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Oranje combineert 
perfect met 
rood en zwart
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ot
og

ra
fi

e:
 V

ak
fo

to
gr

af
ie

 J
an

 F
äh

m
el

 - 
Sp

ijk
en

is
se



redActIOneel

Maniak  
Roderik Faasen

 24

Redactie:
Robert Mol, Kees Verhaar,

Adrien van Nunspeet,  
Tineke Kool en Walter Baghuis  

E-mail:  
walterbaghuis@hotmail.com

Kopy-adres: 
Robert Mol

Achterdijk 31b, 3161 EB Rhoon
Tel.: 06 53 48 37 64

Secretariaat:
Karin Beaumont

Bernard de la Faillebocht 13
3053 KP Rotterdam

Concept en Realisatie: 
One on One - Rob Vos

Ontwerp en Vormgeving: 
TradeMARC - Marc van Gijn

www.trademarc.nl

Drukwerk: 
Printvisie

Aristotelesstraat 20  
3076 BD Rotterdam

T 0180 418 815 - F 0180 418 468
www.printvisie.nl

Het plotselinge overlijden van ons club- en redactielid Arnold Klein heeft ons 
diep getroffen. Zeker nadat hij een recente operatie goed had doorstaan. Arnold 
leerde ik begin negentiger jaren kennen tijdens een crickettour in Zuid-Frankrijk. 
We sliepen dat weekend bij elkaar en hij vroeg me wat hij terug moest doen om 
zijn verschrikkelijk gesnurk goed te maken. Hierop kreeg hij een verrassend ant-
woord: minimaal vijf jaar mee doen in de redactie van het toen in een dip zittende 
Vocabulaire. Hij zei gelijk ja en draaide veel meer dan die vijf jaar mee. Altijd met 
zijn bekende warme glimlach en interesse bij de vergaderingen, altijd weer iets 
leuks inbrengend en altijd een bijdrage aanleverend van een sportboek. Was zijn 
hobby geworden. We zullen hem meer dan missen en als redactie wensen wij 
Conni, Kilian, Frank, Connie en verdere familie heel veel sterkte toe.
Wat gebeurde er in de afgelopen maanden? In januari ś nachts aangevallen 
worden door lachende wintermuggen, en een maand later plotseling dermate 
lage temperaturen, dat er van voetballen enige weekends geen sprake was. 
Zodoende even stilte op de Hazelaarweg. Goed om even terug te kijken op een 
leuke Nieuwjaarsreceptie waar dit nog prille 2012 mee begon. Langzaamaan zie 
je de tweedeling. Tot een uur of vier de `wat oudere gardè , die het nieuwe jaar 
begint met een babbel. Hierna prima muziek, waarmee een ander deel van de 
club deze dag graag afsluit. Gewoon lekker wild. In de korte vorstperiode werden 
we verrast door ̀ Cricket on Icè , een spontaan georganiseerd jeugdcrickettournooi 
op VOC-ijs. Het kon gewoon niet beter om onze enthousiaste jeugdcricketers op 
de schaats te zien cricketen. Het filmpje van deze middag ging via YouTube de 
wereld over en bereikte zelfs de ICC. De erwtensoep en broodjes Unox, inclusief 
spetterend natuurvuur ontbraken niet.
Enige weken later startte de voetbalcompetitie weer. Geweldig om te zien hoe 
VOC-1 ons veld zo langzamerhand een totaal ander beeld geeft. Chapeau voor 
dit sprankelende team! Veel toeschouwers, volgens het RD bij de helaas verloren 
bekerwedstrijd tegen Feyenoord zelfs 300. Toevallig moest ik in de oude jaarboe-
ken wat opzoeken en zag het grote legioen in de periode dat VOC van 1910 tot 
1928 eerste klas speelde en topclubs op bezoek kreeg. Er reden zelfs extra sup-
porterstreinen naar station Kleiweg! Hopelijk blijft de spirit in de ploeg en gaat er 
wat spectaculairs gebeuren. Overigens genoeg spektakel in dit eerste nummer 
van het nieuwe jaar: de Bloedhonden bestaan 15 jaar, Tineke is klaar met wassen 
en gaat de bloemetjes buiten zetten, cricketnieuws, uit het buitenland lacht Ernest 
Lefebvre u tegemoet, het rood zwarte shirt wordt dit keer gedragen door Koos 
Timmermans, het VOC-bestuur brengt u het laatste nieuws via de Open Deur en 
er vindt discussie plaats over het clublied. Uiteraard ontbreekt onze voetbaljeugd 
ook deze keer niet. Ik hoop, dat u weer veel plezier aan het blad beleeft, dat rond 
de dagen van eieren zoeken in de bus belandt. Wij blijven goed gemutst verder 
gaan en hopen graag op uw reacties of spontane bijdragen.
 RobeRt Mol
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BLOEDHONDEN		
15	JAAR	ACTIEF
We gaan terug naar 1995 waarin VOC  haar honderdste verjaardag vierde. Jan Willem 

Hitzerd (60), bekend als allround cluborganisator, lange tijd lid van de sponsor- en 

barcommissie en speler in het eerste cricketelftal in de jaren ́ 70 en Alan Garland (55), 

in de jaren ́ 80 speler in het eerste voetbalelftal, clownesk cricketer en organisator van 

een jaarlijks cricketevenement in Cabris (Zuid-Frankrijk), zijn dan reeds lid van de 

Lustrumcommissie en van de in die tijd ook nog bestaande “L´Equipe du Siècle”. Van 

deze club werd je lid door een jaarlijkse bijdrage van 100 gulden.

Wat zijn naast extra geld voor een lus-

trumviering, de andere doelen van De 

Bloedhonden? 

Jan WilleM: “Allerlei dingen doen die niet 

uit de begroting kunnen. En dan met name 

voor onze voetbal- en cricketjeugd. Het 

gaat veelal om redelijke bedragen voor ver-

goeding van kosten van bijvoorbeeld tours 

naar het buitenland en VOC-tournooien.” 

Alan vult aan dat ook veel geld besteed is 

aan de audiovisuele afdeling in het club-

huis, zoals TV en abonnementen van Sky 

en Eredivisie Live, microfoons en geluidsin-

stallatie. Ook de beveilingscamera´s (helaas 

niet bestand tegen recent vandalisme via 

het ijs), scoreborden voor cricket en voetbal 

op de hoofdvelden, de keukenairco en dug-

outs komen uit de Bloedhondenpot. En, 

beiden lachend, “...het grote schilderij van 

het terrein aan de Kleiweg in de bestuurska-

mer is eveneens door ons bekostigd!” Hulp 

inzake hoeveel geld waar precies naartoe 

moet, krijgen Jan Willem en Alan van René 

van Ierschot en Rob de Widt. Zij vormen de 

commissie van aanbeveling.

Dat kan beter!
Verder organiseert het tweetal per jaar twee 

borrels voor de leden. In de zomer tijdens 

een cricketwedstrijd van VOC 1, waarbij  

vroeger de voor velen bekende tent stond 

opgesteld. “In de winter zijn we te gast in  

De Cluys van ABN AMRO, waar Liesbeth van 

Houwelingen altijd weer zorgt voor maxima-

le gezelligheid. We hopen, dat dit nog lang 

zo mag blijven doorgaan”, aldus Jan Willem. 

Betalen alle bloedhonden netjes hun bij-

drage? Alan: “Dat kan beter! We hebben per 

jaar ongeveer 10% niet-betalenden, die toch 

op de borrels komen. Maar de hoop is er dat 

men gaat snappen dat lid zijn ook verplich-

tingen met zich meebrengt.” 

Doel was destijds fondsen te werven voor 

het lustrumjaar en eeuwfeest 1995. L’Equipe 

werd na het halen van de doelstelling ont-

bonden en de twee richtten in november ́ 96 

een nieuwe club op: ́ De Bloedhonden´. Ook 

met het doel extra fondsen te werven voor 

lustra en andere doelen. Iedereen die VOC 

een warm hart toedroeg kon lid worden. 

Lidmaatschap speelde daarbij geen rol, ook 

buitenstaanders waren - en zijn nog steeds - 

welkom! Weldra lag het ledenaantal rond  

de 300. De naam bloedhonden is overigens 

geboren begin 1900 op het toenmalige 

Schutters veld, waar VOC onder leiding van 

Dirk van Prooije iets stoers en gedecideerds 

over zich kreeg en hierdoor van de tegen-

standers de naam kreeg van dit bijzondere 

en deftige hondenras.

Tours, scoreborden,  
keukenairco, dug-outs
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Maar liefst 12.000 euro besteedden Denise en David Smart 
aan een facelift voor hun bloedhond Junior. Het vijf jaar 
oude dier heeft een afwijking waardoor overtollig huid 
wordt ontwikkeld. De huid zorgde er voor dat Junior moei-
lijk kon bewegen en zijn huid over zijn ogen groeide waar-
door hij nauwelijks iets zag. ‘Voor de operaties zag hij er 
uit als een knorrige oude man, nu heeft hij weer een nieuw 
leven’, zegt Denise uit het Engelse Selby in de Daily Mail.  
Het echtpaar was verzekerd, maar zonder verzekering had-
den ze de behandeling zonder enige twijfel uit eigen zak 
bekostigd.  ingezonden dooR Hans van deR KooiJ

Wel eens gedacht aan opvolging?

 “Ja natuurlijk”, antwoorden beiden in koor, 

“maar het is zo langzamerhand je VOC-kindje 

geworden. En dat zeg je niet zo gemakkelijk 

gedag. Daarbij kent iedereen in de club ons 

als het team dat de Bloedhondenorganisatie 

leidt. Dat is erg leuk en we willen dit best nog 

een hele tijd zo houden.” 

VOC zònder Bloedhonden? 

Jan WilleM: “Bestaat niet! Life without a 

wife! We hopen dat er juist nieuwe aanmel-

dingen komen van die mensen, die onze 

club een warm hart toe wensen te dragen 

en daarbij twee maal per jaar willen genie-

ten van een uiterst gezellige borrel. Het kan 

via bloedhonden@v-o-c.nl en ik weet zeker, 

dat ze er geen spijt van krijgen!”

RobeRt Mol,  

eindRedactie cHaRles Muetstege
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In mijn pubertijd en tot ongeveer 22 was ik 

lid van VOC. Jaren vijftig tot ongeveer 1965. 

Ik heb er gevoetbald en gecricket. Het is een 

prachttijd geweest! Tal van hoogtepunten! 

Die periode was ook de inspiratiebron voor 

mijn jeugdroman Kopbal, die door bibliothe-

ken nog steeds frequent wordt uitgeleend. 

Een paar namen: Peer, de terreinknecht en 

bekwaam mollenvanger; Tiel van Eck, de 

secretaris die de aanschrijvingen verzorgde 

en zeer hardnekkig was als je je afmeldde; 

Arie Terwiel, de beroemde bowler; Skip 

Grijseels, lang en tanig, onpasseerbare ‘spil’; 

de gebroeders Dobbinga; keeper en slimme 

balgoochelaar; Hannie van der Mijn, linksbui-

ten en snel als een windhond; Eef Dunk, log 

maar wel heel technisch... Ik zou nog veel 

meer namen kunnen noemen. Ik speelde 

enige tijd in het eerste en het tweede. Veelal 

rechtsback, onder anderen tegen Coen 

Moulijn, die toen nog in Xerxes A1 speelde. 

Nu ik sinds enige tijd over internet beschik, 

kijk ik vaker naar de verrichtingen van de 

club. Zeker nu er spectaculaire overwinnin-

gen worden behaald en promotie naar de 1e 

klas mogelijk lijkt. Met opzet zeg ik ‘lijkt’, 

omdat ik mij een seizoen herinner waarin ‘we’ 

met 8 punten voorsprong op de eerste plaats 

stonden. Tegen het einde van de competitie 

werd elke wedstrijd verloren en ‘dus’ geen 

kampioen. Typisch VOC, destijds. Net als 

toernooi de acht, waar we ons suf voor 

getraind hadden. 

Nu komt de reden waarom ik schrijf. Onlangs 

klikte ik het clublied aan. Toen ik het eerste 

couplet hoorde: Wahas zwaar de strijhijd, 

dehe rust is zoet, het elftal speelde kranig ... 

herinnerde ik mij plotseling dat ik dat eerste 

couplet ooit zelf geschreven heb naar aanlei-

ding van een feest-/cabaretavond. Ik was bij 

de voorbereiding betrokken. Een jaar of acht-

tien, negentien moet ik geweest zijn. Dus zo 

rond 1955. Ik meen bijna zeker te weten dat 

het mijn tekst is, al houd ik een slag om de 

arm. Naarmate je ouder wordt, weet je het 

soms niet meer precies... Wel is het een feit 

dat ik die tekst Wahas zwaar enz. zomaar 

meezong zonder hem te lezen! Vandaar mijn 

vraag: bestaat er zoiets als een archief waar 

de auteur van Wahas zwaar de strijd... 

genoemd wordt? 

