 3 0 6 9 14 32 -18 
SV Baarn 9 2 1 6 7 17 27 -10 
VVOO 8 0 0 8 0 9 46 -37 
RUC 8 0 0 8 0 16 79 -63 

ZONDAG
Stand  Voetbal  landelijk hoofdklasse A
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Hollandia 9 8 0 1 24 14 5 9 
Turkiyemsp. 9 6 2 1 20 25 11 14 
Argon 9 6 1 2 19 15 8 7 
VVSB 9 5 2 2 17 16 11 5 
AFC 9 5 1 3 16 17 10 7 
Haaglandia 8 4 2 2 14 19 15 4 
Omniworld 9 3 3 3 12 14 11 3 
ADO 20 9 3 3 3 12 12 16 -4 
Elinkwijk 9 3 2 4 11 9 12 -3 
Westlandia 9 1 5 3 8 11 14 -3 
DWV 9 2 2 5 8 7 12 -5 
DCV 9 1 1 7 4 8 24 -16 
DWS afc 8 0 3 5 3 6 14 -8 
VUC 9 0 3 6 3 13 23 -10 

Stand  Voetbal west 1 1e klasse A
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Chabab 9 5 4 0 19 20 6 14 
Hilversum FC 9 5 4 0 19 16 9 7 
JOS/W’meer 9 5 2 2 17 17 10 7 
Blauw-Wit  9 4 4 1 16 15 7 8 
Quick 1890 AFC 9 4 2 3 14 15 15 0 
AFC 34 9 3 3 3 12 12 11 1 
Zouaven 9 3 3 3 12 9 10 -1 
KFC 9 3 3 3 12 15 22 -7 
Breukelen FC 9 2 2 5 8 11 16 -5 
EDO hfc 9 1 4 4 7 13 19 -6 
Hercules 9 1 3 5 6 12 19 -7 
Stormvogels 9 0 2 7 2 10 21 -11 

Stand  Voetbal west 1 2e klasse B
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
NVC 9 6 1 2 19 19 8 11
DCG Rksv 9 4 3 2 15 18 15 3
Roda ‘23 Rksv 7 4 2 1 14 10 8 2

Soest SO 8 4 2 2 14 15 14 1
VVIJ 9 4 2 3 14 18 15 3
Kampong 9 4 2 3 14 20 18 2
Roda ‘46 9 3 3 3 12 17 15 2
Onze Gezellen 9 3 2 4 11 7 14 -7
Hoofddorp sv. 9 2 3 4 9 13 16 -3
Almere sv 9 2 2 5 8 16 22 -6
Sporting Martinus 8 1 4 3 7 14 16 -2
Pancratius Rksv 9 0 4 5 4 14 20 -6

Stand  Voetbal west 1 3e klasse D
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
DHSC 9 8 1 0 25 23 9 14 
Meern De 9 7 1 1 22 22 10 12 
Bilt De FC 9 5 2 2 17 19 11 8 
Hoogland 9 5 1 3 16 19 10 9 
Houten 9 5 1 3 16 22 16 6 
CDW 9 4 1 4 13 19 23 -4 
Victoria 9 4 1 4 13 14 20 -6 
UVV 9 2 2 5 8 18 15 3 
Vecht de 9 1 5 3 8 21 22 -1 
Brederodes 9 2 2 5 8 10 22 -12 
SDO 10 2 1 7 7 10 24 -14 
PVCV 8 0 0 8 0 8 23 -15 

Stand  Voetbal west 1 4e klasse G
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Vriendensch. 9 7 2 0 23 35 12 23 
Maarssen 8 5 3 0 18 14 7 7 
Rivierwijkers 6 5 0 1 15 19 7 12 
UTS 9 4 2 3 14 13 12 1 
Vreeswijk 9 4 1 4 13 14 14 0 
JSV Nieuwegein 9 3 3 3 12 15 9 6 
MSV ‘19 8 3 2 3 11 14 17 -3 
OSM ‘75 8 3 1 4 10 12 13 -1 
DWSV 9 3 0 6 9 27 36 -9 
SVF 9 2 2 5 8 16 23 -7 
Laren 99 sv 9 2 1 6 7 12 28 -16 
Hertha 9 1 1 7 4 8 21 -13 

Stand  Voetbal west 1 4e klasse H
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Wasmeer 9 8 1 0 25 26 8 18 
APWC 9 7 1 1 22 29 7 22 
Zwaluwen Ut. 9 6 2 1 20 27 9 18 
Fair Play 9 6 1 2 19 33 12 21 
SV Baarn 9 4 2 3 14 19 14 5 
Amsvorde 9 3 3 3 12 18 20 -2 
VVZA 9 3 1 5 10 28 22 6 
Schalkwijk 9 2 4 3 10 12 14 -2 
HVC 9 2 1 6 7 9 26 -17 
DSO/Ultrajectum 8 1 2 5 5 13 28 -15 
KVVA 9 1 2 6 5 4 19 -15 
Scherpenzeel 8 0 0 8 0 5 44 -39 

Stand  Voetbal west 1 5e klasse G
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Nederhorst vv 9 7 2 0 23 26 7 19 
Voorwaarts 8 6 2 0 20 24 5 19 
Goy ‘t 8 4 2 2 14 23 11 12 
BFC 8 4 1 3 13 20 12 8 
Sporting ‘70 8 3 3 2 12 18 15 3 
VSC 8 4 0 4 12 12 11 1 
Batavia ‘90 9 3 2 4 11 15 21 -6 
PVC 8 2 1 5 7 15 21 -6 
Magreb ‘90 8 2 0 6 6 7 20 -13 
Kismet 8 1 2 5 5 11 37 -26 
Zebra’s 8 0 3 5 3 6 17 -11 

Stand  Voetbal west 1 5e klasse H
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Saestum 8 6 0 2 18 20 10 10 
HDS 8 5 1 2 16 23 16 7 
Achterveld SV 9 3 6 0 15 25 16 9 
Hooglanderv. 8 4 2 2 14 13 13 0 
Aurora 8 4 1 3 13 18 14 4 
Odijk 8 3 3 2 12 18 15 3 
SCH ‘44 9 3 3 3 12 19 15 4 
Zeist 8 3 2 3 11 15 17 -2 
Faja Lobi 8 2 0 6 6 9 18 -9 
Patria 8 1 3 4 6 11 23 -12 
Veenendaal 8 0 1 7 1 10 24 -14 

Stand  Voetbal west 1 6e klasse D
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
RUC 9 8 1 0 25 41 13 28 
Hoograven vv 9 7 0 2 21 38 16 22 
RAP sv. 9 6 3 0 21 30 13 17 
Ardahanspor 9 4 2 3 14 11 20 -9 
Vianen 8 4 1 3 13 18 19 -1 
Oranje Wit 9 4 1 4 13 25 23 2 
Austerlitz 9 3 2 4 11 22 33 -11 
ASV ‘65 9 2 2 5 8 26 27 -1 
TABA afc 9 2 2 5 8 10 18 -8 
Overamstel sc. 9 2 2 5 8 18 32 -14 
Forza Almere 8 1 1 6 4 15 29 -14 
HSV’69 9 1 1 7 4 13 24 -11 

VROUWEN
Stand  Voetbal Nederland eredivisie
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
ADO Den Haag 7 4 2 1 14 11 6 5 
FC Twente 7 4 1 2 13 12 8 4 
AZ  7 4 1 2 13 7 4 3 
FC Utrecht 7 4 0 3 12 11 8 3 
Willem II 7 1 1 5 4 4 11 -7 
sc Heerenveen 7 1 1 5 4 6 14 -8 

Stand  Voetbal landelijk hoofdklasse A
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Oranje Nassau 8 5 1 2 16 13 8 5 
Wartburgia asv 8 4 2 2 14 13 9 4 
Fortuna W. sv 8 4 2 2 14 16 14 2 
Saestum 7 4 1 2 13 13 9 4 
RCL 8 4 1 3 13 17 8 9 
Stedoco 6 3 3 0 12 10 3 7 
Ter Leede 8 3 3 2 12 11 6 5 
Be Quick ‘28 8 2 3 3 9 7 16 -9 
RKTSV 7 1 3 3 6 8 10 -2 
RVVH 7 1 3 3 6 7 14 -7 
HZVV 8 1 3 4 6 11 18 -7 
Reuver 7 0 1 6 1 4 15 -11 

Stand  Voetbal landelijk 1e klasse C
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Saestum II 7 5 1 1 16 9 4 5 
RKHVV 7 4 3 0 15 18 9 9 
Kolping Boys 7 3 4 0 13 18 8 10 
Iduna 7 4 1 2 13 21 12 9 
Buitenveldert sc. 7 3 4 0 13 16 7 9 
KFC’71 7 4 1 2 13 15 12 3 
Goy ‘t 8 3 3 2 12 22 15 7 
UVS 8 1 3 4 6 5 19 -14 
Fortuna W. sv 7 1 1 5 4 16 17 -1 
Purmerend 8 0 2 6 2 4 26 -22 
SJC  7 0 1 6 1 4 19 -15 

JEUGD
Stand  Voetbal landelijk eredivisie A1
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
Sparta  11 8 1 2 25 30 14 16
AZ  11 7 2 2 23 26 12 14
FC Twente 11 7 1 3 22 29 21 8
sc Heerenveen 10 6 1 3 19 33 21 12
Feyenoord NV 10 6 1 3 19 29 17 12
Ajax AFC 11 5 4 2 19 25 19 6
Willem II BV 11 5 3 3 18 21 16 5
PSV 11 4 4 3 16 22 23 -1
FC Utrecht 11 3 3 5 12 20 19 1
ADO Den H. 11 2 6 3 12 12 13 -1
FC Groningen 11 3 1 7 10 18 25 -7
De Graafschap 11 2 3 6 9 13 22 -9
Omniworld 11 1 1 9 4 10 44 -34
FC Volendam 11 0 3 8 3 7 29 -22

Stand  Voetbal landelijk eredivisie beloften
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Jong FC Gron. 8 5 2 1 17 12 8 4 
Jong FC Twente 8 5 1 2 16 14 9 5 
Jong Ajax 8 5 1 2 16 14 12 2 
Jong Vitesse 8 4 1 3 13 16 12 4 
Jong NEC 7 4 0 3 12 9 9 0 
Jong Sparta 8 3 3 2 12 12 11 1 
Jong AZ 8 4 0 4 12 11 10 1 
Jong NAC 8 3 2 3 11 15 17 -2 
Jong PSV 8 3 1 4 10 12 11 1 
Jong SC H’veen 7 2 3 2 9 11 9 2 
Jong RKC  8 2 2 4 8 10 16 -6 
Jong ADO 8 1 4 3 7 12 13 -1 
Jong FC Utrecht 8 1 4 3 7 10 12 -2 
Jong Willem II 8 1 0 7 3 7 16 -9 

