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ING is official hoofdsponsor van VOC

We hebben het op VOC:

Mooi voor mekaar
Met o.a.: Lex van Huizen • Henri Lupgens • Bas Zuiderent • Atse Buurman • Warner Hahn • La Salute

ING is de komende 3 jaar hoofdsponsor van VOC

Fotografie: Vakfotografie Jan Fähmel - Spijkenisse

Oranje combineert
perfect met
rood en zwart
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Voor onze lezers zijn wijaltijd op zoek naar mooie
verhalen of interessante weetjes. Om die reden scharen de redactieleden
zich met frisse tegenzin op speel- en trainingsdagen aan de bar om
beleidsbepalers en critici uit te horen. De laatste weken hebben we al
meerdere malen het begrip “kostendekkende huur” ter sprake horen
komen en de gevolgen daarvan voor de Rotterdamse sportverenigingen.
Kostendekkende huur. Dat houdt in dat de gemeente eindelijk de huur
van de velden en de accommodatie gaat waarderen op de werkelijke
kosten. Quote: Gebruikers van accommodaties betalen nu vaak veel
minder aan huur dan de daadwerkelijke kosten die voor het onderhoud
en vervanging van de accommodatie moeten worden gemaakt. Die
kosten gaat de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam
per 2014 in rekening brengen bij de deelgemeenten.
De gevolgen zijn voor VOC te overzien. De huur gaat omhoog, maar
alleen voor dat gedeelte, waar de gemeente eigenaar van is. De rest is
eigendom. Voor andere verenigingen betekent het dat ze een beroep
moeten gaan doen op subsidie, maar die pot is leeg. Clubs zullen elkaar
gaan opzoeken om samen verder te gaan en zo wordt HOVDJSCR waarschijnlijk HOVDJSCRGLZAGE. Met behoud van de clubcultuur uiteraard.
Als je vervolgens lang genoeg aan de bar blijft staan en met de verkeerde mensen over hetzelfde onderwerp praat, ontstaan er ineens
“opportunities”. Als duurste club van Rotterdam en tevens de rijkste club
kunnen we op het overname-pad en bijvoorbeeld Neptunus-Schiebroek
voor een appel en een ei inlijven. Eventueel kunnen we met HCR samen
de complete Hazelaarweg en omgeving veroveren. Gesprekken daarover
schijnen tijdens het trainingskamp in Lissabon al te zijn gestart.
Tennispark Hoge Limiet is ook op de verlanglijst gezet. Rotterdamse
Cricket, Voetbal, Hockey en Tennisvereniging Volharding Olympia HCR
en Hoge Limiet Combinatie, kortweg VOC. Met de aankoop van
Neptunus-Schiebroek kopen we direct ons eigen onderhoudsteam in en
zo drukken we de “kostendekkende huur”. Win-win. Het motto: in tijden
van crisis moet er iemand profiteren; laten wij dat dan maar zijn.
Dit verhaal haalde de Vocabulaire niet en ook het bestuur wil er nog
niet over naar buiten treden, dus blijft het een taak van de Vocabulaire
om dit in de kantlijn te melden. Wat wij wel kunnen melden zijn de eerste
stappen van de sponsorcommissie om de extra inkomsten te genereren
om bovenstaand plan uit te kunnen voeren. Dan weet U direct waar de
noodzaak vandaan komt en leest U dat in Uw niet aflatende bron van
informatie, de Vocabulaire.
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De KWESTIE

Kleine bijdrage,
groot effect
Niet alleen het bedrijfsleven zucht onder de crisis,
het raakt ons zo langzamerhand allemaal. Ook
de Sportverenigingen voelen in toenemende mate
de gevolgen van de economische crisis. Gemeenten
verhogen de huurpenningen en sponsors dreigen af te
haken omdat ook zij economisch hard geraakt worden.
De sponsorcommissie bestaat tegenwoordig

Wij vroegen de sponsorcommissie dan ook

bestaan er nog vele mogelijkheden om met

uit Dennis van den Broek, Hian Li Ko, Hans van

naar de plannen.