Het zou me interesseren. Een leuk idee als 

‘mijn’ tekst na al die jaren nog gezongen 

wordt en zo niet, ook goed. Ik wens de club 

alle goeds en veel succes. En denk erom: 

houd die acht punten voorsprong vast!

Enfin, ik ging op diepgaand onderzoek. 

Belde diverse VOC-coryfeeën van naam: 

Maarten Castelein, Piet Schnitker, Martijn 

Wimmers, Fred Erdtsieck, Dries Ouwerkerk, 

Alan Garland, John Kerstholt en Rob de Widt. 

Helaas bleef ieder het antwoord schuldig. 

Wel wist men te schermen met diverse jaar-

tallen, variërend van 1910 tot 1940. U 

begrijpt het: we zijn op zoek naar het verlos-

sende woord van degene die de naam van 

de auteur weet van een lied, dat VOC in ieder 

geval nooit verloren laat gaan.

RobeRt Mol

NOOIT	GAAT	ROOD	
ZWART	VERLOREN
Soms zijn er van die momenten, dat er plots een spon-

tane bijdrage komt. Oud VOC-lid Carl Driessen (74), 

gepensioneerd leraar Duits van het vroegere Caland 

Lyceum, verblijdde ons met het volgende.
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De eerste echte lentedag van 2012? 
Zondag 11 maart, VOC speelt thuis 
tegen TOGB in de stralende zon  
en wint met 3-1. Voorspellingen voor 
de rest van dit seizoen laat ik aan  
de kenners over maar het ziet er 
veelbelovend uit! 

Onder andere door de prestaties van het eerste elftal komen er 

steeds meer mensen op zondagmiddag naar de Hazelaarweg. 

Families, kinderen, opa’s en oma’s: iedereen gaat mee! Het is druk 

langs de lijn en tijdens de rust in het clubhuis. Leuk voetbal van 

onze jongens, maar ook gewoon gezellig om elkaar te zien. Op 

zaterdag was dat vaak al het geval, maar op zondag beleven we nu 

ook deze drukte. 

Zo zie ik VOC graag, een plek waar je met plezier naar toegaat om 

zelf te sporten, te kijken of anderen te ontmoeten. Eén van de 

speerpunten van dit bestuur is ‘1 vereniging’ en daar is boven-

staande beschrijving een goed voorbeeld van. We mogen deze ont-

wikkeling overigens niet alleen laten afhangen van de prestaties 

van onze eerste elftallen. Ik hoop dat het een blijvend karakter 

krijgt en dat de zondagmiddag een familiemiddag is waar jong en 

oud de weg vindt naar VOC.

Een ander speerpunt is het tonen van maatschappelijk gezicht. 

Zorgen dat VOC aan haar rol in de maatschappij invulling geeft  

op een manier die past bij het karakter van onze mooie vereniging. 

Een goed voorbeeld is de samenwerking met Pameijer waar elders 

in dit nummer verslag van wordt gedaan. Naast deze samen-

werking is een aantal leden van VOC sinds een maand of vier  

zeer druk in de weer met het verkrijgen van het predikaat 

‘Sportplusvereniging’. 

VOC is door de gemeente Rotterdam uitgekozen om als één van 

de tien eerste sportverenigingen een sportplusprogramma te ont-

wikkelen. In het sportplusprogramma is een aantal activiteiten 

opgenomen dat in de (nabije) toekomst mogelijk verder opgepakt 

kan worden zodat VOC zich de komende jaren maatschappelijk kan 

doorontwikkelen tot een vereniging die nog meer betekenis voor 

haar leden en omgeving heeft.

In verschillende groepen worden tal van thema’s verder uitgezocht 

als: gezonde sportkantine (clubhuis), duurzaamheid, BSO in de 

zomermaanden, meisjes en/of damesvoetbal, veiligheid en huis-

werkbegeleiding. In mei verkrijgt VOC officieel het predicaat 

‘Sportplusvereniging’ en zullen wij de concrete projecten via de 

website communiceren.

Kortom: een drukke periode de komende maanden zowel op het 

veld als daarbuiten. Ik hoop u in groten getale aan te treffen op ons 

mooie terrein voor het einde van dit voetbalseizoen en het begin 

van een mooie cricketzomer!

Dit stuk heb ik geschreven met op de achtergrond het nummer 

Nature Boy (deze uitvoering door Nat King Cole). Het werd gister-

middag prachtig vertolkt op accordeon tijdens de dienst voor 

Arnold (Ol) Klein, een prachtkerel en wat een VOC’er!

 aRJan nataRaJ

Voorzitter R.C. & V.V. VOC
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Maarten is keurig op tijd en met z’n drieën 

zoeken we een mooi plaatsje in de grote 

stoelen van de kantine. Eerst wil Maarten van 

alles van ons weten. Of we cricket leuk vin-

den en hoe lang we er al op zitten. Maar dan 

mogen wij onze vragen aan hem stellen. We 

willen eerste weten hoe oud hij is en in welk 

jaar hij is geboren. 

Maarten is geboren in 1984 en dus nu 27 jaar 

oud. Hij was 2 jaar toen hij voor het eerst een 

cricket¬bat in zijn handen had en speelde 

zijn eerste wedstrijd op zijn zesde.

Natuurlijk zijn wij vooral 
geïnteresseerd in de scores:
Meeste aantal vangballen in een wedstrijd: 4

Meeste aantal wickets in een wedstrijd: 5

Meeste aantal 6-jes in een wedstrijd: 12

Meeste aantal runs dat zijn team  

meer maakte dan de tegenpartij: 150

We zijn onder de indruk! Zeker toen hij ons 

ook nog vertelde dat hij wedstrijden  heeft 

gespeeld in Australië, Nieuw Zeeland, 

Schotland, Ierland, Denemarken, Spanje en 

natuurlijk ook in Engeland!  

Een mooi voorbeeld voor ons. Misschien nog 

wel belangrijker was het om te weten hoe-

veel runs hij maakte toen hij net zo oud was 

als wij. Dat waren er wel 35! We gaan ons best 

doen om dit ook te halen. Daarom waren wij 

nieuwsgierig of hij dan ook heel veel heeft 

getraind om zo goed te worden. In het sei-

zoen is Maarten 3 x per week aan het cricke-

ten, 2 x trainen en 1 x een wedstrijd. 

Op de vraag waarom er minder kinderen 

cricketen dan voetballen gaf Maarten aan 

dat hij dat ook niet begreep, want dat cricket 

gewoon de allerleukste sport is! Misschien 

dat als het meer op televisie te zien zou zijn, 

de sport ook populairder zou zijn.

Jammer genoeg was de zaal bezet en kon-

den we niet meer in de kooi. Maarten heeft 

gezegd dat we dat dan in de zomer een keer 

doen. Leuk!

Bedankt Maarten voor dit leuke interview en 

we komen graag naar een wedstrijd kijken 

van je team. 

Vragen aan 

Maarten van Ierschot
Door: Ties Dekker & Jurriaan Bruynzeel
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1. Wil je je voorstellen aan de 
lezers van de Vocabulaire? 
Mijn naam is Felix Verhaar. Ik ben 20 jaar en 

de jongste van de drie broers Verhaar. Ik 

volg HAVO Volwassen onderwijs. Ik werkte 

op VOC, maar ben nu gestopt. Mijn vriendin 

heet Belle. Ze is 18 jaar.

2. Je speelt nu in het eerste. Speel 
je al bij VOC vanaf de F-mini’s?
Ja, ik speel al sinds mijn vijfde bij VOC. 

Eigenlijk speel ik al mijn hele leven bij VOC. 

3. Je komt uit een echte VOC fami-
lie met nog twee voetballende 
broers. Je vader is muzikaal. Van 
wie hebben jullie dat voetbalta-
lent? Van je moeder?
Mijn moeder beweert dat het voetbaltalent 

van haar is, omdat zij net als mijn broers en 

ik links is. Maar toen ik met mijn moeder 

ging voetballen deed zij alles met rechts. 

Het is dus niet van mijn moeder. Maar ook 

niet van mijn vader natuurlijk dus denk ik 

dat het talent van God heb.

4. Hoe vind je het om samen met 
Thomas en Wessel in het eerste te 
voetballen?
Ik vind het heel leuk. We voetbalden altijd 

al samen op straat. Ik had al eerder met 

Wessel gespeeld maar nog niet met 

Thomas. Nu speel ik met ze alle twee. En dat 

vind ik heel leuk. 

5. Waar sta je het liefst in het veld? 
Kan je op meerdere posities spelen?
Ik ben het liefst aanvallende middenvelder 

(op 10), maar in het eerste speel ik linkshalf. 

Dat vind ik ook goed. Ik vind het leuk om 

met mijn broers op het middenveld te spelen.

6. Wat is het mooiste doelpunt dat 
je gemaakt hebt? Wat was je 
grootste gemiste kans? De penal-
ty tegen ARC?
Mijn mooiste goal was denk ik tegen 

HOVDJSCR toen ik een goal maakte met 

een lobje. Die penalty tegen ARC was een 

heel erge blunder maar ik heb er wel meer-

dere gemaakt hoor. 

7. Wat wil je later worden?
Ik heb mijn droom om profvoetballer te 

worden opgegeven want dat gaat niet 

meer lukken denk ik. Ik heb eigenlijk nog 

geen flauw idee wat ik wil worden. Ik denk 

iets in een economische richting. 

8. Wij spelen nu in D1. Wij zijn nog 
lang niet zo goed als jij, maar wij 

willen ook graag in het eerste 
komen. Heb je nog tips?
Ja, allereerst natuurlijk op VOC blijven en 

goed trainen. Goed naar de trainer en coach 

luisteren. Voor de wedstrijd vroeg naar bed 

(dat doen wij ook altijd) en heel veel plezier 

houden in het voetballen.

9. Wat is je lievelingsclub? En  wie 
is je lievelingsspeler?
Mijn lievelingsclub is Feyenoord. Buiten 

Nederland is dat Liverpool omdat Liverpool 

heel erg op Feyenoord lijkt maar dan in het 

buitenland. Mijn lievelingsvoetballer is Paul 

Bosvelt.  

10. Heb je nog meer hobby’s naast 
voetbal?
Vroeger heb ik getennist maar daar heb ik 

nu geen tijd meer voor. Ik speelde ook 

muziek¬instrumenten: blokfluit, klarinet en 

saxofoon. Dat was geen hobby, maar dat 

moest van mijn vader. Nu vind ik het leuk 

om met mijn vrienden te stappen.

Felix Verhaar
door Timo Warmenhoven en Kas Dullemans

11. Vertel eens iets leuks over het 
trainingskamp in Valencia?
De meeste dingen ben ik vergeten maar 

Valencia is een mooie stad en we hebben 

veel gefeest maar ook hard getraind.

12. Hoe laat ging jij tijdens het 
trainingskamp naar bed?

Dat is een goede vraag. We gingen ongeveer 

om vijf uur naar bed. In Barcelona, twee jaar 

geleden, gingen we soms vanuit de kroeg 

meteen door naar het trainingsveld. Het viel 

dus wel mee dit trainings-kamp. 

Dit jaar waren op de laatste dag spelers te 

laat bij het ontbijt. De groep werd daardoor 

opgesplitst. Degene die te laat waren kre-

gen straftraining. Dat was superzwaar. Er 

moesten zelfs twee spelers kotsen.

Felix, dank je wel voor het inter-
view en heel veel succes vanmid-
dag tegen VFC!
… en dat hielp, want Felix maakte die mid-

dag één doelpunt in de 6-2 gewonnen wed-

strijd.

Foto: Kas (l), Felix en Timo (r)

9



Je bent eergisteren 37 jaar geworden, nog gefeliciteerd!
Roy: Dank jullie wel!

De meeste lezers kennen jou als spits van Feyenoord. 
Waar heb je nog meer gespeeld?
Roy: Ik heb 4 jaar bij Vitesse gespeeld. Ik heb bij Tenerife 2 jaar 

gespeeld, bij Deportivo la Coruna  4 jaar, bij Bayern München 4 jaar 

en ten slotte 3 jaar bij Feyenoord.

