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Door Hans Boender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vierklau en Makaay

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

‘Er bestaat in 
Utrecht veel 

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

dat FC Utrecht hem 
vroeger te klein 

vond’

Vierklau in Ajax-shirt tegen Henry

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

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

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

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

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

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

’T GOY    388