materiele sponsoring en/of kleinere financië-

der Kooij, Krista Barendse, Maayke Raedts en

le bijdragen meer mogelijk te maken. Op de

Sjors Teeuwen. Deze dames en heren probe-

Wat is er precies aan de hand en waarom

website hebben we een aantal mogelijkhe-

ren op allerlei creatieve manieren geld in te

moeten de leden weten van de nieuwe

den aangegeven. We zijn per mail te bereiken

zamelen voor VOC. Al vele jaren kent de ver-

plannen?

op sponsoring@v-o-c.nl, maar de sponsor-

eniging een trouwe sponsorgroep. Zij hebben

De crisis is ook merkbaar op VOC. De sponsor-

commissie is ook altijd aanwezig bij thuiswed-

zich verenigd in de AllRedBlack Business Club.

commissie merkt dat het aantal vaste spon-

strijden van het eerste en wij zijn daar in het

BC leden nemen een standaard sponsor pak-

sors terugloopt en dat de budgetten die voor

bijzonder voor de bestaande sponsors, maar

ket af, bestaande uit: een advertentie in het

sponsoring beschikbaar zijn kleiner worden.

ook prima benaderbaar voor nieuwe sponsors

VOCabulaire, een vermelding op de VOC-site,

Wel blijken veel leden bereid om een bedrag

en nieuwe ideeën.

een dubbelzijdig reclamebord, zes bijeen-

te doneren voor jeugdevenementen of bij-

komsten met sponsors en genodigden en de

voorbeeld een Sinterklaas-viering. Door extra

Weten jullie zo uit het hoofd een aan-

mogelijkheid om één keer per jaar gebruik te

zuinig te zijn en creatieve maatregelen te

tal mogelijkheden?

maken van de accommodatie. Kosten van dit

nemen zijn we vooralsnog in staat de kwali-

Een paar? Er zijn er vele. Jeugdevenementen,

standaardpakket: Euro 1.250,00.

teit van de club, opleiding en speciale activi-

Sinterklaas, trainers, beveiliging, jeugdfees-

teiten op peil te houden. Maar meer dan ooit

ten, toernooien en prijzen, website, opleidin-

De sponsorcommissie snapt dat in deze moei-

lijkt er een noodzaak voor aanvullende inkom-

gen, zomervoetbalkampen, het Oliebollen

lijke tijd niet iedereen zo maar even zo’n

sten om dit in de toekomst te kunnen conti-

toernooi, de Survivaltoer, het Paas-eieren-

bedrag op tafel legt, maar merkt ook dat veel

nueren.

toernooi, posters, kleding, programmaboek-

mensen op VOC best wat willen bijdragen,
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jes, materiaal, maaltijden, cursussen, pionnen,

maar dan kleinere bedragen, incidenteel en

Wat zijn de mogelijkheden voor inciden-

ballen, reclameborden, koffiebekers, hesjes,

gericht op een specifiek evenement. De spon-

tele sponsoring?

scheidsrechters, Mini van de Week, Goodie

sorcommissie speelt graag op die vraag in.

Naast het lidmaatschap van de Businessclub

bags, Bierviltjes. Meer nog nodig?

(vlnr) Krista, Dennis, Maayke, Hans, Hian Li en Sjors

Dat is wel even voldoende zo. Is er een

o-c/bc/sponsormogelijkheden.nl). Met een

voelen om af en toe een bijdrage te leveren,

prijslijst en is er een slogan aan dit plan

kleine extra bijdrage, gaat de crisis aan VOC

waardoor de kwaliteit van de club op peil te

verbonden?

voorbij.

houden is.
Walter Baghuis

‘Kleine bijdrage, groot effect!’ We hebben een
Wij wensen de sponsorcommissie veel succes