Wanneer ben je begonnen met voetbal en waar ben je 
begonnen?
Roy: Officieel ben ik op pas op mijn zesde op voetbal gegaan en ik 

ben begonnen bij Boezik in Wijchen.

Welke club vond je het leukst om bij te spelen?
Roy: Bij alle clubs was het heel leuk, maar bij Deportiva de la 

Coruna had ik mijn mooiste tijd.

Je bent gestopt met voetbal, maar wat doe je nu dan elke 
dag?
Roy: Ik train de D1 van Feyenoord. Ik train ook 1 keer per week de 

spitsen van Feyenoord 1.

Ken je de voetbalclub VOC ? En heb je wel eens tegen 
VOC gevoetbald?
Roy: Ik ken de trainer van VOC (Peter de Haan) maar ik heb nog 

nooit tegen VOC gespeeld, ik kom immers uit het oosten van het 

land. Ik heb wel het shirt van VOC gekregen.

Voetbal je nu nog steeds voor je plezier?
Roy: Ik speel nog steeds elke zondag een 

wedstrijd met Feyenoord Veteranen 1. Deze 

keer hebben we voor het eerst gelijk gespeeld. 

We staan stijf bovenaan dus.

Wie was je favoriete trainer? Waarom?
Roy: Van Marwijk vond ik een hele goede trai-

ner en Hitzfeld was ook heel erg goed. Zij 

waren rustig en duidelijk!

Welk doelpunt herinner je je nog het 
meest?
Roy: Mijn doelpunt bij Deportivo la Coruna  

in de kampioenswedstrijd tegen Espanyol. 

Toen scoorde ik de 2-0. Daarna waren we ook 

kampioen.

Je hebt heel veel doelpunten gescoord. Wat was je mooiste 
doelpunt?
Roy: Bij Deportivo tegen Montpellier maakte ik een solo vanaf 

mijn eigen zestien en ik maakte die goal met een stiftje af.

Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt in het voetbal?
Roy: Ik heb wel eens bij Bayern Munchen voor open doel mis geschoten.

Wat vond je het mooiste stadion en wat was het grootste 
stadion waar je hebt gevoetbald?
Roy: Het stadion van Barcelona was het grootste en was ook een 

van de mooiste en nog meer mooie stadions zijn het stadion van 

Real Madrid en dat van Bayern München. Dat van Feyenoord is ook 

heel mooi maar dat is een wat ouder stadion. 

Hoe ging je met spanning om voor de wedstrijd?
Roy: Ik had er nooit zo veel last van. Ik was vrij rustig en soms bla-

derde ik een beetje in het wedstrijdboekje en meestal nam ik nog 

een massage voor de wedstrijd. 

Waarom speelde je altijd met korte mouwen?
Roy: Ik vind dat veel fijner spelen, maar ik heb ook wel eens met 

lange mouwen gespeeld dat gebeurt alleen als het heel koud is.

Wat vind je van het huidige Feyenoord?
Roy: Het gaat goed met Feyenoord. Ze zijn goed bezig. Ze hebben 

goeie en minder goede wedstrijden. Ze hebben alle belangrijke 

wedstrijden thuis allemaal gewonnen. Uit tegen PSV en AZ ver-

dienden ze meer en tegen Ajax hadden ze 

misschien wel kunnen winnen.

Kan je zoon ook goed voetballen?
Roy: Ik kijk alleen of hij er veel plezier in 

heeft. Hij speelt ook bij Feyenoord samen 

met het zoontje van Gio. Mijn zoon heet 

Dani. Ik heb ook nog een dochter, die heet 

Milou, zij doet aan veel sporten zoals vol-

leybal en basketbal. Ze zitten allebei op de 

internationale school.

Wie was als kind voor jou je grootste 
voetbalidool?
Roy: In mijn tijd was Marco van Basten de 

beste. 

Dank je wel voor het interview!

Roy Makaay
door Timo Warmenhoven (D1) en Thijs Schalekamp (E1)
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Roy Makaay
door Timo Warmenhoven (D1) en Thijs Schalekamp (E1)

C6, een verrassende exponent  
van onze voetbalopleiding!
Wie op een zaterdagmiddag op één van de velden ver weg van het clubhuis belandt, 
kan met eigen ogen aanschouwen wat het resultaat is van het jeugdvoetbalbeleid van 
onze vereniging. Hier wordt gespeeld in het systeem van het Nederlands elftal, met 
de punt naar voren op het middenveld, achterin op één lijn, hangende buitenspelers, 
een scherpe diepe spits, opkomende backs, een meevoetballende keeper. En een 
team dat al jaren samenspeelt, en waar vriendschap en plezier het belangrijkst is.

Er is een geweldige mix van talent, wils-

kracht, snelheid, slimheid, diepgang, waar-

door zowel de tegenstander als onszelf 

regelmatig verrast wordt. Was dit elftal vorig 

seizoen het elftal met de meeste doelpunten 

voor én tegen, dit seizoen speelt C6 mee om 

de prijzen. Het bekende roulatiesysteem 

wordt gehanteerd, de meeste spelers zijn 

multi-inzetbaar. Een goede scouting, slimme 

onderhandelingen, hebben geleid tot de 

noodzakelijke versterkingen. En voor vol-

gend seizoen is alweer speler Kees van 

Zestienhoven vastgelegd.

Neem de keepers Luca B. en Luca T. Je weet 

niet hoe, maar er worden ogenschijnlijk 

onhoudbare ballen gestopt, met gevaar voor 

eigen risico uitgelopen. Het schijnt zo te zijn 

dat andere teams proberen hun wedstrijden 

zo te plannen dat ze Luca T. onder de lat kun-

nen zetten. 

In verdedigend opzicht zit het bijna helemaal 

dicht. In Polke heeft C6 een eigen Henri 

Buitenzorg op links. Hij laat graag zijn manne-

tje even lopen om hem dan weer met grote 

passen in te halen. Samen met mandekkers 

Joey en Romijn houdt de recente aankoop 

Julian het centrum dicht, en zorgt hij ook 

voor de opbouw van achteruit. En op rechts 

speelt Enzo, die alles wat in zijn buurt komt 

resoluut opruimt. Zeker als hij op tijd naar bed 

gaat. Als extra man in de verdediging speelt 

Bas, die zonder plezier zijn mannetje uitscha-

kelt, en Luca B., onze onverschrokken pitbull 

op de vleugels. Kopsterke spelers zijn niet 

nodig, want er wordt niet gekopt.

Het blok op het middenveld wordt gevormd 

door afwisselend Jasper, Aron, verdedigen-

de middenvelders met diepgang en scorend 

vermogen, en Remy die is omgevormd van 

spits tot bikkelaar op rechts. Tim speelt op 

10, onnavolgbaar in zijn passeerbewegingen 

en inzicht, en zijn ongeëvenaarde werklust. 

Voorin speelt Luuk op links, vaak in zijn eigen 

ruimte, en met scorend vermogen. Op rechts 

hebben we Rem, vaak supersnel, een beetje 

licht, maar onverschrokken. De diepe spits is 

Ruben, ook een recente aanwinst, erg ambi-

tieus en doelgericht. En als absolute ver-

rassing staat Luca T. in de aanval, een ware 

stormram en plaag voor iedere verdediging.

Na het winnen van de bekercompetitie 

speelt C6 nu vijfde klasse. Naast de punten 

die we in deze competitie halen, speelt bin-

nen C6 iedereen mee in een aantal speciale 

klassementen. Zo is er een klassement van 

het “meest recht op de keeper schieten”, en 

wekelijks de man met de mooiste haardracht.

Naast de spelers zien staat een bijna weke-

lijkse vaste kern van ouders, in wisselende 

samenstelling: Joanna “goed zo Bas”, Hans 

“oorkaan”, Ferry “razende reporter”, Jaap 

“amputatie lijkt mij de beste oplossing”, en 

natuurlijk de coach Karl “altijd rustig”, en 

Frank “swagger” die Karl in toom houdt. Op 

de achtergrond hebben heeft C6 dit jaar Tim 

als echte trainer kunnen strikken, die ook tij-

dens wedstrijden een bijdrage levert. En er is 

dit seizoen met Klaas Jan, een assistent 

scheidsrechter op niveau aangetrokken!

Komt dat zien dus, nog acht wedstrijden te 

spelen, en we doen nog mee voor de prijzen!

C6
Boven van links naar rechts:

Ruben, Tim, Polke, Luca T, Romijn,  
Aron, Jasper, Julian

Onder van links naar rechts:
Luuk, Joey, Luca B, Rem, Remy, Bas, Enzo

SpotlightS ON:
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When and where did you start 
playing cricket?
PD: I first played cricket in Bundaberg, my 

home town in Qeensland, Australia. I star-

ted very young when I was about seven or 

eight years old. I grew up on a sugarcane 

farm where I played cricket with my neigh-

bours under the mango trees. We played 

before school, at school and after school. I 

also played football but I wound up taking 

the cricket road.

How long have you been the 
Dutch cricket coach?
PD: I started in 2008, that’s exactly 4 years ago.

Do you think The Netherlands 
should be allowed in the ICC 
World Cup?
PD: I think there should be a proper quali-

fication process in place to enable teams 

to qualify for world events. There is a quali-

fication process in place now with a ODI 

league and tournaments. There was a lot 

of opposition to only having 10 teams in 

the ICC World Cup. The ICC wants to globa-

lize the game and having associate coun-

tries like the Netherlands participate 

meets that goal.  

What are the main problems with 
the play of the Dutch team and 
how could you improve?
PD: The challenge is to prepare for tourna-

ments properly. For example we are often 

preparing off the back of winter for games 

in summer conditions. We should prepare 

in the same conditions. We also need high 

quality opposition on a continuous  basis 

if we want to play at a high level. The C40 

competition is very important for this.

Has Dutch youth cricket improved 
and how could it be improved further?
PD: Roland Lefebvre does a tremendous 

job. It is always difficult when cricket is not 

played in schools. It is not on TV. It is a tough 

sell and we need to increase numbers at the 

youth level. The Bilingual schools project 

should help. There has been significant 

improvement but it takes time.

Would it be possible if you could 
do a coaching clinic with VOC?
PD: I would be more than happy but it is 

all a question of time. Give me a time and a 

place and if I can be there I will be there.

Who is your cricket hero?
PD: Allan Border, a past captain of the 

Australian cricket team. As a youngster  I 

met him at my club in Brisbane and I was 

able to have a few conversations with him. 

I looked up to him and admired his deter-

mination and courage. The way he approa-

ched the West Indies four– pronged pace 

attack (starting with four fastbowlers) was 

very special. 

Vragen aan 

Peter Drinnen
door Max and Frankie Dauskardt

bondscoach van het Nederlands Cricketteam
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‘deed’ de was bij: 
Gelijk goed beginnen:
In januari mee op trainingskamp met de selectie naar Valencia, niet 

echt een vrouwen aangelegenheid. Een paar dagen eerder op verken-

ning gegaan met manlief om alvast energie op te doen voor de din-

gen die komen gaan en niets van de stad te hoeven missen! 

Op zaterdag komt de groep spelers en sponsoren aan, bijna 80 man 

en 3 vrouw. Gelukkig daar zijn: Kim van de Kooy (organisatie) , Hian Li 

Ko (sponsorcommissie) en Sonja de Groot (vrouw van Pieter, sponsor 

en oud bestuurslid)

Wat een feest, zo’n fantastisch goed georganiseerd weekend in een 

mooie stad! Met als één van de hoogtepunten een spontaan etentje 

in ‘Nederland’, een restaurantje pal naast het ‘Hotel Astoria’.

Daar blijkt een deel van het Heerenteam H.V.W. (Hard voor Weinig)  zich 

onder de sponsoren te bevinden; Virgil Appelman, Tjeerd Hoekstra en 

Ruben van Eijck maken deel uit van dit vriendenteam pur sang! Naast 

voetballen met elkaar op vrijdagavond is er ook al sprake van boot-

trips en gezamenlijke skiweekends.

Nadat Tjeerd bij de oude baas die eigenaar is van het restaurant en ver-

moedelijk poolshoogte kwam nemen omdat het er toch wel luidruch-

tig aan toe gaat, in vloeiend Spaans het verhaal achter de naamgeving 

van het restaurant heeft weten te achterhalen is het tijd voor de disco-

theek. De hele selectie, trainers en verzorgers op de dansvloer! Ik kan 

u verzekeren dat het nog  lang onrustig bleef in Barrio del Carmen.