Stand  Voetbal landelijk eredivisie B1
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Ajax AFC 8 6 2 0 20 23 3 20 
FC Utrecht 8 4 3 1 15 15 4 11 
Feyenoord NV 8 4 2 2 14 18 13 5 
PSV 8 4 2 2 14 17 12 5 
sc Heerenveen 8 3 4 1 13 15 9 6 
FC Groningen 8 3 2 3 11 18 22 -4 
Vitesse/AGOVV 8 3 1 4 10 8 13 -5 
Twente/Herac. 8 2 3 3 9 14 16 -2 
ADO Den H. 8 2 2 4 8 11 15 -4 
AZ  8 2 2 4 8 10 18 -8 
Willem II BV 8 2 1 5 7 10 14 -4 
RKC Waalwijk 8 0 2 6 2 5 25 -20 

Stand | Voetbal | landelijk | 1e klasse A C2
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Ajax AFC 8 7 1 0 22 19 3 16 
FC Utrecht 8 6 0 2 18 24 5 19 
FC Groningen 8 4 3 1 15 13 15 -2 
AZ  8 4 2 2 14 19 8 11 
FC Volendam 8 3 4 1 13 20 16 4 
De Graafschap 8 4 0 4 12 9 13 -4 
NEC 8 3 2 3 11 24 13 11 
Stormvogels 8 3 0 5 9 15 26 -11 
FC Twente 8 2 2 4 8 10 18 -8 
HFC Haarlem 8 1 2 5 5 9 19 -10 
Omniworld 8 1 2 5 5 9 23 -14 
Vitesse/AGOVV 8 0 2 6 2 8 20 -12 

Stand | Voetbal | landelijk | 1e divisie A D1
team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo 
Ajax AFC 9 8 1 0 25 39 7 32 
AZ  9 7 1 1 22 36 8 28 
Feyenoord NV 9 7 0 2 21 34 4 30 
ADO Den H. 9 6 2 1 20 18 11 7 
Alphense B. 9 5 1 3 16 12 17 -5 
Spartaan’20 9 5 0 4 15 14 21 -7 
HFC Haarlem 9 3 1 5 10 10 8 2 
Sparta  9 2 4 3 10 12 19 -7 
Haaglandia 9 2 1 6 7 10 34 -24 
FC Utrecht 9 1 1 7 4 7 27 -20 
Zeeburgia avv 9 0 3 6 3 9 25 -16 
Omniworld 9 0 1 8 1 16 36 -20 
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MIJN CLUB

Helen Dowling Instituut voor begeleiding bij kanker

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
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te besteden aan de spelregels tijdens training 
en/of wedstrijden. Want dat hier nog véél aan 
schort mag wel duidelijk zijn. Omdat wij hier 
toch wat uitgebreidere aandacht aan willen 
besteden, hebben wij gemeend dit artikel te 
moeten schrijven, te meer daar wij hierdoor 
mogelijk ook de jongere garde kunnen stimu-
leren om ook aan spelregelwedstrijden en/of 
spelregelavonden mee te gaan doen. Deze 
avonden worden door de scheidsrechtersver-
enigingen georganiseerd. Allereerst is dit voor 
hen zelf érg leerzaam en nuttig, maar ook 
kunnen zij dan hun kennis wéér overdragen 
aan de pas gestarte scheidsrechters. Of dit 
nu verenigings- of KNVB scheidsrechters zijn 
maakt geen enkel verschil. Tevens lijkt het 
ons érg zinvol dat ook trainers en trainsters, 

clubgrensrechters, begeleiders en spelers/
speelsters eens wat meer aandacht besteden 
aan de spelregels. Hiervoor kunnen zij altijd 
de hulp inroepen van COVS en/of KNVB. 
Er kunnen dan thema-avonden met betrek-
king tot de spelregels worden georganiseerd, 
waardoor méér kennis wordt verkregen 
over de spelregels en meer acceptatie voor 
scheidsrechters zal ontstaan. Verenigingen 
kunnen altijd contact op nemen met een 
COVS vereniging bij hun in de buurt om een 
dergelijke avond te organiseren, wel of niet in 
samenhang met een ander thema.

ZWALUWEN 1911 741

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

Stuur het clubnieuws naar 
mijnclub@rondomvoetbal.nl  

Om ook in de decemberkrant 
te verschijnen, moeten wij uw 
clubnieuws uiterlijk 3 december 
binnen hebben.

Trein
Jan Wouters was de ‘gelukkige’ om de op de 
trein naar Valencia gestapte Ronald Koeman op 
te volgen. Jan keek tijdens de eerste interviews 
na zijn benoeming voor plusminus drie wedstrij-
den ongeveer zoals de beroemde Amerikaanse 
komiek Buster Keaton: totaal onbewogen. Hij 
verklaarde dat hij net bij de kapper vandaan 
kwam en dat hij niet de lange termijn-ambitie 
heeft om hoofdcoach te worden. De leiding van 
PSV verzuimde Jan te laten zeggen dat het boek 
Ronald Koeman voor hem was gesloten en dat 
hij niet van plan was welke vraag daaromtrent te 
beantwoorden. 

Jan houdt niet van bravoure, niet van de schijn-
werpers en zeker niet van journalisten die 
vooral bijdehand zijn. Utrechtse Jan woonde 
ooit, hoorde ik, op het Ripperdaplein, waar ik 
heel lang geleden werd geboren. In een typische 
arbeidersbuurt, geen opsmuk, geen glamour, al-

les heel gewoon. Veel spelers van het oude DOS 
kwamen uit dergelijke buurten: de Marnixlaan, 
Thorbeckelaan en het nu roemruchte Ondiep.

Rij ik nu door die straten, dan herinnert alles 
mij aan de periode van de oorlog en de tijden 
daarna. De stille armoede maar ook wel de 
kracht van zo’n omgeving. Buurten waar je voor 
jezelf moest opkomen en die sterke mensen 
voortbracht. Jan was op z’n eigen manier zo’n 
sterke kerel. Eerst bij FC Utrecht, later bij Ajax 
en PSV. Een ambitieuze, nuchtere speler met die 
typische waggelloop en kromme benen. En voet-
balslim, een speler die wist wat op welk moment 
te doen. Na de nederlaag bij Heerenveen (2-1) 
stond hij de pers te woord. RTL had de wed-
strijd uitgezonden en daar kwam na de wedstrijd 
de snedige vraag: ‘heeft het vertrek van Ronald 
Koeman invloed gehad op de wedstrijd’. Jan keek 
langs de camera en zei dat hij dat niet had ge-
merkt.

Alsof spelers zich er iets van aantrekken dat een 
trainer vertrekt. Liever de trainer dan de spits 

die er twintig in schiet. Spelers denken eerst aan 
zichzelf en trainers zijn ex-spelers, dus die doen 
dat ook.

‘De trein komt maar een keer voorbij en die 
kans mag ik niet laten lopen’, zei Ronald Koeman. 
‘s Avonds deed de NOS alles nog eens dunne-
tjes over. Eigenlijk werd ik behoorlijk nijdig van 
die voorspelbare onzin. De trein die maar één 
keer voorbij komt, zal wel een hype worden in 
het voetbaljargon. Blijft er toch nog iets over van 
deze bizarre affaire. 

Bizar ja, want een trainer neemt abrupt afscheid 
maar het wederzijdse respect blijft groot. Hoe 
kan je het bedenken! Directeur van PSV Jan 
Reker vindt dan dat er ook voor trainers een 
overschrijvingstermijn moet komen. Misschien is 
het beter ook trainers er nog eens op te wij-
zen dat een contract een contract is. Een sterke 
kerel accepteert daarvan niet louter de lusten, 
maar ook de lasten. Ook als er geen afkoopsom 
is vastgelegd.

Sporten voor grip op het leven
Een gewonnen of verloren voetbalwedstrĳ d is totaal niet 
meer belangrĳ k als mensen worden geconfronteerd met 
kanker. Het in Utrecht gevestigde Helen Dowling Instituut 
helpt kankerpatiënten en hun naasten de ziekte emotio-
neel te verwerken. In deze Rondom Voetbal een gesprek 
over kanker en hoe sport kan helpen het leven van een 
kankerpatiënt weer op te pakken. Omdat er meer is dan 
voetbal alleen. 

Door Remco Faasen

Aan de Rubenslaan in 
Utrecht, op een steen-
worp afstand van 

zowel het Diakonessenhuis 
als Stadion Galgenwaard, is 
het Helen Dowling Instituut 
gehuisvest. Vernoemd naar een 
Amerikaanse kankerpatiënte 
die haar ziekte strĳ dlustig te lĳ f 
ging, biedt het instituut al bĳ na 
twintig jaar steun in de strĳ d 
tegen kanker. ,,Wĳ  praten met 
mensen,” vat Nel Marang de 
werkzaamheden van het Helen 
Dowling Instituut bondig sa-
men. Marang is als psycholoog 
verbonden aan het instituut en 
weet als ex-kankerpatiënt als 
geen ander wat de ziekte kan 
aanrichten. ,,Het Helen Dowl-
ing Instituut biedt psychosocia-
le begeleiding aan mensen met 

kanker en hun naasten, om de 
ziekte emotioneel te verwerken. 
Verder leren we ze omgaan met 
stress en veranderingen,” legt 
Marang iets uitgebreider uit. 

Het instituut doet dat door 
middel van diverse vormen 
van psychologische begeleiding 
en gesprekken, maar verricht 
ook wetenschappelĳ k onder-
zoek en verzorgt scholing aan 
artsen en verpleegkundigen. 
Marang: ,,We groeien enorm, 
mensen weten ons steeds beter 
te vinden. Tweeënhalf jaar 
geleden begonnen we op deze 
locatie met zeven therapeu-
ten. Binnenkort begint hier de 
veertiende. We groeien dus echt 
uit ons jasje en zĳ n hoognodig 
op zoek naar nieuwe huisvest-
ing, ook al omdat we dit pand 
moeten verlaten.” In 2006 heeft  

het Helen Dowling Instiuut 
877 mensen geholpen, een 
stĳ ging van twintig procent ten 
opzichte van een jaar eerder. 
De doelstelling voor 2010 is om 
vĳ ft ienhonderd patiënten en 
hun naasten te helpen de ziekte 
kanker te verwerken. 