lijkheden met bijbehorend prijskaartje. Dit

bij het verwezenlijken van hun plannen en

overzicht is te vinden op de website ( www.v-

hopen dat veel leden zich aangemoedigd

J.P. door EDWIN SWEEP

inventarisatie gemaakt van de sponsormoge-
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In MEMORIAM
Eind januari heeft een groepje van ca. 30 oudere VOC-ers op een winterse maandagmiddag afscheid genomen van Klaas Terluin, voetbaltrainer van onze vereniging gedurende de perioden 1968 t/m 1976 en 1981 t/m 1986.
Klaas was een bevlogen trainer, voor wie voetbal een soort levenselixer was. Vóór zijn
komst naar VOC was hij trainer bij Xerxes (vanaf 1966/67 Xerxes-DHC), alwaar hij als assistent van de vermaarde Kurt Linder een deel van de veldtrainingen verzorgde. Hij werkte daarbij met een elftal met een aantal zeer getalenteerde (prof-)voetballers, onder wie
Wim van Hanegem. Het moet voor Klaas een schokkende ervaring zijn geweest, toen
hij bij zijn overgang naar V.O.C. geconfronteerd werd met een stel gezellige, bier consumerende amateurs. Op een knollentuin - het trainingsveldje aan de Overschiese Kleiweg
verdient dat predicaat zonder meer – probeerden zij een spel te spelen, dat in zijn ogen
niet meer dan een verre verwantschap vertoonde met voetbal. Het moet gezegd worden
dat Klaas, na het verwerken van de eerste emoties, de handschoen heeft opgepakt en

Klaas TERLUIN
†
1925 –

2013

enthousiast aan de slag is gegaan om de toenmalige selectiespelers zowel technisch als
tactisch naar een hoger niveau te brengen. Velen van ons herinneren zich nog zijn stokpaardjes. Om er slechts een paar te noemen:

“Knie over de bal”
“Niet diep, maar breed weglopen”
“Man zonder bal bepaalt de pass”
“Van een slechte pass komt een slechte pass”
“Kruisen”

Laatstgenoemde manoeuvre, het “kruisen”, met wiskundige precisie tijdens de
trainingen op de knollentuin ingeslepen,
leidde tot een hilarische situatie tijdens
een wedstrijd tegen HBS, waarbij Kees
Kind en Meino Mellink (wie kent ze nog?)
op het moment suprême van de kruising
slechts oog hadden voor de bal en in volle
sprint op elkaar klapten met een gevaarlijke counter van de opponent als gevolg. Deze kon door ondergetekenden, ondanks de betraande ogen van het lachen, nog net gepareerd worden. Anekdotes zoals deze zijn er
in overvloed. Een vaak terugkerend thema willen we toch niet onvermeld laten. Klaas hamerde er altijd op om
tijdens de autoritten naar uitwedstrijden gedisciplineerd achter elkaar te blijven rijden, waarbij hij zelf voorop
reed. Hij reed zelden sneller dan 40-50 km/uur (dus we moesten vroeg weg), maar wist steevast bij het eerste
verkeerslicht door oranje te rijden en de rest van de karavaan in opperste verwarring achter te laten. Voor de
goede orde: navigatie apparatuur deed pas zo’n 30 jaar later zijn intrede. Tijdens het trainerschap van Klaas
heeft VOC in sportief opzicht hoogte- en dieptepunten gekend. We vermelden het met RKAVV gedeelde kampioenschap 3e klasse in het seizoen 1970/71, degradatie naar de 4e klasse in 1976 en promotie terug naar de
3e klasse in 1983 na drie achtereenvolgende runner-up jaren. Klaas was een prettig mens, misschien wel het
best te typeren als niet alleen een “gentleman”, maar tevens “a very gentle man”, die ook buiten het veld oprecht
interesse had in het wel en wee van zijn spelers. Hij zag er altijd tot in de puntjes verzorgd uit en deed zijn bijnaam “Mooie Klaas” eer aan. Hij is na zijn vertrek altijd betrokken gebleven bij VOC en genoot van het voetbal,
zoals dat door het huidige eerste elftal wordt gespeeld: gestoeld op techniek en voorwaarts gericht. Kort voor
zijn overlijden bezocht hij nog een thuiswedstrijd van het eerste, waarbij hij vertelde trots te zijn op de wijze,
waarop het voetbal zich binnen “zijn VOC” heeft kunnen ontwikkelen. Klaas bereikte de mooie leeftijd van 87
jaar. Wij gedenken hem met warme gevoelens. Moge hij rusten in vrede.
Bert Roldaan & Rob de Widt
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OPEN DEUR

14

Duurzaamheid
Waar je ook kijkt zie je duurzaamheidsprogramma’s. In het bedrijfsleven, het
publieke terrein, maar ook binnen onze vereniging. In het kader van SportPlus
is een commissie aan de slag gegaan met de vraag of en hoe V.O.C. duurzamer
kan opereren. De vraag is beantwoord aan de inkoopkant (kunnen wij goedkoper of duurzamer energie inkopen?) en aan de verbruikskant (hoe kunnen we
besparen op energie?). De commissie zal eind maart rapport uitbrengen en met
een aantal aanbevelingen komen welke het bestuur in de voorjaarsvergadering
zal presenteren.
Een andere vorm van duurzaamheid is de investering in