Ziezo, de kop is eraf! Blijf achter die geraniums vandaan en zet de bloe-

metjes buiten! en lukt dit onvoldoende, ik kom u er graag bij helpen!

Tineke Kool 

Tineke 

Na negen keer de was gedaan te hebben  
ben ik er eigenlijk wel klaar mee!  

Lang genoeg gezwoegd, geschrobd,  
en de blik naar binnen gericht.  

Het voorjaar is aangebroken,  
tijd om achter de geraniums vandaan te komen  

14



Wat u gemist heeft:

December 2009
Op bezoek bij de familie Sweep. 

Met Christine deed ik de eerste VOC ‘was’ en  

maakte kennis met de zoons Tim, Bob en Abe.

Edwin is redacteur bij de webredactie en VOC cartoonist.

 April 2010
op een vrijdagmiddag aan de thee  

bij schrijfster Sophie Zijlstra  

(Fam Van Waasbergen, Rick, Michiel,  

Ewout, en Adriaan)

 Juni 2010
 Op bezoek Bianca Kruijs,  

moeder van Isaiah en Natan  

en de vrouw van Roberto Wiredu. 

(scheidsrechterscoordinator)

Oktober 2010
Liesbeth (Thomassen) en haar jongens;  

wanneer ik ‘Verhaar’ zeg weet U genoeg!   

Quote van Kees: ‘VOC dat is je leven,  

dat raak je niet meer kwijt…hoop ik!’

December 2010
Henriette Maathuis: mater familias  

van de familie Kernkamp-

Cricket en voetbalfamilie.  

Van haar leerde ik dat wanneer je  

op je ‘ruggemergreflexen’ werkt, het tijd wordt  

voor een nieuwe uitdaging!

April 2011
Sonja en Martin de Kok-Koedam .  

Sonja zorgt voor de ‘vrouwelijke touch’  

in de Barcommissie; Kenneth achter de bar  

en Tim 1ste cricketteam.

Juli 2011
Claudia Barendregt, de stille kracht  

van onze club die zorgt dat het clubhuis  

weer spic en span is en  

dat de sportkleding gewassen wordt.

Oktober 2011
Aase Henschien, kaboutertraining  

en damesvoetbal-*ster*

December 2011
Robbert en Janine Quispel,  

een verhaal over doorzetten en  

niet bij de pakken neer zitten.
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Iedere	maandag	zijn	ze	aanwezig	
op	VOC,	de	tot	nu	toe	“stille	brigade”.

We willen aan jullie voorstellen: Koos, Carlos, 

Brian, Mehmet, Frans, Marco, Vincent (Joska 

tijdelijk afwezig in verband met een heupope-

ratie). Deze acht mensen, verbonden aan 

Pameijer, arriveren samen met hun begelei-

ders Jan en  Liesbeth of Femke iedere maan-

dag rond 09.00 – 09.30 uur bij VOC. In het 

clubhuis staat de koffie klaar en na het uitwis-

selen van de laatste nieuwtjes worden de VOC 

werkjassen (VOC- toppers) aangetrokken. De 

klussen worden verdeeld en de mannen en 

vrouwen gaan enthousiast aan de slag.

 

Afhankelijk van het klussenaanbod en het 

weer wordt er binnen in het clubhuis of bui-

ten op het terrein gewerkt. Een competitie-

weekend en de vele trainingen op de doorde-

weekse dagen leveren tal van werkzaamhe-

den op voor de maandagochtend. Een greep 

uit de klussenlijst: het hoofdveld weer in orde 

maken (plaggen trappen), zwerfvuil spotten 

en opruimen, terrein aanvegen, sponsorbor-

den schoonmaken, stoelen en tafels schoon-

maken, was vouwen. De lijst met klussen blijft 

groeien en zorgt voor de nodige afwisseling. 

 

Ieder heeft zijn eigen specialiteit en er wordt 

hard gewerkt tot de koffiepauze. Na deze 

gezellige onderbreking worden de klussen 

weer opgepakt. Fred, Jan en Liesbeth of 

Femke hebben het er maar druk mee om 

iedereen de nodige aandacht te geven en af 

en toe een handje te helpen. Onder-steuning 

door VOC leden is welkom, niet alleen voor 

het meehelpen maar ook voor de afwisseling 

en gezelligheid. 

Ondertussen wordt de lunch klaargezet en na 

deze onderbreking gaat het sporten bij VOC 

van start. Een enkeling vindt het enthousiaste 

sporten maar niets en biedt zich vrijwillig aan 

om in het clubhuis verder de was te vouwen. 

In de winterperiode wordt er in de hal gesport 

en straks als de zon zich wat meer laat zien wor-

den de velden onveilig gemaakt onder leiding 

van de sportpedagoog Eljakim Baas.

Naast deze zeven harde werkers, is Oscar 

sinds februari 2012 op de maandag, woens-

dag en vrijdagmorgen aanwezig. Onder lei-

ding van Claudia (huishoudelijke hulp) wordt 

de kantine en keuken onder handen geno-

men. Samen zorgen zij ervoor dat de VOC 

leden in een schoon clubhuis terecht kunnen. 

Begin februari heeft een eerste evaluatie 

plaatsgevonden en beide partijen zijn zeer 

tevreden over het wederzijdse hulp/sport-

aanbod.  Binnenkort wordt de samenwer-

kingsovereenkomst getekend tussen 

Pameijer en VOC. Deze samenwerking is 

voortgekomen uit een eerste inventarisatie 

wat VOC kon betekenen voor de cliënten van 

Pameijer. In eerste instantie was het aanbod 

wekelijks sporten bij VOC met als “knaller” een 

jaarlijkse sportdag. 

Deze jaarlijkse sportdag heeft voor de eerste 

keer afgelopen jaar plaats gevonden. Zowel 

bij VOC als Pameijer wordt er nog geregeld 

over gesproken. Dankzij de vele enthousiaste 

VOC vrijwilligers, spelers en begeleiders werd 

het een fantastisch spektakel. 

Voor wie dit jaar hierbij aanwezig wil zijn: de 

volgende sportdag is gepland op vrijdag 25 

mei 2012 (reservedatum vrijdag 1 juni) van 

ongeveer 11.00 uur – 15.00/16.00 uur. Zet het 

in je agenda en meld je aan via voc@v-o-c.nl. 

De meeste vrijwilligers hebben vorig jaar al 

aangegeven weer van de partij te zijn maar 

we kunnen nog meer hulp gebruiken bij de 

spelletjes, het voorbereiden van de lunch enz. 

De “sporters” worden begeleid door gediplo-

meerde begeleiders van Pameijer.

Bovenstaande activiteiten komen voort uit 

initiatieven die onder het beleidsvoornemen 

verbreden van de maatschappelijke betrok-

kenheid vallen. In dat kader zijn we ook bezig 

om naast de bestaande activiteiten ook nieu-

we plannen te maken in het kader van het 

sportplusprogramma. 

In het sportplusprogramma speelt Pameijer 

een rol. Naast de bestaande samenwerking 

kan via een scan binnen de vereniging geke-

ken worden waar we in de toekomst de samen-

werking met Pameijer kunnen uitbreiden. 

KaRin beauMont

Maar weinig leden van VOC zijn op de hoogte van hun 

wekelijkse aanwezigheid en inzet sinds oktober 2011 

voor VOC. Door meer bekendheid te geven hopen we 

op meer betrokkenheid van de leden bij het belangrijk-

ste traject van het project maatschappelijke betrokken-

heid, één van de speerpunten van het VOC-beleid.  
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Pameijer
Dagelijks zetten ruim 2000 medewerkers en 500 vrijwilligers  zich bij 

Pameijer in om meer dan 4000 cliënten te ondersteunen bij wonen, werk, 

vrije tijd en sociale contacten. Pameijer  vindt dat mensen met een (lich-

te) verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek thuis horen 

in de samen¬leving, net als ieder ander. Door aanwezig te zijn in de samen-

leving kunnen zij op een gewone, natuurlijke manier contacten en rela-

ties met andere mensen ontwikkelen. 

Pameijer biedt ondersteuning in de regio Rijnmond en op de Zuid-

Hollandse eilanden. Pameijer vindt het essentieel dat mensen ervaren dat 

ze zelf keuzes kunnen maken. Dat betekent dat mensen hun eigen kracht 

en kwaliteiten ontdekken en deze verder ontplooien. Voor een integraal 

aanbod zijn actieve partners onmisbaar. Daarom werkt Pameijer samen 

met deelgemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, maatschappelijke 

dienstverlening, woningbouwcorporaties, uitkerende instanties, bedrij-

ven, scholen, wijkcentra en diverse andere organisaties. 
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Eén van de kwaliteiten van Jan-Jaap is nog 

altijd het op het oog ‘simpel’ afmaken van kan-

sen bij de tweede paal. Op het oog lijkt dit sim-

pel, maar je moet iedere keer maar net weer op 

het juiste moment daar zijn. In de kracht van 

zijn voetballeven was Jan-Jaap een ‘box-to-box’ 

speler van het zuiverste soort, een speler waar 

je als team op kon bouwen want een training 

overslaan leek een doodzonde.  Naast zijn voet-

balinspanningen heeft Jan-Jaap als webmas-

ter, samen met enkele andere vrijwilligers, tal-

loze verborgen uren gemaakt om de website 

nieuwe stijl in de lucht te krijgen. 

De districtsbeker en de RTV Rijnmond Cup lig-

gen inmiddels achter ons. SC Feyenoord bleek 

met 1-3 toch een maatje te groot in de districts-

beker, ondanks een sterke eerste helft van onze 

kant. Excelsior Maassluis was de gelukkigste met 

5-4 in de RTV Rijnmond Cup. Beide wedstrijden 

waren in ieder geval goede graadmeters om te 

kijken welk niveau wij konden bereiken in zulke 

wedstrijden en achteraf kunnen we conclude-

ren dat de buitenwacht op een zeer positieve 

manier tegen ons voetbal aankijkt.

Alle aandacht kon vanaf begin maart weer op 

de competitie worden gericht en hierin hopen 

we begin mei weer een mooi feest te kunnen 

organiseren. PeteR de Haan

Er	moet		
worden	geknald!

We schrijven inmiddels 
begin maart en het einde van 
dit seizoen komt al in zicht. 
Ondanks dat we dit jaar 
weer eens een echte winter 
hebben mogen meemaken, 
heeft het competitieverloop 
hier eigenlijk niet zwaar 
onder geleden.

Slechts de achterstallige wedstrijd tegen TOGB 

en de laatste wedstrijd van de 2e periode tegen 

Spartaan ’20 moeten nog worden ingehaald. 

De wedstrijd op 2e Paasdag op de Oldegaarde 

tegen Spartaan ’20 is dan wel een bijzondere 

want dan kan VOC 1 de 2e periode binnenha-

len. Niet dat zo’n periode nou het ultieme doel 

is, maar het geeft wel een stuk zekerheid om de 

kansen voor promotie in eigen hand te houden.

Als voorbereiding op de tweede competitie-

helft werd dit jaar het trainingskamp belegd in 

de Spaanse stad Valencia. Met een groep van 

ruim 70 spelers, begeleiders, bestuursleden en 

sponsoren hebben  we ons werkelijk geweldig 

vermaakt in deze mooie Spaanse stad. De 

weersomstandigheden waren met een graad 

of 20 prima te noemen, het hotel midden in de 

oude stad was dik in orde en de sfeer zat er pri-

ma in. VOC 1 speelde, naast de trainingen, ook 

nog een goede wedstrijd tegen een lokaal 

team van ons niveau, maar dit bleek toch iets 

verkeerd ingeschat want de Spanjaarden wer-

den werkelijk van het veld geveegd. Door som-

mige achterblijvers werd geïnsinueerd dat zo’n 

trainingskamp slechts een plat zuipfestijn ver 

van Rotterdam zou zijn, maar dit moet ik toch 

even ontkrachten. Er werd door een enkele 

sponsor wel eens een Bacootje teveel naar bin-

nen geslingerd, maar de spelersgroep had 

slechts één doel voor ogen. Er moest worden 

geknald in de tweede competitiehelft, te 

beginnen in Valencia!

Tijdens het jaarlijkse diner met de sponsoren in 

Valencia werd Jan-Jaap de Jong nog even in 

het zonnetje gezet. Er werd hem de Gouden 

VOC speld uitgereikt vanwege zijn vele ver-

diensten voor de club. Jan-Jaap staat symbool 

voor VOC, is een beetje de cultuurbewaker bin-

nen de selectie, al vele jaren lid van de spelers-

raad en speelt al sinds mensenheugenis zijn 

wedstrijden voor VOC 1 en 2. 