Naast gesprekken biedt het 
Helen Dowling Instituut ook 
begeleiding bĳ  sport aan. ,,Dat 
doen we in het kader van het 
programma ‘Herstel & Balans’, 
een samenwerking met Revali-
datiecentrum De Hoogstraat,” 
aldus Marang. ,,Mensen met 
kanker kunnen via dit pro-
gramma revalideren door 
middel van voorlichtingsbĳ een-
komsten, groepsgesprekken, 
begeleiding en sport.” Voetbal 
behoort niet tot de sporten 
die in het kader van Herstel 
& Balans worden beoefend, 
maar volgens de therapeute 
is de soort sport dan ook niet 
de hoofdzaak: ,,Mensen met 
kanker krĳ gen vaak een gevoel 
van machteloosheid en het idee 
dat ze geleefd worden. Hun 
toekomstbeeld is veranderd en 
hun fysieke gezondheid is vaak 
sterk verminderd, evenals hun 

gebrek aan vertrouwen en hun 
energieniveau. Sporten is ook 
onderdeel van het psycholo-
gische verwerkingsproces. Het 
vergroot het vertrouwen in je 
lichaam, geeft  grip op je leven 
en brengt je in contact met 
lotgenoten. De gevolgen van de 
kanker gaan er niet door weg, 
maar je leert er beter mee om 
te gaan en het is goed voor je 
zelfvertrouwen. Bovendien, als 
je fysiek beter in je vel zit, voel 
je jezelf ook psychisch beter. 
Verder leren mensen tĳ dens het 
sporten om te gaan met hun 
beperkingen, die ze soms voor 

de rest van hun leven zullen 
hebben.” 

De zorg van het Helen Dow-
ling Instituut wordt door de 
AWBZ vergoed, wat betekent 
dat men niet voor de geboden 
hulp hoeft  te betalen. De 
instelling krĳ gt echter geen 
subsidies meer en is voor het 
voortbestaan mede afh ankelĳ k 
van de steun van particulieren, 
bedrĳ ven en fondsen. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar 030-2524020 en surfen naar 
de website www.hdi.nl.
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Nel Marang (r) met Stella van Emmerik, hoofd Marketing en Communicatie 
van het Helen Dowling Instituut. 
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1 Kees vd Broek DHSC 8.4

3 Danny de Leeuw DHSC 8.1
5 Erno Jonggerius ODIN 8.0
2 Lars Verlinden VVIJ 7.8
4 Levent Acar DHSC 7.8

7 Rik van Leeuwen SVL 7.8
6 Robin Capiteijns De Meern 7.8
10 Tonie Boelijn DESTO 7.7

11 Tim van Ginkel VIOD 8.0
8 Berry Spies DHSC 7.8
9 Jan Hendriksen RUC 7.7

reserve Danny Nagtegaal ODIN 8.0
reserve Anouar Chaibout RUC 7.7
reserve Henk Koekoek NITA 7.7
reserve B. Schoondermark NITA 7.6

1

52
4

6
10

3

811

7

9

ELFTAL VAN DE MAAND OKTOBER

Middenvelder Wendl Droefs

Royston Drenthe schitt ert in het witt e shirt van Real Ma-
drid. Gianni Zuiverloon vertoont zĳ n kunsten in het team 
van superspits Afonso Alves, Tim Vincken is rechtsbuiten 
bĳ  Feyenoord en Wendl Droefs… die speelt bĳ  Sterren-
wĳ k. Het contrast is groot, maar carrières blĳ ken niet te 
plannen. In de jeugd bĳ  Feyenoord deed Droefs niet onder 
voor Zuiverloon of Drenthe, maar zíj spelen in de top en 
Droefs in de kelder.

Door Bas van Veenendaal

De vraag is dan ook hoe 
het komt dat zo’n rĳ zen-
de ster viel tot zaterdag 

vĳ fdeklasser Sterrenwĳ k. Om 
die vraag goed te kunnen be-
antwoorden, starten we bĳ  het 
prille begin. Als pupil meldt de 
jonge Droefs zich in zĳ n woon-
plaats Nieuwegein aan bĳ  JSV. 
Daar voetbalt hĳ  twee jaar al-
vorens over te stappen naar de 
E’tjes van Geinoord. Daar valt 
zĳ n talent op. Feyenoord neemt 
hem over en bĳ  de Rott erdam-
mers speelt Droefs in de D-tjes, 
samen met talenten als Royston 
Drenthe, Gianni Zuiverloon en 
Tim Vincken. 

Na twee jaar moet hĳ  naar de 
middelbare school. Feyenoord 

wil dat Droefs ‘intern’ komt, 
dus op een middelbare school 
in Rott erdam, waar Feyenoord 
de talenten begeleidt. ,,Mĳ n 
moeder wilde dat niet,” vertelt 
de inmiddels 22-jarige Droefs, 
zoon van een Surinaamse vader 
en een Nederlandse moeder. 
,,Die wilde dat ik gewoon in 
Nieuwegein naar school ging. 
Het was eerst de bedoeling dat 
ik bĳ  FC Utrecht zou gaan voet-
ballen, maar dat bleek vol te 
zitt en.” En dus meldde Droefs 
zich aan bĳ  Elinkwĳ k.

Bĳ  de Utrechters speelde Droefs 
in de C-tjes en de B-tjes. Tot het 
moment dat hĳ  stage mocht 
lopen bĳ  RKC. ,,Maar dat wist 
ik helemaal niet. Ik kwam op 
de training en toen vroeg de 
trainer waarom ik niet bĳ  RKC 

was. Een heel raar verhaal.” 
Droefs was het vertrouwen in 
Elinkwĳ k kwĳ t en ging in de A-
jeugd bĳ  Geinoord spelen. Ook 
bĳ  de Nieuwegeiners speelde 
de voetbalnomade maar één 
seizoen. Hĳ  ging toch weer 
terug naar Elinkwĳ k, waar 
trainer Ton du Chatinier hem 
als 18-jarige in het eerste elft al 
liet debuteren.

Ook dat succes was van korte 
duur. Na twee jaar zag Droefs 
het niet meer zitt en. ,,Het 
plezier ging eraf. Het ergste 
vond ik dat we een keer uit 
bĳ  Blauw Wit moesten spelen. 
Die hadden nul punten uit vier 
wedstrĳ den. Toch wilde de trai-
ner met een extra verdediger 
beginnen en zat ik op de bank, 
terwĳ l zĳ  onderaan stonden!” 
De creatieve middenvelder 
vond dat onbegrĳ pelĳ k. ,,Dat 
ik een keer niet in de basis sta, 
is helemaal niet erg. Maar dat 
we zo verdedigend speelden en 
dat ik nooit uitleg heb gekregen 
van de trainer, ook niet ach-
teraf, vond ik wel erg.”

Weer keerde Droefs terug naar 
Nieuwegein, naar het Geinoord 
van Gerrit Plomp. Ook dat 
beviel hem niet. Promovendus 
Geinoord speelde, om zĳ n plek 
in de hoofdklasse te verdedi-
gen, vaak teruggetrokken. Niet 
het spelletje voor Droefs, die 
niet altĳ d even goed meever-

dedigt. ,,Met goed voetbal kun 
je er ook in blĳ ven. Maar als je 
lange ballen speelt, heb je ook 
vaak balverlies. En als je de 
bal niet hebt, kun je ook niet 
scoren”, aldus de Cruĳ ffi  aanse 
tacticus in Droefs.

Weer was Droefs na twee 
seizoenen het plezier kwĳ t 
en hĳ  vertrok. Naar buurman 
Vreeswĳ k, waar hĳ  vorig sei-
zoen slechts zeven wedstrĳ den 
speelde, wegens een enkelbles-
sure. En die enkel speelt Droefs 
nog steeds parten. Dit jaar 
vormt hĳ  met zĳ n vrienden, en 
zĳ n 18-jarige broertje Renato, 
een prachtig elft al bĳ  Sterren-
wĳ k. Op papier dan, want in 
de praktĳ k speelde Droefs nog 
slechts één wedstrĳ d, en dat 
met zĳ n pĳ nlĳ ke enkel. Binnen-
kort gaat Droefs onder het mes 
en begin volgend jaar hoopt hĳ  
zĳ n kunsten weer te kunnen 
vertonen.

De vraag blĳ ft  natuurlĳ k: waar 
ging het mis met Droefs? Was 
het doordat zĳ n moeder hem 
in zĳ n Feyenoord-tĳ d niet in 
Rott erdam naar school wilde 
laten gaan? ,,Dat weet je niet, 
misschien had ik het dan wel 
gered, maar misschien ook niet. 
Als ik echt goed genoeg was 
geweest, zou ik nu wel prof zĳ n 
geweest,” spreekt hĳ  realistisch. 
Wie de feiten bekĳ kt, vermoedt 
een mentaliteitsprobleem. ,,Dat 

heb ik zo vaak gehoord. Met 
een betere mentaliteit zou ik nu 
prof zĳ n geweest. En als zoveel 
mensen het zeggen, dan zal het 
wel zo zĳ n.”

Misschien hebben zĳ n Suri-
naamse roots er wel mee te 
maken. ,,Ik heb wel een beetje 
dat trotse, en dat makkelĳ ke. Bĳ  
mĳ  moet alles snel goed gaan, 
anders vind ik het niet meer 
leuk. Dat is niet altĳ d goed”, 
steekt hĳ  de hand in eigen boe-
zem. ,,Lastig was ik niet, maar 
wel te stil, te afwezig. Ik sta 
misschien niet altĳ d even goed 
open voor anderen. Dat heeft  in 
ieder geval niet geholpen.”

Maar, de jaren tellen bĳ  Droefs 
in zĳ n voordeel. ,,Inmiddels 
weet ik beter wat er gevraagd 
wordt. Ik heb nog steeds 
dromen. Die van profvoetbal-
ler worden, is misschien niet 
realistisch meer. Maar ik wil 
heel graag het hoogste halen op 
amateurgebied. Spelen om de 
algehele amateurtitel lĳ kt me 
geweldig.” Die droom lĳ kt ver 
weg voor een speler van zater-
dag vĳ fdeklasser Sterrenwĳ k. 
,,Ik wil nu eerst fi t worden en 
weer lekker voetballen, plezier 
maken. En dan komt de rest ho-
pelĳ k vanzelf. Desnoods meld 
ik mezelf aan bĳ  een hoofdklas-
ser. Of we moeten er voor zor-
gen dat we met Sterrenwĳ k in 
de hoofdklasse komen, haha!”