Deze open deur sluit ik af met een bericht over voetbal

cricket. Het programma Cricket2020 is nu echt van start

en gedrag. Het initiatief van de jeugdcommissie om met

gegaan. Ik ben reuze trots op het feit dat een groot aan-

positief coachen steun ik zeer. Zowel op VOC als op 16

tal vrijwilligers op 30 januari de handdoek heeft opge-

maart in het theater wordt er aandacht besteed aan de

pakt en nieuwe commissies zijn gevormd. Er is energie,

wijze waarop wij onze jongens positief kunnen coachen.

goede ideeën en echte VOC’ers die hun schouders eron-

Super!

der zetten. Hiermee kunnen we onze lange termijn plannen gaan realiseren en cricket dus weer duurzaam

Ik hoop de laatste maanden net zoveel toeschouwers

maken. Niet in de laatste plaats door het feit dat Bas

langs de lijn te zien als bij de wedstrijd VOC – Neptunus/

Zuiderent is aangesteld als Head Coach van onze nieu-

Schiebroek, waar bijna 750 toeschouwers aanwezig

we Cricket Academy.

waren. Een promotie naar de Hoofdklasse is heel goed
mogelijk en laten we onze mannen steunen.

Een belangrijk aspect van het succes bij cricket is de
integratie tussen voetbal en cricket. Deze twee werelden leven nog teveel apart van elkaar. Van de ruim 650



Arjan Nataraj
Voorzitter R.C. & V.V. VOC

voetbal jeugdleden is er een handvol dat ook cricket
speelt. Daar moet verandering in komen en begint bij
het samenwerken tussen beide groepen. Ook hebben
voor elkaar, tegen elkaar spelen van wedstrijden (voetbal en cricket) en de steun van trainers die hun spelers
de ruimte geven om in april en mei ook te gaan cricketen. Dit is van wezenlijk belang om cricket nieuw leven
in te blazen.
Aan de sociale kant kijk ik vooral uit naar de vrijdagavonden. Ik voorzie (er vanuit gaande dat de zon schijnt
op ons mooie terras en veld) een vrijdagavond waarop
er volop gecricket wordt (Twenty20, 6-a-side) en op het
terras er geborreld en gegeten wordt door ouders en
leden. De ideale clubavond.
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JeugdTribune

Lex van Huizen
Wil je je voorstellen aan de lezers van
de Vocabulaire?
Ik ben Lex van Huizen ik ben 20 jaar en
ik werk achter de bar bij VOC.
Bij welke club ben je begonnen met
voetbal en hoe oud was je?
Ik ben begonnen bij VOC en ik was toen
8 jaar oud. Ik begon in F6.
Heb je altijd bij VOC gevoetbald?
Ja, ik heb altijd bij VOC gevoetbald ik
ben nooit naar een andere club gegaan
Op welke positie speel je? En heb je
altijd op deze positie gespeeld?
Ik speel op de positie van verdedigende
middenvelder. Ik ben begonnen als
voorstopper en in de B begon ik als middenvelder te spelen.
Waar sta je het liefst in het veld? Kan
je op meerdere posities spelen?
Ik sta het liefst verdedigende middenvelder maar ik kan ook als voorstopper
spelen.
Wat is je grootste blunder ooit geweest?
Een eigen goal op een cruciaal moment
in de B1.
Hoe vaak train je in een week en hoe
lang?
We trainen twee keer per week een uur
en drie kwartier en ik ga soms ook naar
de fitness.
Wat is het mooiste doelpunt dat je
gemaakt hebt? Wat was je grootste
gemiste kans?
Mijn mooiste doelpunt was in een
wedstrijd tegen Velo. Dat was de 1-1, een
lobje over de keeper. Gemiste kansen
vooral tijdens de training, dan mis ik wel
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eens één of twee goede kansen.
Wij spelen al vanaf de F bij VOC. Speel
jij nu nog met jongens in het eerste
met wie je als sinds de F-jes speelt?
Hoe is dat?
Nee, ik speel wel nog met jongens uit de
E-tjes; dat waren Pieter Beereboom,
Nico van Mechelen en Ruud Steijvers.
Hoe vind jij dat het gaat met het eerste?
Het gaat hartstikke goed met ons, we
zijn een goed en sterk team. Ook
individueel zijn we goed en we hebben
een brede spelersgroep. We zijn ook
allemaal goede vrienden.
Wat wil je bereiken met je team?
Dit jaar wil ik natuurlijk nog kampioen
worden en als dat lukt volgend jaar
misschien een periodetitel pakken.
Heb je nog meer hobby’s naast voetbal?
Ik vind het wel lekker om een biertje te
drinken met mijn vrienden. En ik hou
ook wel van tv kijken. Ik ben ook graag
met mijn vriendin.
Wij zijn nog lang niet zo goed als jij,
maar wij willen ook graag in het
eerste komen. Heb je nog tips?
Genoeg komen trainen, want daar leer je
het meest en veel wedstrijden spelen natuurlijk en ook lekker op straat voetballen.
Wie vind je de beste speler van de
wereld? En wat is volgens jouw de beste
club en waarom?
Ik vind Lionel Messi zonder twijfel de
beste speler van de wereld, want hij
heeft het beste gepresteerd en alle
records aangescherpt. De beste club
vind ik FC Barcelona, want ze kunnen