Nadat Jan-Jaap een aantal jaren terug voor 

zichzelf had besloten op lager niveau te gaan 

spelen heeft hij zich na twee jaar toch weer 

aangesloten bij de selectie en veroverde ook 

na een half jaar spelen in VOC 2 zijn plaats weer 

binnen de VOC 1 groep.
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Het moet ongeveer in 1980 zijn geweest, 

in het tweede jaar van mijn studie in 

Rotterdam, dat ik mijn tennisracket aan 

de wilgen heb gehangen om mijn bijdra-

ge te leveren aan VOC 8, een elftal met 

talentvolle medestudenten.

Veel van onze wedstrijden speelden wij op het derde veld van VOC 

aan de Kleiweg. Op dat derde veld, zo herinner ik me, was ook een 

Cricket-pitch uitgegraven, waar menigeen over struikelde, maar ons 

elftal kon deze hindernis slim uitspelen. Dat alles onder de 

bezielende leiding van de toen 70 jarige Charles van Handel, de 

scheidsrechter die ons vroeg hem even te waarschuwen als hij uit 

de middencircel kwam, hij wilde zijn krachten doseren.

Ook staat mij nog steeds bij dat de mooie roodzwarte shirts na de 

wedstrijd de voetbaltas in gingen om er pas een week later vlak 

voor de wedstrijd weer uitgehaald te worden.  Toch werd er door 

VOC 8 ook regelmatig op donderdag getraind; we onderwierpen 

ons aan de duidelijke instructies van trainer Aad Bak, die bij het 

inlopen altijd riep “Jongens, houdt die rondjes nou toch eens 

vierkant!” De beloning was de rijst met kerrie van mevrouw Koedam 

aan het einde.

Eind 80-er jaren ben ik naar Dublin vertrokken voor een aantal jaar, 

wat heeft geleid tot een voortijdig einde van een veelbelovende 

voetbalcarrière. Ook op het nieuwe VOC-complex heb ik nog een 

keer mee mogen spelen op een reünie. Door de financiële crisis heb 

ik eventuele aspiraties voor een rentree nog even op een laag pitje 

moeten zetten. Naast die van Feyenoord volg ik iedere zondag op 

Teletekst altijd nog even de uitslagen van het eerste elftal.

Koos	Timmermans
is per 1 oktober 2011 Vice-voorzitter  

van de  Raad van Bestuur ING Bank

	“	Jongens,	houdt	die	rondjes	nou	
toch	eens	vierkant!”	
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Vier	generaties	VOC
In een vriendenteam speelt Rutger Kraal op zaterdag 

zijn wedstrijden. De A4 is een team dat vorig jaar nog 

kampioen werd en zelfs dit jaar nog strijd om de beker. 

Al tachtig jaar lang zoekt en vindt de familie Kraal de 

gezelligheid bij VOC. 

speelde in de eerste jeugdelftallen met jon-

gens als de gebroeders Dobbinga, Jan Wilts, 

Nico Boot, Theo van Die, Jan Verbeek, Siem de 

Jong en vele anderen. Van een overstap naar 

de senioren is het niet gekomen, want hij had 

meer talent voor tennis en kon de twee spor-

ten niet meer combineren. Hij speelde vele 

jaren in de hoofdklasse van het Nederlandse 

tennis met onder anderen Freddy Dehnert, 

jarenlang keeper van VOC-1. In die tijd komt 

hij op de tennisbaan in dezelfde hoofdklasse 

zijn vrouw Anneke Jansen tegen. Even later is 

zoon Ronald op komst. Vier jaar daarna volgt 

zoon Dick. in 1960 wordt hij door Tiel van Eck 

weer aangenomen als actief seniorenlid. 

Ronald (1960) en Dick (1964) volgen in de 

voetsporen van vader Fred en besturen nu de 

drukkerij sinds 1995. Drukkerij Domstad pro-

fileert zich als een full service grafimedia orga-

nisatie en ontwikkelt allerlei nieuwe concep-

ten om via het internet aan klandizie te 

komen. Ronald heeft zich aangesloten bij VOC 

als sponsor  en is vaak op VOC te vinden, uiter-

aard ook om naar zijn zoon Rutger te kijken.  

Ook hij moest in de jeugd kiezen tussen voet-

bal en tennis en koos voor tennis. inmiddels is 

de hele familie alweer jaren  lid  van de golf-

club Broekpolder in Vlaardingen.

Zo komen we aan bij de vierde generatie 

Kraal. In de A4 speelt Rutger (17) wekelijks zijn 

partijtje en hij weet nu al één ding zeker: hij 

heeft geen plannen om in een drukkerij te 

gaan werken! Dit jaar rondt hij zijn VWO af en 

gaat daarna bedrijfskunde studeren. Zijn toe-

komst ligt in de handel met BV Azië. 

Aat is er niet meer, maar voorlopig blijven 

Freddy, Ronald en Rutger de Hazelaarweg 

nog wel vinden. Kijken bij het eerste op zon-

dag en bij A4 op zaterdag. 

WalteR bagHuis

Het begon ooit bij Aat Kraal (1908-1986). Hij 

voetbalde bij Sparta en kwam door zijn 

belangstelling voor cricket in aanraking met 

VOC en werd een trouw supporter. Aat woon-

de aan de Kastanjesingel en liet zijn zoon eerst 

maar eens met veel schoolvriendjes voetbal-

len op de Hoge Limiet. Een volkomen scheef 

veld, waar ook Cas Quispel zijn eerste voetbal-

schoenen versleet. 

In het dagelijks leven was Aat directeur van 

een drukkerij en cartonnagefabriek.  Zijn 

eigen drukkerij ging in de crisisjaren helaas 

failliet en hij startte daarna bij de EMBA. Daar 

haalde hij zijn zoon Freddy binnen en die 

mocht daar 18 jaar lang zoontje van de baas 

zijn. Toen het op de opvolging van Aat als 

baas van de drukkerij aankwam, bleek de 

directie niet meteen aan Freddy te denken, 

die direct zijn biezen pakte en een eigen druk-

kerij begon in Montfoort in 1975.

Freddy (1934) kwam rond 1947 naar VOC en 
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Ernest met zoon Nicolas voor de Art-to-Date fabriek

heel licht en sterk maakt. Alles wordt afge-

werkt met autolak, wat ‘n mooie afwerking 

geeft. Momenteel exporteren we naar 

Australië en binnen Afrika.

Met mijn eigen familie is het minder goed 

gegaan. Ik ben hier inmiddels gescheiden en 

mijn kinderen wonen met Michelle in 

Stellenbosch. Ik heb een dochter Olivia (17) 

en een zoon Nicholas(15). Zij doen het lekker 

hier op school, alhoewel het voornamelijk 

Afri kaans is, in tegenstelling tot in Johannes-

burg, waar het merendeel Engels is. Ik zie de 

kinderen regelmatig, maar door de afstand 

doe ik dat vliegend. Binnen twee uurtjes ben 

ik er. Ik woon al enige tijd samen met mijn 

partner Nicole en haar dochters. Die zijn iets 

jonger dan mijn kinderen. De situatie is wel 

hectisch met de vakanties en de dynamiek 

een uitdaging!

Al met al, kan ik zeggen dat m’n hart nog op 

VOC ligt en hoop snel weer eens langs te 

komen! 

Kijk even op www.arttodate.co.za dan kan je 

zien wat er geproduceerd wordt.

eRnest

De tijd vliegt! Het is net alsof gisteren nog 

mijn potjes met VOC speelde. De clubliefde en 

de support die er is van de fanatieke voetbal- 

en cricketsupporters is uniek. Iets wat je je niet 

realiseert als je jarenlang in het buitenland zit.

Hier in Zuid Afrika zit het toch anders in elkaar. 

De gemoedelijke sfeer is er nog wel, maar het 

zit niet meer zo in elkaar als in de 90’s. Wat hier 

veel voorkomt is het overgaan van club naar 

club als jongens niet het premier league 

niveau halen. Echte clubliefde bestaat hier 

weinig. Clubs staan hier onder grote financië-

le druk en worden vaak gedwongen om stuk-

ken land te verkopen. Enorm jammer, want de 

faciliteiten van de oudere clubs zijn fantas-

tisch. Zelf heb ik hier na m’n vertrek uit 

Nederland bij de Wanderers gespeeld. De club 

had vier cricketvelden en meer dan tien kooi-

en. Momenteel zijn er nog twee velden over. 

Wat je hier al jaren hebt zijn hele grote fitness-

centers die 24 uur per dag open zijn. Het loka-

le niveau is hier naar beneden gegaan en het 

gat tussen Club en Provincial wordt steeds 

groter. De T20 league helpt niet echt in dat 

opzicht en de techniek staat onder druk. 

Spelers worden wel creatief. Tegen woordig 

speel ik alleen nog maar sociaal in een team 

met ex Provincial spelers. Ons thuisveld is 

uniek en heeft twee grote eiken in het veld 

zonder sidescreens. In het verleden hebben 

hier nog wel eens wat Nederlandse touring-

teams gespeeld. Het hele jaar door  wordt er 

hier gehockeyd en zelf speel ik hier al jaren 

met de Old Dutch, een groep van hele gezel-

lige Nederlanders.

Zelf ben ik hier destijds een bedrijf gestart en 

begonnen met het ontwerpen van lampen, 

vazen en potten. Door de jaren heen is het 

bedrijf redelijk gegroeid en ik heb hier nu 

meer dan 1200 verschillende produkten in 

mijn standaard range en meer dan honderd 

man in dienst. Gelukkig zijn de Europese 

invloeden hier eindelijk wel te zien en begint 

‘t allemaal wat strakker te worden. Ik werk veel 

met glasvezels voor mijn grote potten, wat ze 

“	Twintig	jaar	Zuid	Afrika	
en	Still	Going	Strong!”

ErnEst LEfEbvrE
vanuit Zuid Afrika
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3rd Millennium 
Productions

Productie van bedrijfsfilms, commercials 
en PR videoregistraties
06 - 42133771

Oppert 244, 3011 HV Rotterdam
www.3mp.nl

Amlin Corporate 
Insurance

Verzekeringen 
010 - 4015800

Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam
www.fci.fortis.com

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

email: office@baseadvocaten.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67, 1077 BW 

Amsterdam
www.cod.nl

Donick Montage
010 - 4472919

De Bazelstraat 66, 3067 EA Rotterdam

ESPA
Stand- en interieurbouw
0180 - 614112

Zwaalweg 10, 2991 ZC Barendrecht
www.espastandbouw.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelenvoor automotive en 
industrieel gebruik.

010 - 2827927
w www.aimol.nl - e info@aimol.nl

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

010 - 2424600
K.P. van der Mandelelaan 40,  

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

Verkoop sportartikelen
010 - 4658442
Bergselaan 330-332,  
3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40, 3061 BA 

rotterdam
www.cornus.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam
www.dvdw.nl

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

Fascinatio Boulevard 768-772,  
2909 VA Capelle aan den IJssel
www.facet-accountants.nl  

www.twitter.com/facetaccountant

Habraeken
Groothandel schoonmaak- en 

onderhoudsproducten
010 - 4370377

Industrieweg 97, 3044 AS Rotterdam
www.habraeken.nl

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Autoschade Möller 
B.V.

Autoschade
010 - 2854444

Frobenstraat 17 B, 3045RD Rotterdam
www.moller-autoschade.nl

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

010 - 4366896
Gaffelstraat 90,  

3014 RM Rotterdam

Briq 
Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting
010 - 5119955

Westersingel 87, 3015 LC Rotterdam
www.briq.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

Elcas B.V.
Ferro- en non-ferro metalen

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

Facilicom Services 
Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

Heelpunt
Chirurgie

Pr. Bernhardkade 14, 
3051 AH Rotterdam

Van Agt en Dussel 
Notarissen

Notariaat
010 - 2425400

Brainpark 1, K.P. van der Mandelelaan 100, 
3062 MB Rotterdam

info@vadnot.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

Dijkstra Voermans
Advocatuur& Notariaat
010-2424880

 K.P. van der Mandelalaan 40a,  
3062 MB Rotterdam

www.dijkstravoermans.nl

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614
Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH 

Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

GE Artesia
Private banking

010 - 4406700
Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

Heere Egeter  
Advocaten 

Arbeidsrecht
010 - 4360069

Vasteland 4, 3011 BK ROTTERDAM
www.heere-egeter.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

VOC wOrdt mede gespOnsOrd dOOr:



Roderik Faasen

“Maniak”
Van november tot en met januari liep de eerste expositie van het 
werk van Roderik Faasen in Dylans. Vanaf 18 maart hangt zijn 
werk in Restaurant Staal aan het Beursplein. De expositie in 
Dylans werd door veel VOC-ers bezocht en die werden daar 
getrakteerd op een eerste kennismaking met een veelzijdig jong 
kunsttalent. Roderik opende zelf de expositie met een voordracht 
van enkele gedichten. Van de geëxposeerde schilderijen werd het 
merendeel ter plaatse verkocht. 

de lijsten gedraaid (van de meegezeulde 

boor ontbreekt de kop), de ijzerdraadjes 

gespannen en de doeken worden tegen de 

muren van het restaurant gehangen. Zo’n 

vijftien schilderijen vinden een plekje en zo 

tegen de muur geplakt zien ze er goed uit. 