Gevallen ster
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Gratis sporten
Zie www.allinnfi tness.nl

14 halen
=

10 betalen
www.allinnsuncenter.nl

Gratis dansles
Voor lestijden zie

www.allinndance.nl

Topverdedigers

1 Henk Koekoek NITA 7.7
2 Pascal Middelkoop DHSC 7.5
3 Bertus Hendriksen RUC 7.5
4 Osman Isik DHSC 7.4
5 Stef Vermeulen De Meern 7.3
6 Rik van Leeuwen SVL 7.3
7 Christiaan Hageraats Kampong 7.3
8 Tonie Boelijn DESTO 7.2
9 Robin Capiteijns De Meern 7.2
10 Arno van Diete De Bilt 7.2

Topmiddenvelder 

1 Henk Koekoek NITA 7.7
2 Pascal Middelkoop DHSC 7.5
3 Bertus Hendriksen RUC 7.5
4 Osman Isik DHSC 7.4
5 Stef Vermeulen De Meern 7.3
6 Rik van Leeuwen SVL 7.3
7 Christiaan Hageraats Kampong 7.3
8 Tonie Boelijn DESTO 7.2
9 Robin Capiteijns De Meern 7.2
10 Arno van Diete De Bilt 7.2

Topdoelmannen

1 Reyer Ran VVIJ 8.3
2 Kees van de Broek DHSC 8.2
3 Geert Willem Merkens SVL 7.5
4 Mark Hillen De Bilt 7.4
5 Danny Nagtegaal ODIN 7.4
6 Edwin Cremers Dalto 7.3
7 Arno Slokkers RUC 7.1
8 Marco van de Heiligenberg Schalkwijk 7.1
9 Brend Koekoek NITA 6.9
10 Klaas Jan van Zessen Lekvogels 6.7

Topaanvallers 

1 Jan Hendriksen RUC 7.4
2 Berry Spies DHSC 7.4
3 Bastiaan Schoondermark NITA 7.7
4 Daan Groot Zwaaftink Kampong 7.3
5 Wesley Noordhoff DHSC 7.2
6 Jan Willem van Dijk Schalkwijk 7.0
7 Martijn Merkens SVL 7.0
8 Roy van Cooten SVL 7.0
9 Stefan Heil DHSC 6.9
10 Marc van de Horst Lekvogels 6.9

Topschutters

1 Jan Hendriksen RUC 13
2 Joel Sanaky Vriendenschaar 12
3 Harry Buur Vriendenschaar 10
4 Daan Groot Zwaaftink Kampong 8
 Herman Bikker Lekvogels 8
6 Raoul Oostdam De Meern 7
 Roland Doekes Austerlitz 7
 Daniël Willekes DESTO 7
 Sander Engberts Elinkwijk (za) 7
 Martijn Merkens SVL 7
 Jacques S. van Leeuwen  Houten 7
 Frank Zwambag ‘t Goy 7
 Arno van Diete De Bilt 7
 P Fokker DHSC 7
15 J van Straalen DHSC 6
 Kevin Reinhard ‘t Goy 6
 Tarik Demir Zwaluwen Utrecht 1911 6
 Apie Mazid ODIN 6
 Serdal Demicri Sterrenwijk 6
 Semih Çanik Zwaluwen Utrecht 1911 6
 Roy Steenhuizen Austerlitz 6

Topaangevers 

1 Qoulid Hamouiti RUC 7
 Dick van Burgsteden RUC 7
 Roy Steenhuizen Austerlitz 7
2 Raoul Oostdam De Meern 6
 Marvin de Kruijff Sterrenwijk 6
 Bertus Hendriksen RUC 6
3 Jules Schagen van Leeuwen ‘t Goy 5
 Stef Vermeulen De Meern 5
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Toptalenten

1 Lars Verlinden VVIJ 7.8
2 Geert Willem Merkens SVL 7.5
3 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.4
4 Danny Nagtegaal ODIN 7.4
5 Rick van Lent VVIJ 7.3
6 Rik van Leeuwen SVL 7.3
7 Bastiaan Schoondermark NITA 7.3
8 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht 1911 7.2
9 Roy van Cooten SVL 7.1
10 Patrick Kersbergen Lekvogels 7.0
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Zondag Hoofdklasse A
11-nov-2007 14:30 ADO ‘20 - Elinkwijk  De Vlotter Sportp.- ADO’20
11-nov-2007 14:00 Argon - Haaglandia/Winston 1 (zon)  Argon sportp. - Argon
18-nov-2007 14:00 Argon - ADO ‘20  Argon sportp. - Argon
18-nov-2007 14:00 DCV 1 - Elinkwijk  DCV - Sportpark Waalplantsoen

Zondag 1e klasse A 
11-nov-2007 14:00 Breukelen fc 1 - Quick 1890 AFC 1  Broekdijk-Oost sportp. - Breukelen
11-nov-2007 14:00 EDO hfc 1 - Hercules 1  Noordersportpark - EDO hfc
18-nov-2007 14:30 Hercules 1 - Chabab 1  Voordorp sportp. - Hercules
18-nov-2007 14:00 JOS/W’graafsmeer 1 - Breukelen fc 1  Drieburg sportp. - Jos Watergraafsme

Zondag 2e klasse B 
11-nov-2007 14:00 Roda 23 1 - Kampong 1  Roda Complex - Roda’23
11-nov-2007 14:00 VVIJ 1 - Hoofddorp 1  Groenvliet sportp. – VVIJ                       
18-nov-2007 14:00 DCG 1 (zon) - VVIJ 1  Ookmeer Sportp. - DCG 
18-nov-2007 14:30 Kampong 1 - Sporting Martinus 1  Maarschalkerweerd sportp. - Kampong

Zondag 3e klasse D 
11-nov-2007 14:00 Bilt De 1 - Vecht de 1  Weltevreden sportp.- De Bilt
11-nov-2007 14:00 CDW 1 - Victoria 1  Marienhove sportp. CDW
11-nov-2007 14:00 DHSC 1 - Brederodes 1  Thorbeckelaan Gemsportp.-DHC’04
11-nov-2007 14:00 Hoogland 1 - UVV 1  Langenoord sportp. - Hoogland
11-nov-2007 14:00 PVCV 1 - Meern De 1  Fletiomare Oost sportp. - PVCV
18-nov-2007 14:00 Brederodes 1 - SDO 1  Blankensteijn sportp.- Brederodes
18-nov-2007 14:00 Houten 1 - Bilt De 1  Sportpark “Oud Wulven”
18-nov-2007 14:00 Meern De 1 - Hoogland 1  De Meern Sportpark - de Meern
18-nov-2007 14:00 UVV 1 - CDW 1  Alendorp sportp. - UVV
18-nov-2007 14:00 Vecht de 1 - PVCV 1  Heul de sportp. - De Vecht
18-nov-2007 14:00 Victoria 1 - DHSC 1  Loosdrecht sportp. - Victoria

Zondag 4e klasse G 
11-nov-2007 14:00 DWSV 1 - Rivierwijkers 1  Loevenhoutsedijk sportp. DWSV
11-nov-2007 14:00 Hertha 1 - Vreeswijk 1  Molmhoek sportp. - Hertha
11-nov-2007 14:00 MSV 19 1 - SVF 1  Hofl and sportp. - Montfoort
11-nov-2007 14:00 OSM 75 1 - Laren 99 1  Fazantenkamp sportp. OSM’75
11-nov-2007 14:30 UTS 1 - Maarssen 1  Terweide sportp. - UTS
11-nov-2007 14:00 Vriendenschaar 1 - JSV Nieuwegein 1  Terweijde sportp. - Vriendenschaar
18-nov-2007 14:00 JSV Nieuwegein 1 - MSV 19 1  Galecopsportpark sportp. - JSV Nieuw
18-nov-2007 14:00 Maarssen 1 - Vriendenschaar 1  Daalseweide sportp. - Maarssen
18-nov-2007 14:30 Rivierwijkers 1 - UTS 1  Koningsweg sportp. - Rivierwijkers
18-nov-2007 14:00 SVF 1 - OSM 75 1  Nieuwe Kamp de sportp. - SVF
18-nov-2007 14:00 Vreeswijk 1 - DWSV 1  Zandveld sportcomplex - Vreeswijk

Zondag 4e klasse G 
11-nov-2007 14:00 DSO Ultrajectum 1 - KVVA 1  Vechtzoom sportp. DSO/Ultrajectum
11-nov-2007 14:30 SMVC Fair Play 1 - Schalkwijk 1  Sportpark Westersingel
11-nov-2007 14:00 Zwaluwen Utrecht 11 1 - Wasmeer 1  Welgelegen sportpark 

18-nov-2007 14:00 Baarn sv 1 - Zwaluwen Utrecht 11 1  Ter Eem sportp. - Baarn
18-nov-2007 14:00 HVC 1 - DSO Ultrajectum 1  Zielhorst sportp. - HVC
18-nov-2007 14:00 KVVA 1 - SMVC Fair Play 1  Dollardstraat sportp. - KVVA
18-nov-2007 14:00 Schalkwijk 1 - Amsvorde 1  Blokhoven sportp. - Schalkwijk

Zondag 5e klasse G 
11-nov-2007 14:00 Batavia ‘90 1 - Magreb ‘90 1  De Doggersbank (Lelystad)
11-nov-2007 14:30 Kismet 1 - Sporting 70 1  Sportpark De Zuilenselaan
11-nov-2007 14:00 PVC 1 - Goy ‘t 1  Marco van Basten sportp. - PVC
11-nov-2007 14:00 VSC 1 - Voorwaarts 1  Koningsweg sportp. - VSC
18-nov-2007 14:00 BFC 1 - PVC 1  Meerweg Gem.sportp.-BFC
18-nov-2007 14:30 Goy ‘t 1 - Kismet 1  Eng de sportp. - ‘t Goy
18-nov-2007 14:30 Magreb ‘90 1 - Zebra’s de 1  Papendorp sportp - Magreb
18-nov-2007 14:00 Sporting 70 1 - VSC 1  Voordorp sportp. - Sporting’70
18-nov-2007 14:00 Voorwaarts 1 - Nederhorst 1  Berekuil de sportp. - Voorwaarts

Zondag 5e klasse H 
11-nov-2007 14:30 Faja Lobi 1 - Saestum 1  Lunetten sportp. - Faja Lobi
11-nov-2007 14:00 Patria 1 - Aurora 1  Blikkenburg sportp. - Patria
11-nov-2007 14:00 Zeist SV 1 - Odijk 1  Dijnselburg sportp. - Zeist
18-nov-2007 14:00 Aurora 1 - Zeist SV 1  Hoog Weerdenburg - Aurora
18-nov-2007 14:00 Odijk 1 - Faja Lobi 1  Singelpark sportp. - Odijk
18-nov-2007 14:00 SCH’44 1 - Patria 1  Bijleveld sportp. - SCH’44
18-nov-2007 14:00 Saestum 1 - Hooglanderveen 1  Sportpark Saestum

Zondag 6e klasse D 
11-nov-2007 14:00 Austerlitz 1 - Overamstel 1  Austerlitz sportp. - Austerlitz
11-nov-2007 14:30 Hoograven vv 1 - Forza Almere 1  Liesboschpark
11-nov-2007 14:00 RUC 1 - RAP 1  Lunetten sportp. - RUC
11-nov-2007 14:30 TABA 1 - HSV’69 1  Drieburg sportp.- TABA
11-nov-2007 14:30 VVU Ardahanspor 1 - Vianen 1  Lunetten sportp. - VVU Ardahanspor
18-nov-2007 14:00 ASV ‘65 1 - Hoograven vv 1  Ankeveense sportv.- ASV’65
18-nov-2007 14:00 HSV’69 1 - Austerlitz 1  Schattekerkerweg sportp. - HSV ‘69
18-nov-2007 14:30 Overamstel 1 - VVU Ardahanspor 1  Middenmeer sportp. - Overamstel
18-nov-2007 14:30 RAP 1 - Oranje-Wit 1  Loopveld het sportp. - RAP
18-nov-2007 14:30 Vianen 1 - RUC 1  Blankensteyn sportp. - Vianen

