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Door Hassan Amouch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar Galgenwaard. Trainen doe 
ik trouwens niet.”

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

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

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

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

de voetballiefde van hans spekman

Wie is hans spekman?

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

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

nipt verloren, met 3-2. Daar was 

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

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

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

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

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

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

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

DVSU   420
een bericht aan alle spelers van de voetbal-

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

DOMStaD MajElla  103

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