Mooi belicht en in volle glorie. Met een kin-

dermenu kroket wordt de avond afgesloten. 

Een week later verschijnen er uit Zeeland 

nog een paar werken en zo komt alles nog 

net op tijd voor elkaar voor de opening van 

zijn eerste expositie. Het wordt een succes.

Februari 2012

Op bezoek bij Roderik in Schiedam. Zijn nieu-

we atelier is eigenlijk een verlaten kantoor-

pand. Zeven verdiepingen hoog, compleet 

met kantine en overal de verwarming op 

hoog. In deze enorme ruimte heeft hij zijn 

nieuwe atelier. Ergens achterin op de bene-

denverdieping staan inderdaad een schil-

de stationwagen en dan moet er nog een 

schilderij opgehaald worden bij Hans 

Kleinjan, tandarts en kunstenaar. Ter plekke 

wordt met mentor Hans afgesproken wat de 

prijs van een doek wordt. Een uurtje later 

staan Roderik en de schrijver van dit artikel 

in Dylans. Met de hand worden de oogjes in 

November 2011 

In zijn atelier in Delfshaven legt Roderik de 

laatste hand aan zijn schilderijen. Er moet 

nog een signatuur op en er moeten nog 

namen bedacht worden. Om de hoek wor-

den oogjes en ijzerdraad gekocht. De schil-

derijen worden ingeladen in de gereedstaan-

Vervis
Verf is schoon

Verf het spat
Verf het kliedert

Verf het kladt
Verf geeft derrie

Verf is nat
Verf is kleurrijk

Verf contrast

Overlap overzee overstap.
Steek stapvoets de steden over.

Kruis met bogen haaks,  
draag maliënkolder.

Ik zie meer zand dan golven
Hand voor ogen.

Verf is
Verf heb
Verf zat.
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dersezel en een aantal bussen verf. Overal 

liggen doeken, die nog op een finishing 

touch wachten. Roderik legt uit wat er nog 

moet gebeuren, duikt een biertje op en zet 

wat muziek aan.

Je eerste expositie was een succes. Ver- 

volgens ben je in Canada en in Amerika 

geweest en heb je je atelier aan de Delfs-

haven verruild voor een onderkomen 

in Schiedam. Drukke tijd geweest?

Weergaloze tijden. In de zin van ik zou zo 

weer gaan. Het was heerlijk me eventjes in 

een andere plek op de globe te laten gaan. 

Het is voor mij nodig om bij tijd en wijle de 

Roffa-bajes te verlaten en op een andere plek 

te leven. Al helemaal wanneer de avonden 

overlopen in ochtenden en er in de middag 

wordt ontwaakt. 

Canada was door zijn prachtige uitgestrekte 

vlaktes een goede plek om mijn gedachtes 

en doelen in kader te brengen. Toen ik er 

achter kwam dat New York maar acht uurtjes 

rijden was van Montreal, leek het me niet 

onverstandig hier ook nog even heen te 

gaan. Met mijn volledig met verf gevulde tas 

op mijn rug en een rol canvas van 10 m bij 2 

m op m’n schouder sprong ik in de Grey-

hound naar de hoofdstad van de wereld. 

New York was voor mij bij uitstek de plek om 

doorheen te razen. Vrijwel elke dag sprong ik 

vanuit mijn hostel in Harlem op de subway 

downtown om vervolgens willekeurig 

ergens uit te stappen en de boel te verken-

nen. Omdat ik alleen was ontmoette ik vrij 

makkelijk nieuwe mensen. Zo heb ik ook 

maar de helft van de tijd in mijn eigen hostel 

geslapen en werd ik regelmatig wakker op 

een, voor mij, onbekende plek. Heerlijk!

Terug in Rotterdam werden er gelijk grote 

stappen gezet. Het oude milieupand Rijn-

mond in Schiedam stond klaar om te worden 

ingewijd als atelier/werkruimte. Het oude 

atelier in Delfshaven - by the way - niet ver-

ruild voor deze nieuwe plek. Het komt erbij. 

Op beide plekken is er afgelopen tijd veel 

geleefd, geschilderd en geschreven. Er is aan 

de weg getimmerd dus.

Op de eerste plaats ben je schilder, maar 

iedereen was ook erg onder de indruk 

van je poëzie. Dan is er ook nog muziek. 

Een multimedia-talent? Of is het gewoon 

handig om wat breed te etaleren?

Zowel schilderen als schrijven en drummen 

zijn voor mij manieren om mijn creativiteit te 

uiten. Het schrijven begon eigenlijk in de 

periode waarin ik als een bezetene een 

gestoorde hoeveelheid tijd aan het schilde-

ren was. Hierdoor was mijn onderbewustzijn 

aan het werk gezet. Ik merkte dat ik steeds 

meer met mijn fantasie wilde doen en schrij-

ven was nou eenmaal iets wat ook gewoon 

vanuit de luie stoel gedaan kan worden. Het 

spelen met woorden bleek steeds makkelij-

ker te gaan en zonder te letten op rijmsche-

ma’s of rijmvormen werd het resultaat steeds 

interessanter. Inmiddels is het schrijven er zo 

ingebakken dat ik vrijwel elke dag wat los 

laat. Het plan is deze zomer een dichtbundel 

uit te brengen met hier en daar een illustra-

tie. Hij is in principe al af, maar ik wacht nog 

even op het zonnetje. 

In alles wat je doet en ook uit de schil-

derijen en gedichten schreeuwt ener-

gie. Je bent redelijk chaotisch van 

jezelf en af en toe kom je verwilderd 

over. Trek je het wel allemaal?

Soms vraag ik me ook af waarom ik het mezelf 

zo moeilijk maak. Het kost een hoop energie 

diep in jezelf te graven en op zoek te gaan 

naar iets onbekends. Ik ben er een paar jaar 

geleden achter gekomen dat het wilde leven 

mij wel bevalt, maar dat er elke week wel 

dagen tussen moeten zitten waarin er goed 

voor het lichaam wordt gezorgd. Ik zie het 

maatschappelijk leven en het wilde leven als 

bovenop een gebouw staan (het maatschap-

pelijk kader) en alles hierbuiten is het onder-

bewuste regelloze leven. Ik probeer altijd nog 

met één been op het gebouw te blijven staan, 

zodat de connectie met de buitenwereld soci-

aal verantwoord blijft. Gelukkig slaap ik goed 

en ben ik een persoon die zonder chaos niet 

kan leven. Ik haal veel energie uit de mensen 

om mij heen en probeer dan ook zo min 

mogelijk mensen om me heen te verzamelen 

die energie vreten. Intensiteit.

Als ik je zo bezig zie, zie ik een vreem-

de combinatie van “verwend rotjoch” 

en “geïnspireerd kunstenaar”. Word 

je geaccepteerd in de kunstscene?

Ik heb, door de toch wel luxe jeugd die ik heb 

(gehad), veel ruimte om te doen en laten wat 

ik wil. Hierdoor denk ik misschien makkelijk 

en minder over de gevolgen en consequen-

ties van dingen, waardoor ik mezelf volledig 

bloot kan geven. Er zijn veel kunstenaars die 

in armoede leven en hier vrede mee hebben 

en veel kunstenaars die juist hard bezig zijn 

met de verkoop van hun werk. Mijn leer-

meester Hans Kleinjan, die ik in de 4e klas 

van het Atheneum heb ontmoet, heeft mij 

veel geleerd over de kijk op kunst. Er is in 

mijn ogen niet echt sprake van wel of geen 

acceptatie in de kunstscene. Er is een groep 

vrije geest(verruimende) verwanten in 

Rotterdam en andere steden waarmee ik 

goed overweg kan en die respecteren wat ik 

doe. Ik ben per slot van rekening ook pas 21 

jaar op deze globe. Ik ben net begonnen.

Na de rondleiding in Schiedam bezoeken we 

een expositie van een bevriende kunstenaar. 

Dat blijkt een vreemde snoeshaan te zijn. Hij 

wil eerst “groot” worden en niet met knutsel-

werk op de proppen komen, dus er staat 

geen enkel kunstwerk van hemzelf op de 

expositie. Hij is ook bezig met een website. 

Deze wordt waarschijnlijk groter dan 

Facebook. Nog wat volzinnen later besluiten 

we hem  voor gezien te houden en vat 

Roderik het gesprek samen met de woorden: 

“Wat een mafketel!”. Om dat uit zijn mond te 

horen is zowel aandoenlijk als opvallend. 

In mijn korte tijd als sidekick van dit multi-

talent moet ik vaststellen, dat Roderik zelf 

toch niet helemaal spoort. Het is heerlijk om 

met hem op stap te gaan en de stroom onge-

nuanceerde teksten uit zijn snoet te horen 

rollen. Hij is blijkbaar geen mafketel, maar 

zoals hij het zelf aanduidt, een maniak.

In de zomer is Roderik te bewonderen op 

VOC, want hij heeft wel weer zin om een bal-

letje te bowlen. Ergens in deze maniak 

schuilt nog steeds een VOC-er.

WalteR bagHuis
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“Pass and move!” Schalt het over een koud voetbalveld op een vrijdag-

avond in januari. De tweede seizoenshelft begint voor het derde. Niet 

zoals altijd op ons eigen vertrouwde VOCanello, maar in Manchester. 

De trainers Michael Huigen en Adrien van Nunspeet en leider Steve 

Tovey staan instructies te geven bij de training. Op het trainingsveld 

dertien ijverige voetballers die gedreven een training afwerking. “Zo 

zie ik het graag, balletje van voet naar voet en lekker bezig zijn. Kan mij 

dat weer verrotten.” Huigen is weer op zijn fanatiekst. Als hij iets groens 

of iets ronds ziet gaat het jeuken bij hem. 

De volgende dag wordt rustig begonnen met een heerlijk English 

breakfast. Waarna het team in de trein stapt op weg naar Macclesfield. 

Buiten het station krijgt de nieuwe opleidingsselectie een warm wel-

kom van de plaatselijke politie filmploeg. De tocht naar Macclesfield 

was niet zonder reden. Macclesfield Town speelt in de FA cup tegen 

het grote Bolton Wanderers. En het derde is erbij. Iedereen heeft zijn 

geld op Macclesfield gezet. Iedereen is extra fanatiek. In een bloedstol-

lend duel komt Macclesfield op een 1-2 voorsprong. Het feest barst los. 

Helaas doet Bolton in de dying seconds nog wat terug en zo eindigt 

de wedstrijd in een schitterend 2-2 gelijkspel. Er is genoten onder het 

genot van een heerlijk bekertje thee met melk. 

De laatste dag is het derby day! City-United. Er wordt besloten om 

dit in de pub te bekijken met het plezier van een glas bier. De wed-

strijd wordt gewonnen door United en iedereen wordt gesomme-

reerd zijn clubkleuren op te bergen en niet te laten zien uit angst 

voor rellen. Niemand krijgt er wat van mee, want voor deze nieuwe 

vrienden er erg in hebben zitten ze alweer in het vliegtuig terug naar 

Nederland. Iedereen gelukkig en voldaan. Wat een schitterend team-

buildingsweekend.

VOC	3,	nieuw	leven	ingeblazen	
met	een	bevlogen	trainer

VOC 3 is nieuw leven ingeblazen om als opleidingsselectie te funge-

ren binnen VOC. Het heeft een aantal doelen: aansluiting verzorgen 

bij de A-selectie, zorgen dat jeugdspelers niet in het zwarte gat vallen 

dat seniorenvoetbal heet, plezier hebben met het nodige fanatisme, 

twee keer per week trainen, het begeleiden van de spelers op zondag. 