Zaterdag Hoofdklasse B
10-nov-2007 14:30 Geinoord N’gein 1 - Hoek 1  Parkhout sportp. - Geinoord Nieuwegein
17-nov-2007 14:45 LRC 1 - Geinoord N’gein 1  

Zaterdag 1e klasse A
10-nov-2007 14:30 Huizen 1 - Montfoort 1  Wolfskamer de Sportp. - Huizen
17-nov-2007 14:30 Montfoort 1 - Sportlust ‘46 1  Hofl and sportp. - v.v. Montfoort

Zaterdag 2e klasse A
10-nov-2007 14:30 Monnickendam 1 - Argon 1  Markgouw sportp. - Monnickendam
17-nov-2007 14:30 Argon 1 - EDO hfc 1  Argon sportp. - Argon

Zaterdag 2e klasse B
10-nov-2007 14:30 Desto 1 - Benschop 1  Vryheit sportpark -Desto
10-nov-2007 14:00 UVV 1 - Roda 46 1  Alendorp sportp. - UVV
17-nov-2007 14:30 Benschop 1 - VVZ ‘49 1  Benschop sportp. - Benschop
17-nov-2007 14:30 Eemdijk 1 - UVV 1  Vinken de sportp. - Eemdijk
17-nov-2007 14:30 Merino’s De 1 - Desto 1  Groene Velden de sportp. - Merino’s

Zaterdag 2e klasse F - Zuid
10-nov-2007 14:30 SC Everstein 1 - De Alblas 1  Sportterrein sc Everstein
17-nov-2007 14:30 Sliedrecht 1 - SC Everstein 1  Sportpark De Lockhorst
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Vriendenschaar mag op 18 november tegen vv Maarssen bewijzen de terechte koploper te zijn.
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Zaterdag 3e klasse C
10-nov-2007 14:45 AFC 1 - Breukelen fc 1  Goed Genoeg Sportpark- AFC
10-nov-2007 14:30 Abcoude 1 - SVL 1  Hollandse Kade - fc Abcoude
10-nov-2007 14:30 Cobu Boys 1 - Meern De 1  Zielhorst sportp.- Cobu boys
17-nov-2007 14:30 Breukelen fc 1 - CSW 1  Broekdijk-Oost sportp. - Breukelen
17-nov-2007 14:30 Meern De 1 - AFC 1  De Meern Sportpark - de Meern
17-nov-2007 14:30 SVL 1 - Cobu Boys 1  Oranjehof sportp. - SVL

Zaterdag 3e klasse D 
10-nov-2007 14:30 Dalto 1 (zon) - SVM 1  Woerd de sportp. - Dalto
10-nov-2007 15:00 Delta Sports 1 - TOV 1  Kruisboog de sportp. - Delta Sports
10-nov-2007 14:45 IJFC 1 - VVA 71 1  Groenvliet sportp. - IJFC
10-nov-2007 14:30 Jonathan 1 - CDN 1  Achter ‘t Slot sportp. - Jonathan
10-nov-2007 14:30 Renswoude 1 - DOSC 1  Hokhorst de sportp. - Renswoude
17-nov-2007 14:30 CDN 1 - Nieuwland 1  Woerd de sportp. - CDN
17-nov-2007 14:30 Candia ‘66 1 - IJFC 1  Candia sportp. - Candia’66
17-nov-2007 14:30 DOSC 1 - Jonathan 1  Hoevenlaan v.d. Dr. - DOSC
17-nov-2007 14:30 SVM 1 - Delta Sports 1  Eck van sportp. - SVM
17-nov-2007 14:30 VVA 71 1 - Dalto 1 (zon)  Meent de sportp. - VVA ‘71

Zaterdag 4e klasse C - Zuid
10-nov-2007 14:30 SVW 1 - Lekvogels 1  Sportcomplex Molenvliet-Zuid
17-nov-2007 14:30 Lekvogels 1 - Groot Ammers 1  Sportcomplex Het Bosch

Zaterdag 4e klasse F
10-nov-2007 14:30 Lopik 1 - Posthoorn de 1  Lopik sportp. - Lopik
10-nov-2007 11:00 VIOD 1 - Vianen 1  Tienhoven Gem. sportp. - VIOD
10-nov-2007 14:30 VVJ 1 - VOP 1  Overvecht-N. Complex 1 sportp. - VVJ
17-nov-2007 14:30 AH ‘78 1 - VIOD 1  Huizen sportp.-AH’78
17-nov-2007 14:30 Kockengen 1 - Lopik 1  Meent de sportp. - Kockengen
17-nov-2007 14:30 Nita 1 - VVJ 1  Nita Voetbalterrein - Nita
17-nov-2007 14:00 Vianen 1 - Bloemenkwartier 1  Blankensteyn sportp. - Vianen

Zaterdag 4e klasse H
10-nov-2007 14:30 Brederodes 1 - Vliegdorp ‘t 1  Blankensteijn sportp.- Brederodes
10-nov-2007 14:30 Bunnik 73 1 (zon) - Focus 07 1  Tolhuislaan sportp. - Bunnik’73
10-nov-2007 14:30 DEV Doorn 1 - SVMM 1  Tuilland sportp. - DEV
10-nov-2007 15:00 Hercules 1 - SVP 1  Voordorp sportp. - Hercules
10-nov-2007 14:30 Woudenberg 1 - JSV Nieuwegein 1  Grift de sportp. - Woudenberg
17-nov-2007 14:30 Focus 07 1 - DEV Doorn 1  Sprokkelenburg sportp. - Focus’07
17-nov-2007 14:30 JSV Nieuwegein 1 - Bunnik 73 1 (zon)  Galecopsportpark sportp. - JSV Nieuw
17-nov-2007 14:30 SVMM 1 - Hercules 1  Buurtsteeg sportp. - SVMM
17-nov-2007 14:30 Scherpenzeel 1 - Brederodes 1  Bree Oost de sportp. - Scherpenzeel

Zaterdag 5e klasse B
10-nov-2007 14:00 Forza Almere 1 - Elinkwijk 1  Sportpark Annapark - Forza
17-nov-2007 14:30 Elinkwijk 1 - VVA/Spartaan 1  Elinkwijk sportp. - Elinkwijk

Zaterdag 5e klasse C
10-nov-2007 14:30 Maarssen 1 - DWSM 1  Daalseweide sportp. - Maarssen
10-nov-2007 14:30 Musketiers 1 - DVSU 1  Elst (U) sportp. - Musketiers
10-nov-2007 14:30 Sterrenwijk 1 - OSM 75 1  Zoudenbalch sportp. - Sterrenwijk
10-nov-2007 15:00 Voorwaarts 1 - OSO 1  Berekuil de sportp. - Voorwaarts
17-nov-2007 15:00 DVSU 1 - Voorwaarts 1  Lunetten Gem.sportp. - DVSU
17-nov-2007 15:00 OSM 75 1 - Maarssen 1  Fazantenkamp sportp. OSM’75
17-nov-2007 14:30 SEC 1 - Sterrenwijk 1  Bosstraat West sportp. - SEC
17-nov-2007 14:30 VVOO 1 - Musketiers 1  Dreef de sportp. - VVOO

Zaterdag Hoofdklasse A - Vrouwen 
10-nov-2007 14:30 Be Quick’28 DA1 - Saestum DA1  Sportpark Be Quick ‘28 
17-nov-2007 16:00 Saestum DA1 - Wartburgia DA1  Sportpark Saestum

Zaterdag 2e klasse a - vrouwen 
10-nov-2007 14:30 Benschop DA1 - Muiden DA2  Benschop sportp. - Benschop
10-nov-2007 11:00 KDS DA1 - Buitenveldert DA3  Azielaan sportp. - KDS
10-nov-2007 12:15 Odysseus 91 DA1 - Valleivogels DA1  Olympus sportcentrum - Odysseus
10-nov-2007 14:45 Pancratius DA1 - Saestum DA3  Schuilhoeve sportp. - Pancratius
10-nov-2007 12:45 Reiger Boys DA2 - Delta Sports DA1  Wending de sport. - Reigerboys
17-nov-2007 14:30 Buitenveldert DA3 - Benschop DA1  Buitenveldert sportp.- Buitenveldert
17-nov-2007 13:30 Saestum DA3 - Reiger Boys DA2  Sportpark Saestum
17-nov-2007 15:00 Sporting 70 DA1 - Odysseus 91 DA1  Voordorp sportp. - Sporting’70
17-nov-2007 10:30 Valleivogels DA1 - KDS DA1  Bree-West de sportp. - Valleivogels

Zondag 1e klasse C - Vrouwen 
11-nov-2007 12:15 UVS DA1 - Saestum DA2  UVS-terrein - Kikkerpolder 1
18-nov-2007 11:30 Goy ‘t DA1 - UVS DA1  Eng de sportp. - ‘t Goy
18-nov-2007 13:30 Saestum DA2 - KFC’71 DA1  Sportpark Saestum
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BEKER PROGRAMMA:
ZATERDAG 24 NOVEMBER
Scherpenzeel - Odysseus’91 14.30 uur

ZONDAG 25 NOVEMBER 2007
SVF - PVCV 14.30 uur
‘t Goy - NVC 14.30 uur
Olympia’25 - MSV’19 14.30 uur
Kampong - Quick 1890 14.30 uur
Breukelen - Vriendenschaar 14.30 uur
Roda’23 - SMVC Fair Play 14.30 uur

Trainer Richard Dijksterhuis van SVF neemt het 25 november op tegen zijn oude 
club PVCV met wie hij het afgelopen seizoen kampioen werd.

Programma novembernovember



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

Verlanglijstje

Ik hoef geen chocoladeletter
En ook niets van marsepein
Zal ik u zeggen Sinterklaas
Wat mijn wensen dit jaar zijn?

Ik wil in allebei mijn benen
Als het kan een vlammend schot
En mijn mannetje passeren
Sierlijk als een jonge god

Ik wil een hattrick elke wedstrijd
En applaus van het publiek
En een vader die me toejuicht 
Zonder schreeuwen of kritiek

Ik wil een kopbal in de kruising
En een steekpass, mooi op maat
En een meisje met een spandoek
Waarop mijn naam geschreven staat

Ik wil in de basis in Oranje
Scoren voor mijn vaderland
Ik wil samen met de bondscoach
Met mijn foto in de krant

Dit is wat ik u wilde vragen
Ik ben benieuwd wat u kunt doen
En als het niet teveel gevraagd is
Maak FC Utrecht kampioen!