door Timo van
Warmenhoven en
Bas van der Storm

heel goed met balbezit omgaan en ook
zonder balbezit zijn ze heel goed. Mijn
favoriete eredivisieclub is Feyenoord.
Heb je een vriendin? Zo ja, wie is het?
Zo nee, wie zou je als vriendin willen
hebben?
Ja, ik heb een vriendin, ze heet Quirine
en we hebben nu ongeveer anderhalf
jaar wat.
Wat wil je later worden?
Ik ben met een opleiding accountancy
bezig en wil dan ook graag accountant
worden.
Wat was je eerste trainingskamp in
het buitenland met de selectie? Hoe
was dat, zo’n eerste trainingskamp
met de selectie?
Mijn eerste trainingskamp was in
Barcelona, daar werd ik vier dagen van
te voren voor gebeld om te vragen of ik
mee wilde omdat ze nog een plekje
over hadden. Het was daar hartstikke
leuk en natuurlijk lekker weer.
Vertel eens iets over het
trainingskamp in Lissabon?
Het was een mooi trainingskamp en we
hebben voetballend veel gedaan.
Gelukkig hebben we de wedstrijd
gewonnen van die idioten. Het was er
ook heel lekker weer. En ik wil nog graag
Kim en Kees bedanken!
Wil je nog iets zeggen tegen de lezers
van Vocabulaire?
Dat ze elke zondag naar ons moeten
kijken en ons steunen naar het
kampioenschap.

JeugdTribune

F2 bij AZ
Op zaterdag 9 februari was het voor de F2 een

zijn jullie en hoe hebben jullie dit onmogelij-

kamers en vertrekken lieten een mooie

speciale dag. We waren door de vakantie-

ke mogelijk gemaakt, begrepen we dat dit erg

impressie achter bij de jongens en ze waren

vriend van Jesse van Oeveren, Gertjan

bijzonder was. De ene Zidane werd na de

hiervan stevig onder de indruk. Ook Ben

Verbeek, uitgenodigd voor een team-uitje.

andere gemaakt tevens de dubbele en drie-

Weemering en Harold van Oeveren, de coa-

Tijdens de training van AZ werden we begroet

dubbele scharen. Daardoor verscheen bij

ches van de F2. We kregen aan het einde nog

door Gertjan en mocht de F2 op het trainings-

Gertjan een glimlach van oor tot oor.

een heerlijk patatje met wat te drinken erbij.

veld laten zien wat ze in huis hadden. Dit

Toen de training was afgelopen overhandig-

Ralph, Ingmar, Floris, Koen, Fabius, Kris,

gebeurde onder leiding van Gertjan terwijl

de Jesse een vaantje van VOC. Dat moest even

Jochem, Jesse en de coaches Ben en Harold

zijn eigen team op de achtergrond nog door

worden vast gelegd op foto natuurlijk.

zullen van deze onvergetelijke dag nog lang

trainde.