Voor volgend seizoen is de opleidingsselectie op zoek naar gedre-

ven spelers die het elftal weer een stap verder kunnen brengen. Lijkt 

dit elftal je wat? Of je nu in de senioren voetbalt of in de A-junioren, 

mail naar fchuigen@gmail.com of spreek één van de begeleiders aan 

op VOC.

adRien van nunsPeet
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Heinen & Partners
Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht
www.heinen-partners.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

Liberty Fabrics 
Rotterdam

Industriele draad productie
010 - 4610952

Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam
www.liberty-fabrics.nl

MD Hotel 
Investments B.V.

Hotelontwikkelingen en -transacties
010 - 4116004

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.mdhi.nl

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473
Bergse Dorpsstraat 93a,  

3054 GC Rotterdam
www.kooloptiek.nl

Lodder Applicaties 
B.V.

ERP & CRM voor oliehandel
0183 - 583500

Papland 19, 4206 CK Gorinchem
www.lodderapplicaties.nl

Mercurit B.V.
IT services & consultancy
06 - 46071291

Postbus 81050,
3009 GB Rotterdam

www.mercurit.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Nile Dutch
Cargoconnections

Westblaak 95 3012 KG Rotterdam
www.niledutch.com

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

Fascinatio Boulevard 742,  
2909 VA Capelle a/d IJssel
www.orientshipping.nl

Holland Floor
Projectstoffering

0167 - 521830
1 Februariweg 8, 4794 SM Heijningen

www.hollandfloor.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

Korrekt Bouw 
Installatie

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

Mister Rotterdam
Bedrijfsuitjes,  

teambuilding en city events
010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam
www.misterrotterdam.nl

Ms Cricket Hockey
Cricketequipment

06 - 42527952
Bergweg 301-303,  

3037 EN Rotterdam
www.mscricket.com

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Oto9
Marketing communicatie
010 - 2759000

Delftsestraat 33, 3013 AE Rotterdam
welcome@0-to-9.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

KPMG
Audit - tax - advisory

010 - 453 4111
Fascinatio Boulevard 200,  

3065 WB Rotterdam
www.kpmg.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie

010 - 2085976
Corkstraat 46, unit 19,  
3047 AC Rotterdam

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

De Oestercompagnie
Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 461 41 29
www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

PBW Consultancy
Executive search & selection

010 - 4200522
06 - 14406155

Bottelroos 81, 3068 BV Rotterdam
www.pbwconsultancy.com

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl
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Niels van Dam

Gezond lichaam voor zieke geest
Boeddhisten zeggen dat de reis belangrijker is dan de bestemming. 
Ik keek naar de Spaanse stewardess met te veel haar op haar 
bovenlip, negeerde de vraag of ik rookloze sigaretten wilde kopen 
en bedacht me dat ik deze uitspraak niet te letterlijk moest nemen; 
de Boeddha leefde duidelijk voor de tijd van Ryanair. 
Achter mij lagen de gebroeders Verhaar, als 3 Daltons op een rij, te 
snurken. In het vliegtuig zaten ruim 70 VOC-ers. Door het grote 
aantal meegereisde sponsors hoefden wij niet naar Albufeira, Belek 
of een ander uitgestorven toeristenoord (of was het andersom?). 
Wij waren onderweg naar een inspirerende omgeving voor het 
jaarlijkse trainingskamp. Een stad waar sponsors de accu weer op 
konden laden en de selectie een goede basis kon leggen voor de 
tweede helft van het seizoen. Wij waren op weg naar Valencia!
We begonnen diezelfde zaterdagochtend met een stadswandeling 
door het futuristische Arts and Science Centre. Een verdomd 
indrukwekkend geheel, gelegen in een drooggelegde rivier. Iedereen 
keek zijn ogen uit. Niet dat wij nou zulke grote liefhebbers van 
architectuur zijn, maar we kregen zo in ieder geval wel een idee 
waar het Spaanse begrotingstekort vandaan kwam.
Gelijk daarna stond voor het 2de een wedstrijd op het programma. 
Met de reis en de stadswandeling nog in de benen mochten we 
aantreden tegen een wonderlijk gezelschap van oude mannen, 
bierbuiken, enkele zeer goede voetballers en een stonede hippie 
met een afro. We wonnen de wedstrijd, al was het een enigszins 
beschamende vertoning met al die sponsors langs de lijn.
Op het veld blonk slechts een enkele Spanjaard uit, na de wedstrijd 
bleken het allemaal perfecte gastheren. Kilo’s voedsel en literflessen 
bier werden aangerukt. We aten tortilla tot we er bij neervielen. 
Nadat de malloot met afro ons had uitgenodigd om langs te komen 
in zijn striptent en de Spanjaarden vertrokken, konden we met een 
goed gevoel terug naar het hotel.
Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, besloten we na het 
eten toch nog maar heel even het nachtleven te verkennen. We 
zaten al snel in een prachtige kroeg. Of tenminste: een stel lekkere 
wijven achter de bar doet wonderen, zeker bij een voetbalteam.
Uiteraard lagen we op tijd weer netjes in ons eigen bed. Dat een 
enkeling was weggestuurd door de huismeester van zijn verovering, 
een ander zijn meisje zag vluchten toen ze iets te hartelijk door zijn 
kamergenoot werden begroet en weer een ander gewoon bij een 
cockblocker op de kamer lag doet verder niet ter zake: de selectie 
gedroeg zich voorbeeldig.
We hadden zondag een zwaar programma. Het 1ste speelde een 
wedstrijd onder een heerlijk Spaans zonnetje en won (uiteraard). 
Daarna gingen we met de bus terug naar het hotel voor de lunch. 
Helaas ‘vergaten’ we even dat Thomas nog lag te slapen in de bus, 
maar de rest liet zich daar de lunch niet minder om smaken.
Na een middagje op het strand met voetvolley en teambuildings-
spelletjes was het tijd voor het gezamenlijke diner met de sponsors. 
Er werd gespeecht en Jan Jaap kreeg een zeer verdiende gouden 

speld. Daarna doken we weer het nachtleven in. Het werd een 
schitterend feest. Ook een groot deel van de sponsors was hierbij 
present. Dat we ons weer voorbeeldig gedroegen hoef ik u niet te 
vertellen. Ik wil tenslotte niet liegen.
Maandagochtend vroeg moesten we alweer op het trainingsveld 
staan. Verder werken aan een gezond lichaam voor onze zieke 
geest. Een groot deel van de selectie kreeg een straftraining, omdat 
de begeleiding het ontbijt stiekem had vervroegd (denk ik). Toen 
de rest voorzetten ging afronden met het hoofd, dacht ik even dat 
ik aan de goede kant van het trainingsveld stond. Toen de eersten 
naast mij begonnen te kotsen moest ik daar op terugkomen. Het 
maakte ook niet uit; het trainingskamp was weer een fantastische 
ervaring. 
Waar veel clubs, ook op het niveau van VOC 1, spelers halen en 
succes proberen te kopen, daar pakt VOC het anders aan. Wij 
kweken een herkenbaar team. Een team. Een eenheid van jongens 
die wat voor de club overhebben. Misschien lijkt een trainingskamp 
een snoepreisje, maar het is zoveel meer dan dat. Voor mij was het 
ooit het laatste zetje om lid te worden van VOC, nu is het voor mij 
het laatste zetje om nog een jaar bij de selectie te blijven. Misschien 
hebben anderen dat ook, misschien hebben die anderen zelfs wel 
kwaliteiten waar de selectie wat aan heeft. In die paar dagen in het 
buitenland groei je nog meer naar elkaar toe. We zijn een 
vriendenteam. We delen mooie ervaringen. We begrijpen elkaar. 
En ja, we begrijpen ook dat we verwend zijn.
Maandagmiddag stapten we weer in het vliegtuig. Uit het raampje 
zag ik het Arts and Science Centre. Zelfs dat miste ik nu al. Achter 
me lag Thomas lekker te snurken. Ik pakte mijn boek over het 
Boeddhisme er weer bij en las: Alles wat een begin heeft, heeft ook 
een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed. 

Ik keek nog eens uit mijn raam. Valencia verdween uit het zicht…
Kut-Boeddhisten...

Bor de Wolf

Een kort filmpje van het trainingskamp vind je op: http://www.v-o-c.nl/2012/01/valencia
En twee verslagen met foto’s en filmpjes van Rome 2011 hier: http://www.v-o-c.nl/2011/01/rome
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Petercam 
Vermogensbeheer 

Vermogensbeheer
010 - 4128001

Willemskade 21, 3016 DM Rotterdam
www.petercam.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam
www.rabobank.nl/rotterdam

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Van Soeren 
Accountants en belastingadviseurs

010 - 422 97 32
Stadhouderslaan 12,  
3051 HG Rotterdam

www.vansoeren.nl

Tam Tam
Brengt je wereld online
015 7502000
www.tamtam.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
010 - 4123138 06 - 

22197126
Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.plp.nl

Printvisie
Drukkerij

010 - 7410410 
 F 010 - 4198880

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam
www.printvisie.nl

Rijnmond Recruiters
Werving & selectie

010 - 4224414
Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.rijnmondrecruiters.nl

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Smeding Media & 
Management B.V.

Uitgever Z journaal Rotterdam 
sponsored magazines
010 - 4182521

Ghisebrecht Bokellaan 26, 
3054 CC Rotterdam
smeding@luna.nl

Tegels Jan Groen
Hoefweg 95, Bleiswijk
010 - 5215055

ma-za open/vrijdag koopavond
www.jangroentegels.nl

Unit 45
Intermodal innovators
010 - 2110222

Villapark 7-8, 3051 BP Rotterdam
www.unit45.com

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

070 - 3560086
Dr. Kuyperstraat 5,  
2514 BA Den Haag

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5, 3054 PV Rotterdam

Profilease B.V.
010 - 2112011

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk
info@profilease.nl
www.profilease.nl

Rogam Victoria
Mercedes Benz en Smart

www. rogam.nl www.victoria.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611
Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Sørensen  
Weijers & Ko
Arbeidsrechtadvocaten
010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),  
3062 ME Rotterdam

www.swnk.nl

TOP Repair B.V.
Autoschadeherstel

0180 - 411471
Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

Van der Linde 
Catering + 

Evenementen
Morsestraat 18,  

2652 XG Berkel en Rodenrijs
010 262 03 00 

www.vanderlindecatering.nl

Van Weelde 
Chartering 

010 - 4116330
Fascinatio Boulevard 742,  
2909 VA Capelle a/d IJssel

www.vanweelde.nl’

Praktijk Els van 
Everdingen

Kinderpsychologie
010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.elsvaneverdingen.nl

Van Raalte Advies B.V.
Verzekeringen

010 - 2657291
Fascinatio Boulevard 742,  

2909 VA Capelle aan den IJssel
www.vanraalte.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,  
3133 EK Vlaardingen
www.rookgroep.nl

Soccer Works
Spelersmakelaardij

010 - 4132529
Weena 1039, 3013 AL Rotterdam

www.soccerworks.eu

Spec Management
Artiesten management
036 - 7112747

www.spec.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

Van der Wiel 
advocaten

Advocatuur
010 - 4362121

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.vdwlaw.nl
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CriCkEt  
On iCE

VOC Jeugd  
IJs Cricket  

Kampioenschap 2012  
11 feb 2012

 
Zaterdag 11 februari 2012 vond  

het eerste Open VOC Jeugd IJs Cricket 
Kampioenschap plaats  

op het meertje naast VOC.

4 jeugdteams streden  
om de bokaal,  

het meisjesteam onder leiding  
van Julia wist uiteindelijk  

de finale overtuigend  
te winnen.

Het evenement wist de aandacht te 
trekken van verschillende internatio-

nale cricket-sites .  
Een kleine filmische impressie  

is ook terug te vinden op YouTube: 
http://www.youtube.com/
watch?v=UpNLKthMZ94

Erna Truijens
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CriCkEt 
imprEssiE 

india
In de kerstvakantie hebben wij 

een geweldige rondreis gemaakt 
in Delhi, Agra & Rajasthan. 

India is zo kleurrijk,  
prachtige oude paleizen en forten  

en in Agra natuurlijk het mooie  
witmarmeren mausoleum:  

de Taj Mahal. Het straatleven  
is hysterisch, ontelbare fiets- en 

motorriksja’s, auto’s en andersoortige 
vervoersmiddelen scheuren door  
de straten en ongestoord lopen  

de heilige koeien (en zwijnen, hon-
den, apen & straatkinderen)  

daar tussen!  Werkelijk overal wordt 
gecricket! Cricket is een nationale 

obsessie in India. Iedereen is 
dolenthousiast. De Indiërs vonden 

het supergaaf dat wij (Nederlanders) 
ook cricketfan  zijn en ze lieten zich 

graag fotograferen. Het was zo leuk.