Bij het verslag van de Champions League van Hercules, in RV 2 van oktober, wierp Ton 
van Rietbergen een jeugdvoetbalstelling op: 
Wat te doen als in het jeugdvoetbal één team (A) 5 spelers heeft en het ander (B) maar 
3? Is dan het spel belangrijker dan het winnen? Hercules koos er voor A met 4 spelertjes 
te laten starten en B met 3.
De coördinator van Hercules heeft ons inmiddels laten weten dat de 3 tegen 4-oplossing geen of-
fi cieel beleid is, maar de verantwoordelijkheid van de individuele leiders 

Bij FC De Bilt doen ze dat anders, blijkt uit de reactie van Rob Florie, coördinator van 
de F’jes:
Volgens mij moet je geen 3 tegen 4 laten spelen (als er nog een spelertje als reserve is) want dat is 
toch minder plezierig en daar draait alles om. Bij FC de Bilt spelen we ook al voor het vijfde seizoen 
Champions League. We zijn gestart met 8 teams van 6 talentjes en inmiddels is dat uitgegroeid tot 
tien teams van 6 talentjes. Ook wij kennen daarbij een wachtlijst. Wij laten zoveel mogelijk leeftijds-
genootjes tegen elkaar spelen. Alleen wanneer een spelertje er duidelijk bovenuit steekt, brengen we 
hem onder in een andere groep. Omdat er altijd afwezigen zijn, hebben wij gekozen voor teams met 
6 talentjes zodat we een extra back-up hebben. We spelen daarnaast maximaal 5 x 5 (met maximaal 
één reserve). Maar mocht blijken dat er onevenwichtigheden zijn, dan proberen we dat voor de 
wedstrijd te regelen door een talent tijdelijk te transfereren voor 100 pepernoten. Omdat ze dan 
nog geen shirts aan hebben, regelen we het in de kleedkamer en we nemen daarbij nooit spelers van 
de directe tegenstander (dat ligt toch wat moeilijk). Tot en met de 2e jaar F’jes hebben we aparte 
competities, want na de Champions League hebben we ook nog de Super–Liga. Dit is ook een in-
terne competitie bij FC De Bilt. Daar spelen zeven teams van iets oudere jongens met 7 tegen 7 op 
bijna een half veld. Dit veld hebben we onlangs wel ingekort, omdat wij gemerkt hebben dat er in de 
tweede helft niet echt meer gevoetbald werd. De ruimte was te groot. Ook daar wisselen wij per 
seizoenshelft van teams.

Rob Florie, Coordinator F’jes en mede-oprichter CL en Super Liga FC De Bilt

Team Arsenal van FC de Bilt:
Mats de Vink, Daan Welles, Pepijn Eekelen, Dean Winkel en Rodney Diermen.

Meer Koos:
- Premiere Musical: de club van lelijke kinderen
- Nederland leest: Koos in de klas met o.a. Agnes 
  Jongerius, Hans Spekman en Ivan Wolffers. 

Kijken dus op: www.meinderts-fi enieg.nl 



Tonnie van Bastveen

Bart Grimbergen (1959) en Ben Wijering (1959) zijn vanaf hun jongste jeugd 
voetballiefhebbers. Bart was spelbepaler bij LENS en weet nog de opstelling 
van Feyenoord op 12 november 1969 uit zijn hoofd. Ben was een betrouw-
bare kopsterke laatste man in de A1 van SV Wassenaar en zijn favoriete 
jeugdboek was ‘Rood Wit wordt kampioen’ . Samen schreven zij scenario’s 
voor TV. Nu werkt Bart als samensteller van Man bijt hond en Ben is direc-
teur van de New Business School in Amsterdam. 

Deel 3

Dubbele cijfers!/Het debuut
Trainer Eppo de Kip staat met open mond op het trainingsveld van Utrechtse 
Boys. Dit is ongelofelijk! Hij wrijft z’n ogen nog eens uit, maar hij heeft het toch 
echt goed gezien. De nieuweling, Tonnie van Bastveen - pas vijf jaar oud - pas-
seert de ene na de andere speler. Nu staat hij alleen voor de keeper. Met een 
schijnbeweging stuurt hij de doelman naar de linker hoek. Dan schuift hij de bal 
moeiteloos laag in de rechterhoek. Dit is al z’n vierde doelpunt en ze zijn koud 
een kwartier bezig. Dat gaat wat worden zaterdag, als het eerste van de F-jes 
tegen UVV speelt. Want Tonnie komt natuurlijk direct in het eerste. 
Tonnie is blij dat hij in het eerste komt en hij kan niet wachten tot ie het z’n 
vader kan vertellen. Wat zal hij trots zijn!

Die zaterdag is Tonnie van Bastveen het onderwerp van gesprek op de voetbal-
club. De F1 van Utrechtse Boys heeft UVV met 23–1 verslagen en Tonnie heeft 
als er als spits achttien voor z’n rekening genomen. Gedurende de wedstrijd 
kwam er steeds meer publiek kijken en aan het einde stond zelfs het eerste 
elftal van Utrechtse Boys langs de lijn te juichen. Na het douchen moest Ton-
nie zelfs handtekeningen uitdelen aan de tegenstander. Van trainer Eppo de Kip 
kreeg hij een aai over zijn bol en een fl esje chocomel met een rietje.

Het werd een geweldig seizoen voor de F-jes van Utrechtse Boys. Ze ble-
ven ongeslagen en monsteruitslagen van 20-0 waren geen uitzondering. Tonnie 
speelde de sterren van de hemel en van z’n teamgenoten kon alleen John van 
Louw-Loenen nog enigszins bij Tonnie in de buurt blijven. Deze lange kopsterke 
spits met rode haren pikte af en toe een doelpuntje mee als hij een voorzet 
van Tonnie in het doel kopte. John kreeg al snel van Tonnie zijn bijnaam ‘De 
Lantarenpaal’. John van Louw-Loenen stak altijd twee koppen boven zijn tegen-

stander uit. Ook John was een talent, maar aan het niveau van Tonnie kon hij 
toch niet tippen.

Toen Tonnie zes werd besloot trainer Eppo de Kip Tonnie een kans te geven 
in het eerste van de D’tjes. De F1 was al toch al kampioen. Ook al was Tonnie 
ruim vier jaar jonger dan z’n medespelers, trainer Eppo de Kip dacht dat ie het 
wel zou redden.
Maar Tonnie deed meer dan dat. Hij was ook in de D 1 onstuitbaar en bracht 
iedere verdediging tot wanhoop. Hij liet iedere week weer z’n geweldige tech-
niek en schotkracht zien. Tonnie kon op zijn zesde al ballen van veertig meter 
afstand in de kruising van het doel schieten. Ook buiten z’n club werd z’n naam 
nu bekend en stonden er regelmatig scouts van andere clubs langs de lijn. Ton-
nie kreeg de eerste aanbieding om voor veel geld bij een andere club te komen 
spelen.  Maar in overleg met zijn vader besloot hij bij Utrechtse Boys te blijven. 
Zijn vader tegen hem: ,,Als je eenmaal voor een club gekozen hebt, dan laat je 
die blijf je die club trouw.” Dus bleef de beloning voor Tonnie zijn voetbalpres-
taties voorlopig beperkt tot een fl esje chocomel van trainer Eppo de Kip.

Adem Özkan wil eerlijke 
behandeling

Adem Özkan, het 17-jarige talent van het Utrechtse PVC, zit 
momenteel zonder club. Na een confl ict met het bestuur van 

zijn verenging heeft hij samen met enkele andere spelers besloten 
niet meer voor de A2 uit te komen. “Het bestuur heeft zich niet aan 

afspraken gehouden. Er zou een sterke A1 komen. Vorig jaar zaten wij in 
de B1, de beste spelers zouden doorgaan naar de A1. Uiteindelijk kwamen de 

beste spelers in de A2. Het bestuur is niet eerlijk geweest.” 

Jeugdvoorzitter Frans Vermeent is zo fair om toe te geven dat het bestuur inderdaad 
geen woord heeft gehouden: ,,Ik geef Adem gelijk dat niet alle afspraken zijn nagekomen. Er 

zijn in het verleden fouten gemaakt en we doen er nu alles aan om de boel weer op de rails 
te krijgen. Ik vind Adem een aardige jongen en het is zeker een goede voetballer, maar het 

heeft geen zin om te stoppen met voetbal. Ik heb ze ook gezegd dat het nu niet meer 
mogelijk is overschrijving aan te vragen naar een andere club. Ik heb ook met het 

clubbelang te maken en ik wil niet dat PVC schade ondervindt van enkele teleurg-
estelde spelers. Dat neemt niet weg dat ik begrip heb voor zijn standpunt.” 

Adem, die droomt van een carrière als profvoetballer of journalist, heeft 
al mee mogen trainen met de selectie van het eerste elftal van PVC. 

,,Zij spelen in de vijfde klasse. Ze willen naast de oudere spelers 
ook wat jongere spelers een kans geven.” Vermeent hoopt dat 

er een oplossing komt: ,,Het ligt allemaal wat moeilijker dan 
dat het nu lijkt. Er zijn wat mensen vertrokken en we 

hebben nu even tijd nodig zodat we in de toekomst  
dit soort zaken kunnen vermijden.” Een reactie van oud-voorzitter en Kampong hockey-icoon Naud Naeff op de bijdrage 

‘Kampong coryfee stuurt kinderen naar Hercules’:
Ton, Voor mij heel duidelijk: laat je zonen sporten daar waar hun vriendjes spelen.
Ik hoop dat zij snel bij Hercules terecht kunnen. Wachtlijsten zijn een ellende, maar ook alle hock-
eyclubs in Midden Nederland hebben er eentje, een klein beetje een troost.
P.S.  Maar geef ze wel een hockeystick, met talent kunnen zij hockey ook snel leren. Zie Klaas Ver-
meulen. (Van voetbal naar hockey overgestapt op 10-jarige leeftijd en nu stagiair in het Nederlands 
team).

Dan van Emmy Bitter, fanatiek Kampong supporter:
Als vrouw zijnde ben ik het helemaal niet met jou eens. Waarom ben je met je heimelijke gevoelens 
niet veel eerder naar Hercules gegaan. Ik ben beslist geen club-icoon maar kan me volledig vinden 
in de woorden van Bonkie. Hoop voor je kinderen dat ze niet te lang op een wachtlijst behoeven te 
staan, zo’n blauw-wit shirt zal hen zeker heel goed staan.
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Door Derk Schut

Eigenlĳ k ben ik geen jour-
nalist. Ik zie mezelf veel 
meer als een muzikant”, 

stelt Leo Oldenburger droogjes, 
terwĳ l hĳ  nog eens nipt aan zĳ n 
koffi  e. De geboren Drent woont 
al twee decennia in Utrecht, de 
stad waar hĳ  ooit met grootse 
plannen neerstreek. ,,Sinds mĳ n 
dertiende speel ik al in diverse 
bandjes. Toen er opeens lande-
lĳ ke interesse kwam voor onze 
muziek ben ik met een groep 
vrienden naar Utrecht getrok-
ken. Inmiddels ben ik bezig 
met andere dingen, maar mĳ n 
interesse in muziek en theater is 
altĳ d blĳ ven bestaan.”