Na deze unieke ervaring kregen we ook nog

nagenieten.

Door de vragen van een assistent trainer: Wie

een rondleiding door het stadion. De vele

Harold van Oeveren
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Spotlights ON:

VOC
B3:
voetbal en vriendschap

B3

Kees Verhaar belt. Natuurlijk
ga ik in op zijn verzoek om
een stukje over VOC B3 voor
de Vocabulaire te schrijven.
De gedachten gaan terug naar de jaren
met Kees in het 14e. Kees kwam nooit
alleen naar VOC. In zijn bus (lange tijd
met Dalmatiër-vlekken getooid) bevonden zich altijd drie jongetjes. Die jongetjes begonnen te voetballen zodra zij
uitgestapt waren en hielden daar pas
uren later mee op, lang nadat wij onze
wedstrijd hadden gespeeld, er het één
en ander was gedronken, er verschillende snoepzakjes in de jongetjes waren
verdwenen, en de zondag welbesteed
was. Die drie jongetjes debuteerden
een tijdje later allemaal in VOC 14. Er is
één wedstrijd gespeeld, waarin de vier
Verharen samen de punten voor VOC 14
binnenhaalden. De rest is geschiedenis.
Ook de jongens van B3 zijn gek op voetbal. Het is een club van vrienden, die
elkaar al jarenlang vanaf de f-jes kennen, en nieuwe vrienden, die zich van
lieverlee bij het elftal hebben gevoegd.
Zij hebben er lol in en hebben inmiddels het besef dat, hoewel je natuurlijk
blijft hopen, een profcarrière niet voor
hen is weggelegd, maar dat een voetballeven op je eigen niveau toch eigenlijk wel het beste is.
Vriendschappelijkheid en sportiviteit
kenmerken de spelers van B3, zonder
uitzondering. En dat is waar het ook om
moet gaan. B3 is een team met jongens
die het allemaal leuk vinden om te voetballen en die daarom in de loop der
jaren niet zijn afgegleden naar andere
vrijetijdsbestedingen zoals hockey, korfbal o.i.d. Het is een team om trots op te
zijn. En ze gaan steeds lekkerder spelen.

Waarom? Omdat het heerlijk is om in
een vertrouwde omgeving met gelijkgestemden te voetballen. Onder begeleiding van toegewijde trainers wordt
de basis voor een hopelijk lang voetballeven verder verstevigd.
De jongens van B3 zijn nu in de leeftijd
waarop de 3 jongetjes waarover ik
hiervoor sprak al hun debuut maakten
in het seniorenvoetbal bij VOC. Ik weet
zeker, dat de jongens van B3 ook nog
jaren, in de A en later bij de senioren,
met elkaar zullen blijven spelen, wellicht
in een wat andere samenstelling of met
enige intervallen, maar deze vrienden
zullen elkaar altijd blijven tegenkomen.
De verbondenheid en kameraderie zijn
er al. De geschiedenis schrijven zij zelf.
Het is een goed stel:
Jarle: een van de beste lijnkeepers, type
Piet Schrijvers
Ted: captain, slot op de deur
Daan: technisch met overzicht
Thomas: de terrier
Reg: ook een kuitenbijter
Willem: sterk in duels, snel
Sjoerd: gave traptechniek, spil op het
middenveld
Robbert: linkerpootje, spelinzicht
Bas: gave techniek, inzet
Jeroen Sch.: fijne voetballer, doet
denken aan een jonge Jos Sch.
Jeroen Sp.: snel en sterk, scorend vermogen
Lars: alleskunner, overal inzetbaar
Tom: stoere verdediger, maar gaat het
als spits maken
Philippe: snel en slim
Sil: sterk in verdediging en middenveld
Lucas: onvoorstelbaar, kruising tussen
Robbie Rensenbrink en La Ling
Freddy: verdedigend en aanvallend een
kanjer


Toon Verhoeven
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Atse (30) is Nederlands elftal cricket fitness trainer en personal
trainer. Sinds januari van dit jaar is hij als trainer actief voor de
VOC Cricket Academy. Als personal trainer begeleidt hij mensen (ook VOC-ers) om fit te worden of te blijven. Hij past zijn
trainingen aan de persoonlijke wensen van zijn cliënten aan. De
één wil een zware training en de ander een rustige.