Roemer, Canter & Erna Truijens
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5.500	km	fietsen	binnen	een	maand
Niet geheel voor de lol, maar wel geheel voor KiKa, 

Kinderen Kankervrij. Dit is het doel van een vrienden-

groep van elf studenten uit Rotterdam. Steun deze jongens. 

Steun stichting ‘Across Europe’!

32



Het idee van stichting Across Europe is ont-

staan in de zomer van 2011; een fietstocht van 

5.500 km dwars door Europa van de 

Noordkaap naar Athene. En dit allemaal in 

tijdsbestek van 30 dagen. Het einddoel is om 

meer dan €100.000,- op te halen voor KiKa. 

Zes renners, vijf begeleiders en een jaar van 

voorbereiding moeten dit voor elkaar gaan 

krijgen. Across Europe gaat van start aan de 

Barentszee, gaat dwars door Scandinavië, pas-

seert de Baltische zee en dendert door het 

Oostblok en na dit prachtige avontuur zal de 

groep een maand later arriveren in Athene. 

Naast de fietstocht organiseren we ook nog 

andere evenementen om hiermee geld op te 

halen. We organiseren een benefiet-golfwed-

strijd op Broekpolder, een studenten-wieler-

ronde, een benefiet-feest en allerlei andere 

acties waaraan u deel kan nemen! 

Ik ben zelf al 22 jaar lid van VOC en weet dat 

de club bestaat uit mensen van wie het hart 

op de goede plek zit. Daarom wil ik aan 

iedereen vragen om ons te helpen door te 

doneren of te sponsoren. Voor alle informa-

tie, vragen en natuurlijk donaties kunt u 

terecht op www.across-europe.nl en wij zijn 

ook te vinden op Facebook en Twitter! Dan 

rest mij nog om Tim de Kok en Pierre van 

Hooijdonk hartelijk te bedanken om voor 

hun hulp. Steun KiKa! Steun Across Europe!!

Met vriendelijke groet,

Florian Faasen

Organisator en begeleider

Tim de Kok (Speler in het 
eerste cricketelftal van VOC 
en Nederlands Jeugd)
Vijf jaar geleden kreeg ik het slechte nieuws 

dat ik Leukemie had. Mijn hele wereld stop-

te in een keer met draaien. Het kwam alle-

maal uit het niets. Ik was voor het eerst mee 

met de Dutch Lions naar Engeland en toen 

ik terug kwam lag er een brief op de mat. 

Snel daarna werd ik opgenomen in het zie-

kenhuis. Nu, 5 jaar later, ben ik eindelijk offi-

cieel genezen verklaard en ben ik kankervrij 

en weer volle bak aan het sporten! Elke dag 

ben ik te vinden in de hal op VOC, waar ik 

train om de beste te worden. VOC is de een 

club die mij alles biedt om dit waar te maken!

Aankomende zomer gaan zes studenten fiet-

sen van de Noordkaap naar Athene voor het 

goede doel. Ze willen zo veel mogelijk geld 

ophalen voor KiKa! Ik help deze jongens door 

dit stukje te schrijven met het doel dat zo 

veel mogelijk mensen hier een keer bij stil 

gaan staan en misschien ook een handje wil-

len helpen. Ik weet uit ervaring dat de hulp 

heel hard nodig is. En deze jongens halen 

natuurlijk niet zomaar geld op, ze zetten er 

5.500	km	fietsen	binnen	een	maand

iets tegenover! 5.500 kilometer fietsen in 30 

dagen. Ik doe het ze niet 1, 2, 3 na! Daarom 

wil ik iedereen van VOC vragen om een bij-

drage te geven aan deze jongens. Ik steun ze! 

Doet u ook mee? 

Groetjes en tot op het cricketveld!

Tim de Kok

 

Pierre van Hooijdonk aan 
het woord over Across 
Europe for KiKa:

Wat een initiatief, wat 

een helden! Zes stu-

denten die 5.500KM 

op de fiets gaan voor 

KiKa. Een ware top-

prestatie! Als ex-prof-

voetballer heb ik veel 

intensieve trainingen 

en partijen meege-

maakt, maar als ik eraan denk om 5.500KM 

binnen dertig dagen te moeten fietsen 

beginnen zelfs mijn benen te jeuken van de 

grote uitdaging die hier aan kleeft. Dan nog 

niet te denken aan de geweldige euforie die 

zij zullen beleven tijdens de aankomst in 

Athene. Toen ik met Feyenoord de UEFA-cup 

won ging er een onbeschrijfelijk gevoel door 

mijn lichaam, deze mannen zullen ongetwij-

feld datzelfde gevoel gaan beleven!

Naast het vele trainen is er natuurlijk ook nog 

de uitdaging om minimaal €100.000,- te kun-

nen doneren aan stichting kinderen kanker-

vrij (KiKa). Vergis u niet in de organisatie die 

naast het trainen op de schouders van deze 

studenten valt. Eén van de initiatiefnemers 

vertelde mij dat hij dag en nacht bezig is voor 

Across Europe. Trainen, organiseren, geld 

ophalen, noem maar op. Verlicht deze man-

nen en doneer of sponsor ze! Ze organiseren 

een golfwedstrijd op Broekpolder, een wie-

lerronde en allerlei andere fantastische acties 

waaraan u kan deelnemen. Geef ze vleugels 

en help ze die €100.000,- te halen. 

Ik ondersteun deze helden! U ook?

Pierre van Hooijdonk
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aRNOLD KLEIN
10 februari 1942 – † 4 maart 2012

Het was bij mijn entree bij De Rotterdamsche Cricket & Voetbalvereeniging V.O.C.  

– intussen meer dan een kwart eeuw geleden – dat ik kennismaakte met ene Arnold 

Klein. Een confrontatie van een jongen van Zuid met een van het Oude Noorden, zo 

bleek alras. Een ontmoeting van twee tegenpolen, geografische gezien dan. En u zult 

het niet geloven, misschien zelfs onbegrijpelijk vinden, maar het klikte meteen. 

  “Omdat we allebei jongens van de straat zijn”, was de uitleg van “Ol”, de troetelnaam 

die hij ooit had gekregen van de mensen dicht in zijn buurt. Overigens een uitleg waar 

ik aanvankelijk niet zo gelukkig mee was, nu ik was toegetreden tot het toch wat def-

tige Vee OOO Cee.

Ol was net bezig te herstellen van een mentale dip, zoals hij het kwalificeerde, en keek 

geamuseerd en vol trots naar de sportieve verrichtingen van zijn beide zoons Frank 

en Kilian. Uit de gesprekken die uit die eerste ontmoeting voortvloeiden, ontdekten 

we al snel, dat naast de  gezamenlijke interesse voor de voetbalsport, er ook gelijk-

lopende interesses waren op een ander vlak. We bleken beiden een sterke voorkeur 

te hebben voor Frankrijk als vakantieland, waren beiden geïnteresseerd in kunst en cultuur, en genoten beiden 

intens van een goed glas bij een welbereide hap. Zo ontstond er een vriendschap, die ik eerder nog een sterke 

genegenheid voor elkaar zou willen noemen. Elkaar begrijpen zonder dat daar nu al te veel woorden aan ver-

spild worden. 

Ol was niet zo’n prater. Ol gaf zich nauwelijks bloot. Luisterde, analyseerde en kwam met een advies, en dan nog 

uitsluitend als daar om gevraagd werd. 

Over zichzelf was hij meer dan gesloten, terwijl ik steeds meer het vermoeden kreeg dat achter die gesloten-

heid een geweldig verdriet schuil ging. Heel af en toe tilde hij een piepklein tipje van de sluier op, zodat er een 

bevestiging kwam van wat ik al vermoedde.

Ol was ook degene die mij in de jaren negentig vroeg om deel uit te gaan maken van de redactie van VOCabulaire, 

het clubblad van VOC. Ruim 13 jaar hebben we nauw samengewerkt. Ik denk met weemoed terug aan de lun-

ches die we nuttigden op de meest kleurrijke locaties in onze stad. Ik kijk met heel veel plezier terug naar de 

momenten dat we met een hengel in de hand aan de oever van de Rotte zaten, zonder een schub te vangen. 

Therapie noemde Ol dat. Ik begreep wat hij bedoelde.

Een aantal maanden terug begon Arnold te kwakkelen met zijn gezondheid. Er bleek iets mis te zijn met zijn hart. 

De ingreep slaagde, ondanks de complicaties die zich daarbij voordeden. Ik werd door een vrolijke patiënt opge-

wacht, toen ik hem in het ziekenhuis bezocht. Er leek geen vuiltje meer aan de lucht. Dat bleek een vergissing 

te zijn. Mentaal had dit alles er weer fors ingehakt met een bijna niet te begrijpen gevolg.

Nu moeten we verder zonder deze uitzonderlijke man. Kilian en Frank moeten verder zonder een bijzondere 

vader. Connie moet verder zonder haar steun en toeverlaat. Wij, VOC’ers, moeten verder zonder de man die 

ondanks zijn bescheidenheid toch zo’n nadrukkelijke rol binnen onze club heeft gespeeld. We gaan zijn warmte 

missen; we gaan zijn humor missen; we gaan vooral zijn wijsheid missen.

Maar vergeten zullen we hem nooit!!

cees bRuiJs

(Red: deze tekst is uitgesproken op 10 maart 2012 tijdens de plechtigheid in Crematorium Hofwijk) 
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RESERVEER ONLINE VIA WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL OF BEL (010) 456 08 55

U HUURT AL 
EEN PERSONENAUTO V.A. €  23,-*  P/DG
EEN BESTELAUTO V.A. €  33,-*  P/DG 
EEN VRACHTAUTO V.A. €  102,50* P/DG
*GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. 100 KM PER DAG EN EXCL. BRANDSTOF   EN BTW. INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN.

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL

 PERSONENAUTO’S  |  PERSONENBUSJES  |  BESTELAUTO’S
KOEL-/VRIESAUTO’S  |  VRACHTAUTO’S  |  TREKKERS  |  STEEKWAGENS
PALLET-/POMPWAGENS  |  MEUBELROLLERS  |  SPANBANDEN
STANGEN VOOR CONFECTIEVERVOER  |  NAVIGATIESYSTEMEN

 BERGWEG-ZUID 102 
(VERLENGDE VAN DE GRINDWEG, OP HET TERREIN 

VAN MERCEDES-BENZ DEALER ROGAM) 

2661 CV  BERGSCHENHOEK 

INFO@AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
 (010) 456 08 55

8015 AVR advrt.indd   1 14-05-2009   16:57:41

Connecting West Africa with Europe, Asia, South America
and South Africa

Westblaak 95 - 3012 KG Rotterdam - The Netherlands.
Phone: +31 10 28 18 283 - Fax: +31 10 28 18 200
info@niledutch.com - www.niledutch.com
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De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Zonneveld Finance
Partner in hypotheekadvies en 

persoonlijke verzekeringen
010 -  436 75 66

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zonneveldfinance.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142, 

3004 AC ROTTERDAM
twww.zinzi.nl 

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072222
Prins Alexanderplein,  
3067 GC Rotterdam

rotterdam@zomerhofmuys.nl 
www.zomerhofmuys.nl

VOC wOrdt mede gespOnsOrd dOOr:



Gem. verbruik: 4,4 - 6,2 l/100 km, 22,7 - 16,1 km/l. CO2-uitstoot: 114 - 145 g/km.
U rijdt al een nieuwe B-Klasse vanaf € 26.990,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Leasetarief vanaf € 544,- per
maand excl. btw o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar.
Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht. Bel voor meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).

Voor wie vooruit denkt.
De nieuwe B-Klasse vanaf € 26.990,-.
Of u nu denkt aan een nieuwe stap in uw carrière. Aan plannen voor een volgende vakantie. Of aan kleine kinderen die straks

naar de crèche gaan. Met de nieuwe B-Klasse bent u voorbereid op alles én iedereen. De nieuwe B-Klasse is het ultieme

reisgezelschap, mede dankzij het variabel indeelbare interieur en de vele assistentie- en veiligheidssystemen. Standaard is

COLLISION PREVENTION ASSIST, een radargestuurd ongevallen-waarschuwingssysteem dat het risico op kop-staartbotsingen

vermindert. De nieuwe B-Klasse staat nu voor u klaar in onze showroom. www.rogam-victoria.nl