Oldenburger 
denkt met ple-
zier terug aan 
zĳ n carrière 
als zanger. 
,,Ik speelde in 
de formatie 
Peep University, een naam die 
later veranderde in Bojangles. 
Helaas droegen we die laatste 
naam maar heel kort. Op een 
dag kregen we een fax binnen 
van de manager van Terence 
Trent D’Arby. Bleek dat zĳ n 
begeleidingsband ook al zo 

heett e. Ons werd vriendelĳ k, 
doch dringend verzocht op 
zoek te gaan naar een nieuwe 
bandnaam. Niet geremd door 
de luxe van keuze, hebben we 
dat dan maar gedaan.”
Zo werd de groep ‘The Char-
lies’ geboren. De band had 
verrassend veel succes en trok 
zelfs de aandacht van Hilver-
sum. Hits als ‘I don’t work on 
Sundays’ en ‘Your lies - is it 
worth it’ verdienen de Drent-
sche formatie een plaats in het 
voorprogramma van Herman 
Brood. Oldenburger daarover: 
,,Jammer genoeg heb ik nooit 
echt met die man kunnen 
praten. Hĳ  zat soms al bĳ  het 
ontbĳ t aan de Grand Marnier, 

dan wisten we 
al hoe laat het 
was.”

Meelift end 
op de plot-
selinge golf 
van aandacht 

voor provinciale muziek, 
besloot de groep te verhuizen 
naar de domstad. Onder hen 
ook Daniël Lohues, die later de 
populaire cultband Skik op zou 
richten. ,,Daniël was zo’n jon-
gen van wie we allemaal wisten 
dat hĳ  het zou redden. Hĳ  

bulkte van het talent! Het ver-
baast me daarom ook niet dat 
hĳ  zoveel succes zou boeken in 
de muziek, al blĳ ft  het voor een 
groot gedeelte afh ankelĳ k van 
een dosis geluk.”

Eenmaal gevestigd in Utrecht 
duurde het niet lang voor 
de groep vrienden uit elkaar 
valt. ,,We hadden niet echt 
het gevoel dat we die beslis-
sende stap zouden maken in 
de muziekindustrie. Eenieder 
ging zĳ n eigen ding doen en ik 
dus ook.” In Drenthe had de 
huidige SBS commentator al 
het een en ander voor de lokale 
omroep gedaan, de logische 
stap was dan ook om te werken 
bĳ  de stadsomroep Utrecht. 
,,Het was in die periode dat ik 
me echt ging focussen op een 
maatschappelĳ ke carrière, bĳ  
voorkeur in de sportjournalis-
tiek. Al snel bleek dat ik talent 
had voor commentaarfuncties. 
Ik gaf in die tĳ d commentaar bĳ  
wedstrĳ den van de hoofdklas-
sers Elinkwĳ k en het inmiddels 
in DHSC opgegane Holland.”

Niet onopgemerkt, zo bleek la-
ter. In 1995 richtt e de kersverse 
televisiemaatschappĳ  SBS haar 
pĳ len op de zingende commen-
tator en een lang dienstverband 
is het gevolg. ,,Ik had het geluk 
dat ik de enige was die het 
voetbal op een goede manier 
kon verslaan. Ik kreeg daarom 
de kans te groeien in mĳ n rol en 
kon zo mezelf ontwikkelen.” 
Die positie legde hem geen 
windeieren. Toen SBS de rech-
ten opkocht van het Neder-
lands Elft al werd Oldenburger 
de vaste volger. ,,Een geweldige 
periode”, zo blikt hĳ  terug. 
,,Soms kneep ik mezelf even 
in de arm om te kĳ ken of het 
allemaal wel echt was. ‘Je mag 
gewoon Oranje verslaan man!’, 
zei ik dan tegen mezelf.” Zich 
goed bewust van zĳ n unieke 
positie besloot Oldenburger een 
dagboek bĳ  te houden. Van de 
mediaschuwe Dick Advocaat 
tot de euforische stemming na 
de 6-0 overwinning op Schot-
land, álles werd gedocumen-
teerd.  ,,Uiteindelĳ k ben ik toen 
naar een Belgische uitgever 
gestapt met het idee het geheel 
in boekvorm uit te brengen. 

Complex Test
Naam: 
‘Sportpark Voordorp’ staat er op de 
bewegwijzering naar het complex 
van Hercules en dat is een weinig 
originele naam voor een sportpark 
dat in een wijk met een gelijke 
naam ligt. Hercules zelf heeft het 
overigens nergens over deze naam 
en spreekt op de website over ‘het 
sportcomplex van USV Hercules’. 
Hoe dan ook, het is allemaal weinig 
origineel.

Ligging:  
Sportpark Voordorp is te berei-

ken met streekbus 77, die stopt bij 
de halte ‘Veemarkthallen/P+R’ en, 
dichterbij, stadsbus 5 die de halte 
‘Simon Bolivarstraat’ aandoet. Par-
keren kan langs de Voorveldselaan, 
waar het complex van Hercules 
huist aan nummer 2, direct naast 
dat van Sporting ’70 en achter het 
Veemarktterrein. De snelweg A27 
raast hoger gelegen naast de vel-
den.

Velden:  
Het terrein van Hercules is ver-
deeld over de twee zijden van de 
Voorveldselaan. Aan de ene kant, 
liggen de kantine, de sporthal, twee 
voetbalvelden, een klein kunstgras-

veld en zes tennisvelden.  Aan de 
lange zijde van het hoofdveld is 
een kleine zittribune geplaatst. Aan 
de overkant van de weg liggen nog 
twee grasvelden, een kunstgrasveld 
en een miniveld met kleine doelen. 
In de sporthal is een speciale slag-
kooi voor de cricketafdeling inge-
richt. Tijdens de complextest werd 
er vooral gebadmintond. In de zo-
mer maken de voetbaldoelen en 
belijning op de velden plaats voor 
het beoefenen van cricket en soft-
bal. De kwaliteit van de voetbalvel-
den is prima.

Kleedkamers: 
Redelijk ruim en schoon, alleen 

stond bij de geteste kleedkamer de 
verwarming volledig aan en was er 
nergens een thermostaatknop te 
ontdekken. Gevolg 1: een bloed-
hete kleedruimte, terwijl buiten het 
herfstzonnetje krachtig straalt. Ge-
volg 2: een mindere beoordeling.

Kantine: 
De kantine van USV Hercules biedt 
uitzicht op zowel het hoofdveld, de 
tennisvelden en de sporthal. Hoe-
wel aan de grote kant, lijkt hij toch 
wat klein voor het enorme aantal 
leden dat aan de club verbonden is. 
Bovendien is hij onlogisch en onge-
zellig ingericht. De enorme houten 
bank in één hoek en de kleine ta-

Iedere maand beoordeelt 
Rondom Voetbal het com-
plex van een amateur-
vereniging in de regio aan 
de hand van een aantal 
vaste criteria, uitgedrukt 
in 1 tot 5 balletjes. Deze 
maand bezocht Remco 
Faasen het terrein van 
USV Hercules, op zater-
dag 6 oktober.
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Leo Oldenburger: meer zanger dan commentator  

De stem van Oranje
Op straat zullen ze hem niet herkennen, totdat hĳ  zĳ n 
mond opendoet. Leo Oldenburger geeft  commentaar bĳ  
SBS voetbal en darts. Zĳ n leven staat in het teken van 
sport, maar wie wat dieper graaft  ontdekt een muzikant, 
een vader en een groot fan van Willem van Hanegem. Een 
portret van de man achter de stem.

‘Gaan we doen’, zeiden ze met-
een. Even later mocht ik mezelf 
auteur van het boek ‘De stem 
van Oranje’ noemen. Kicken 
toch?”
,,Overigens was het voor mĳ  
waanzinnig dat Willem van 
Hanegem de assistent was van 
Dick Advocaat. Als klein jochie 
was ik idolaat van die man. 
Ik had plakboeken en posters, 
alles spaarde ik. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik als klein 
mannetje in elkaar getimmerd 
werd door drie jongens. Dat ik 
geslagen werd interesseerde 
me helemaal niets, maar dat 
ze mĳ n Van Hanegem-stickers 
hadden gestolen, dat raakte me 
in mĳ n hart. Ik heb hem dat 
overigens nooit verteld hoor. 
Daar wordt hĳ  niet warm of 
koud van natuurlĳ k.”
Tegenwoordig komt Olden-
burger steeds minder in de 
gelegenheid voetbal te verslaan, 
een direct gevolg van de oorlog 
om de uitzendrechten. ,,Jam-
mer”, vertelt hĳ . ,,Maar ik kan 
gelukkig wel andere sporten 
doen. Natuurlĳ k is voetbal 
mĳ n ding en ik sluit niet uit 
dat ik de sport ‘achterna’ ga als 
het volledig achter de decoder 
verdwĳ nt. Maar ik heb genoeg 

om me bezig te houden. Mĳ n 
vrouw Mariska bĳ voorbeeld en 
mĳ n drie kinderen.“
Zĳ n ambities, die liggen stie-
kem nog altĳ d in de muziek-
wereld. ,,Momenteel ben ik 
bezig met een oud-bandlid, 
Peter Tol, om een theatershow 
in elkaar te zett en. Dat doen we 
onder de naam 2KM, wat staat 
voor ‘Twee Kale Mannen’. We 
hebben een heel leuk idee om 
songs te zingen in duet met 
de ‘oude’ ons. Dat willen we 
doen met behulp van video’s en 
tapes van vroeger. Ik ben dan 
wel een beetje van het muzi-
kale pad afgeweken, maar het 
uit mĳ n hoofd zett en zal nooit 
lukken.”

                  Leo Oldenburg en Peter Tol - nog met haar - in The Charlies. FO
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‘Dat ze mijn Van 
Hanegem-stickers 

hadden gestolen, raakte 
me in mijn hart’
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feltjes in de andere, nodigen niet 
echt uit tot het houden van een 
uitgebreide derde helft.  Een plus is 
de vlotte Top 40-muziek, die op een 
prima geluidsniveau wordt gedraaid, 
waardoor het mogelijk is gewoon 
met elkaar te praten. Koffi e kost er 
1,10 euro, een glas Jupiler 1,80.