Atse Buurman
Atse woont in Delft en is
afgelopen maand voor de
tweede keer vader geworden
van nog een meisje, Jesslyn Jade.
Zijn oudste dochter is twee. Atse
heeft een beroemde vriendin. Zij
speelde in de meidenband KUS,
met als grootste hit “Lekker ding”
dat 12 weken nummer 4 stond in
de Nederlandse Top 40. Atse
komt niet uit een cricket familie.
Zijn vader is hoornist in het
Rotterdams Philharmonisch
Orkest en zijn moeder is
operatie-assistente in het
Diaconessehuis in Leiden. Zijn
interesse in cricket is ontstaan
door zijn opa, die umpire was!
Waar heb je allemaal
gespeeld?
Ik ben begonnen op zijn zesde
met cricket bij Ajax (Leiden).
Daarna heb ik 12 jaar lang voor
VCC gespeeld en daarna voor
VRA. Ook heb ik in Australië,
Argentinië en Zuid-Afrika
gespeeld. Ik ga nu voor VOC in
het eerste spelen als
12

wicketkeeper en batsman. Het
meeste aantal runs dat ik heb
gescoord in een wedstrijd is 121.
Mijn kwaliteiten zijn snelheid en
kracht, dus singles rennen en
boundaries slaan.

de hand. Ook al ben je geen
betaalde cricketprofessional, je
kunt en moet er voor zorgen dat
je fysiek en mentaal fit bent. Dat
is heel belangrijk en daar draag
ik aan bij.

Wat zijn je plannen op VOC?
Ik ben gevraagd om de VOC
cricket teams 1 en 2 te gaan
trainen en ik train ook het dames
team.

Hoe heb je het zelf ervaren
spelen?
Cricket is je ”ticket around the
world”. Dankzij het cricket ben ik
in heel veel landen geweest en
heb ik veel meegemaakt. Het
was heel mooi om veel plaatsen
in de wereld te bezoeken.

Personal trainer Nederlands
cricket elftal.
Atse gaat met het Nederlands
cricket elftal naar Namibië voor
een wedstrijd in het Pepsi World
Cricket League Championship.
Zijn taak is om de spelers fit te
maken voor de wedstrijden.
Wij hebben als Nederlandse
cricketers altijd een achterstand
ten opzichte van de
professionele cricketers uit de
grote cricketlanden. Zij hebben
meer tijd en mogelijkheden om
te trainen dan wij. Je
persoonlijke fitness heb je zelf in

Moment of Glory?
Dat was op het WK van 2011 in
India. De spanning in de
kleedkamer en bij het betreden
van het veld het uitzinnige
gejuich en getrommel van het
volgepakte stadion. Ik krijg er
nog steeds kippenvel van op
mijn hoofd!
door Sjoerd van den Berg en
Willem Verhoeven

vlnr: Sjoerd, Atse en Willem
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Tim, Warner en Bas (vlnr)

Warner Hahn

door Timo van
Warmenhoven en
Bas van der Storm

Wil je je voorstellen aan de lezers van de
Vocabulaire?
Ik ben Warner, ik ben 20 jaar ik kom uit
Rotterdam en ik keep bij FC Dordrecht.
Bij welke club ben je begonnen met
voetbal en hoe oud was je?
Ik ben begonnen bij Alexandria 66. Ik was
7 jaar oud toen ik begon met voetbal.
Heb je altijd in Dordrecht gevoetbald?
Nee, na Alexandria naar Sparta, daarna
naar Ajax en toen pas naar Dordrecht.
Wanneer ben je begonnen met keepen?
Eigenlijk gelijk al. Toen ik 7 jaar was,
stond ik al meteen in het goal. Ik ben
nooit op een andere positie gaan staan.
Hoe lang ben je?
Ik ben 1.90 meter; dat valt wel mee voor
een keeper er zijn er veel die groter zijn
dan 2 meter
Wat wil je bereiken met je team?
We willen dit jaar de play-offs halen. En
als het kan ook de Eredivisie.
Wat doe je als je niet voetbalt?
Als ik niet train dan train ik meestal voor
mezelf. Naast het voetballen doe ik veel
met mijn vrienden.
Wie vind je de beste speler van de wereld?
En wat het beste team en waarom?
Ik vind Lionel Messi de beste, omdat hij in
zijn eentje de wedstrijd kan beslissen. FC
Barcelona vind ik de beste club, omdat zij
alles winnen wat er te winnen valt.
Wat is je mooiste redding ooit geweest?
Op het WK onder 17 pakte ik een
afstandschot uit de kruising
Heb je een vriendin? Zo ja, wie is het? Zo
nee, wie zou je als vriendin willen hebben?
Ja, ik heb een vriendin, ze heet Amber
en ze komt ook uit Rotterdam.
Hoe vaak train je in een week en hoe lang?
Ik train elke dag behalve op zondag. We
trainen ongeveer 2 uur op een dag en
op maandag en woensdag trainen we
twee keer.