Broodje bal: 
Zijn we hier in een voetbalkantine 
of een restaurant? Het broodje bal 
wordt niet weggegeven door een 
groezelige barvrouw, maar door 
een student geserveerd op een 
bordje, met twee zakjes mosterd, 
een in een servet gewikkeld vork 
en mes (!) én garnituur (!!). De 

kwaliteit van het vleesballetje is 
echter uitstekend en de twee euro 
meer dan waard. Het konijnenvoer 
mag naar de volgende klant.
Toiletten:
Net buiten de kantine is de toilet-
ruimte, met plaats voor twee toi-
letten en drie urinoirs. Een bezoek-
je daaraan betekent gasmakers op 
bij Hercules, want het is een vieze, 
naar pis stinkende zooi, met een 
overvolle prullenbak en een ka-
potte papierautomaat. Een schande 
voor de club.

Algeheel: 
USV Hercules huist vele 
velden en sportteams, maar 
heeft wel een overzichtelijk, 
compact complex dankzij 
de verdeling aan weerszij-
den van de Voorveldselaan. 
Het is gemakkelijk met de 
auto en het openbaar ver-
voer te bereiken en kan de 
gasten uitstekend ontvan-
gen met de voortreffelijke 
keuken in de kantine. Jam-
mer van de inrichting van 
diezelfde kantine en de ver-
schrikkelijke toiletruimte.

Sinds mensenheugenis heb ik de vreemde 
gewoonte om meer op scheidsrechters dan 
op voetballers te lett en. Dat is natuurlĳ k 
een rare eigenschap, het gaat uiteindelĳ k 
om de frivole dingen die spelers met een 
bal kunnen uithalen. Maar sinds ik in 1978 
op de cursus geweest ben en zelf arbiter 
werd, is die merkwaardige hersenkronkel 
ontstaan.
Toen ik als journalist begon in 1964, zagen 
arbiters er heel anders uit dan nu. Het 
waren keurige heren in het zwart aan wiens 
autoriteit nauwelĳ ks werd getornd. Een 
tiental jaren eerder bezocht ik als jochie 
ook al wedstrĳ den in Galgenwaard en toen 
waren de arbiters zelfs eerbiedwaardige 
verschĳ ningen. Het ontbrak er nog maar 
aan dat ze met een hoge hoed en lorgnet in 
het veld wandelden.
Dat was overigens nog wel de tĳ d dat je na 
afl oop een protest kon indienen als club 
wanneer je het met een beslissing niet eens 
was of wanneer een doelpunt mogelĳ k in 
buitenspelsituatie was gescoord. Na afl oop 
werd dan een strafschop genomen. Was 
die penalty benut, dan werd het protest 
offi  cieel in behandeling genomen en kon 
een uitslag eventueel ongedaan worden 
gemaakt.
Het was de tĳ d van Dirk Nĳ s, Joop Mar-
tens, Leo Horn, Dries van Leeuwen en ook 

van Jef Dorpmans, wiens broek tot ver over 
de knie reikte: een zedige aanblik. Daarna 
kwam het andere uiterste in de persoon van 
Frans Derks. Zĳ n broekje mocht nauwelĳ ks 
naam hebben: er was een minimum aan 
badstof gespendeerd aan zĳ n hansopje. 
Kortom: vreemde vogels had je genoeg in 
het arbitrale corps.
De stad en regio Utrecht sprak in een ver 
verleden een hartig woordje mee wat be-
treft  scheidsrechters aan de top. Naast Joop 
Martens uit Zeist hadden we natuurlĳ k Hu-
bert Lausberg uit Culemborg, Bob Tientjes 
en de onlangs overleden Henk Gennissen, 
beiden uit de Domstad. Kom daar nu eens 
om. Met alle respect, we moeten het nu 
stellen met het Utrechts talent Bas de Groot 
en regiogenoot Richard Liesveld, maar 
de laatste komt uit het toch al wat verder 
verwĳ derde Waverveen.
Scheidsrechter stonden destĳ ds nauwelĳ ks 
in de belangstelling, de media lieten hen 
veelal links liggen. Ze moesten zelf voor 
hun eigen nieuws zorgen en vooral Leo 
Horn was daar een grootmeester in. Zo gaf 
hĳ  ooit voor de derby tussen Elinkwĳ k en 
DOS een fl uitje aan ene Herman Staring, 
een gehandicapte jongen die altĳ d bĳ  de 
thuiswedstrĳ den op Zuilen aanwezig 
was. Tĳ dens de wedstrĳ d begon hĳ  ineens 
keihard op dat gegeven fl uitje te blazen 

zodat Horn het duel kon stilleggen. Met 
veel bombarie plukte hĳ  de jongen van de 
tribune om onder groot applaus het fl uitje 
terug te vragen.
Ook Frans Derks was zo’n type die de 
media niet schuwde. Niet alleen vanwege 
zĳ n frivole tenue, maar ook omdat hĳ  een 
gloeiende hekel aan Duitsers had. Derks 
ging er zelfs prat op dat hĳ  als internatio-
nale scheidsrechter had kunnen regelen 
dat nog nooit een Duitse ploeg onder zĳ n 
leiding had kunnen winnen...

Bĳ  FC Utrecht – NAC keek ik onlangs met 
extra veel aandacht naar arbiter Tom van 
Sichem. Waarom? Enkele dagen eerder had 
hĳ  het bekerduel tussen Feyenoord en FC 
Groningen gefl oten. Na afl oop had analist-
trainer Wim van Hanegem weinig goede 
woorden over de arbitrage en vooral over 
de persoon Van Sichem. En dan te beden-
ken dat zĳ n ploeg FC Utrecht enkele dagen 
later met dezelfde scheidsrechter te maken 
kreeg. Niet erg verstandig dus. Hieruit 
blĳ kt maar weer eens dat de combinatie 
trainer en commentator niet zo’n gelukkige 
is. Overigens viel aan de arbitrage van Tom 
van Sichem niet te merken dat hĳ  enkele 
dagen eerder een aantal vegen uit de pan 
had gekregen...

Scheidsrechters
Door Hans van Echtelt

Hans van Echtelt (64) heeft 41 jaar 
sportjournalistiek bedreven in het 
Utrechtse. Eerst als verslaggever van 
Het Centrum en sinds 1971 in dienst 
van het Utrechts Nieuwsblad. In 1979 
fl uit 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.
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‘Gino’ Eremita 
Gino, bĳ naam ‘Turk’, studeerde 
in Nederland HBO-Manage-
ment Economie en Recht en 
tracht zĳ n papiertje nu te gelde 
te maken in Italië. DHSC mist 
de 27-jarige doelman dus 
Patrick de Ruĳ ter introduceerde 
Gino op www.rondomvoetbal.
nl, waar eenvoudig berichten 
met hem kunnen worden uitge-
wisseld.
Gino zelf: ,,Momenteel speel 
ik bĳ  Olimpia Kalena in Italië. 
Er zit een groot verschil in het 
voetbal in Nederland en Italië. 
In Italië bĳ voorbeeld heb je 
geen tweede elft allen. Sommige 
spelers moeten gewoon plaats 
nemen op de tribune. De voor-
bereiding is één maand lang 
vĳ f dagen in de week trainen, 
waarbĳ  de bal pas in week twee 
aan bod komt. Het allergroot-
ste verschil hier is dat je geen 
kantine hebt! Wĳ  verzamelen 
bĳ  een bar die onze subsponsor 
is en vanuit daar gaan we naar 

Frans Waroux 
1000e RV-lid
,,Niet te geloven”, is de eerste 
reactie van Frans Waroux wan-
neer de voormalige jeugdvoor-
zitt er van Vriendenschaar hoort 
dat hĳ  in de prĳ zen is gevallen. 
,,Ben ik echt het duizendste ge-
registreerde lid van de rondom-
voetbal.nl? Wat kost dat?” 
Waroux zal binnenkort twee 
kaarten voor een wedstrĳ d 
van FC Utrecht ontvangen en 
bovendien een bal met de hand-
tekeningen van alle eerste elf-
talspelers. ,,Dat heb ik eigenlĳ k 
te danken aan trainer Michel 
Blokker. Op aangeven van hem 
heb ik me aangemeld.” Vaak 
is Waroux, die al sinds 1974 
bĳ  de club is betrokken, op de 
site te vinden. ,,Ik bekĳ k www.
rondomvoetbal.nl toch zeker 
twintig keer per week. Het is 
geweldig dat alle clubs hier hun 
nieuws op kwĳ t kunnen. Zelf 
heb ik nu inmiddels drie stukjes 
op de site geplaatst. Mooi dat 
het er ook zo vlot op staat.” Van 
de gewonnen voetbalkaartjes 

VAN DE SITE GEPLUKT...

zal Waroux – die op 27 no-
vember zĳ n 66e verjaardag zal 
vieren – geen gebruik maken. 
,,Ik heb een seizoenskaart van 
FC Utrecht. Maar dan kan ik er 
anderen mooi een plezier mee 
doen.” De komende maanden 
kunt u Warouxs teksten ver-
moedelĳ k nog geregeld op de 
site lezen. ,,Ik blĳ f absoluut ma-
teriaal aanleveren”, verzekert 
hĳ  ons. Verder zal Waroux zich 

onder meer in blĳ ven zett en de 
Club van 100, de communica-
tiecommissie, de website en de 
schoonmaakploeg van Vrien-
denschaar.  

de wedstrĳ den, de bespre-
king wordt in de kleedkamer 
gehouden. Aan het eind van de 
wedstrĳ d gaan we terug naar 
onze bar waarbĳ  we gefêteerd 
worden op.”

Welke trainers gehad: 
Bĳ  Zwaluwen weet ik niet 
meer. Verder  John Doeser, 
Aard Spies, Patrick de Ruĳ ter 
en Bert Nieuwenhuisen. 
Wat mis je het meest: 
familie en vrienden
Wat mis je het minst: 
het klimaat
Mooiste herinnering: 
aan jou? Kampioenschap met 
DHC ’04 natuurlĳ k! Maar het 
allermooiste was het afscheid 
dat ik kreeg van mĳ n team
Slechtste voetbalmoment: 
Al die keren dat we de nacom-
petitie moesten spelen met 
vv Utrecht omdat we net niet 
kampioen waren geworden. Verliefd, verloofd getrouwd: 

geen van allen
Favoriete club Nederland: 
FC Utrecht
Favoriete club Italie: 
AC Milan
Favoriete speler: 
Gianluigi Buff on
Speelt nu bĳ : 
Buff on bĳ  Juventus en ik bĳ  
Olimpia Kalena
Lievelingsdrank: 
Buccie
Lievelingseten: 
pizza natuurlĳ k
Begonnen bĳ  welke club: 
Zwaluwen Achteruit uuuuh 
Vooruit

Van een oplettende lezer

In de oktober-editie van Rond-
om Voetbal meldden wij dat 
de geboorteplaats van Donny 
de Groot Utrecht is. Dit moet 
Gouda zijn. Verder stond er in 
de krant dat Gerrit Krommert 
in Utrecht geboren is (wijk Tuin-
dorp). Ten tijde van zijn geboorte 
behoorde Tuindorp echter nog 
bij de gemeente Maartensdijk. 
Deze tips kregen wij van oplet-
tende lezer Evert van der Zouw. 
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