Wat wil je later worden als je niet
meer keept?
Ik wil trainer worden bij een voetbalclub.
Geen keeperstrainer maar gewone trainer.
Wil je ooit nog in de eredivisie gaan
keepen?
Ja, dat is wel de bedoeling maar ik ben
nu nog jong dus ik moet geduld
hebben. Ik hoop dat ik ongeveer over
twee jaar in de eredivisie keep.
Wat is het mooiste stadion waar je hebt
gekeept
Het Kasteel (Sparta).
Wat is je specialiteit bij het keepen?
Ik heb een hele goeie reflex en ik kan
heel goed uittrappen.
Kan je ook goed voetballen?
Ja, bij Ajax moest ik heel goed leren
meevoetballen en daardoor kan ik ook
goed voetballen.
Heb je weleens tegen VOC gespeeld?
Zo ja hoe vond je het?
Ja in de D-tjes heb ik tegen VOC
gespeeld. Dat vond ik wel leuk omdat
we wonnen.
Jullie staan nu 8ste waar hoop je aan
het eind van het seizoen te eindigen?
Ik hoop rond de vijfde of zesde plek te
eindigen. Maar het belangrijkste is dat
we de Play-offs halen.
Heb je als keeper wel eens gescoord?
Nee, wel een keer op de paal geschoten
maar nog nooit gescoord. Misschien
ooit nog een keer?
Wat is de beste wedstrijd die je ooit
hebt gekeept?
Een wedstrijd in mijn jeugd tussen Ajax
en Feyenoord.
Heb je verder nog een tip voor Michiel
Vis (keeper van het eerste)?
Weinig, ik vind hem een hele goeie
keeper, hij houd veel tegen. Ik heb niet
echt een tip voor hem.
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zet de
bloemetjes
buiten in :

Lissabon

Het trainingskamp met de “Testoste-Ronnies”
van VOC van een andere kant bezien.
Valse start 1;

naar Schiphol. Gelukkig kunnen we snel over-

Inzet van trainers en fysiotherapeuten ten

Donderdag 10 januari om 03.00u gaat de

stappen in een (groter)vliegtuig.

spijt. Tijdens het gezamenlijke diner van spon-

wekker aan de Molenlaan, we wrijven de slaap

De mensen die de volgende dag vanaf vlieg-

sors en spelers op de laatste avond wordt voor

uit de ogen en pakken de laatste spullen bij

veld Eindhoven zullen vertrekken gaan via de

menigeen duidelijker hoe belangrijk de bij-

elkaar. Volgens afspraak twee straten verder-

social media los met allerlei flauwe grappen.

drage van de sponsors is aan dit sportieve

op een sponsor ophalen. Deze is voor de

Zij weten dan nog niet dat hen ook een valse

feest. Eindelijk zit ik naast Bor de Wolf. We heb-

(Schouten) Zekerheid niet naar bed gegaan

start te wachten staat in de hoedanigheid van

ben een serieus gesprek over voorbeeldfunc-

maar zit aangekleed en wel met zijn koffer

een technische man die zich ruim een uur ver-

ties, voorbeeldgedrag en de impact ervan.

naast zich van buitenaf goed zichtbaar in een

slaapt. Zijn taak…. het vliegtuig tanken!

Johan Derksen gaat over de tong. Ik ervaar

stoel, echter diep in slaap! Aanbellen, op het

weinig ‘smaaksensatie’. Met betrekking tot

raam bonzen, door de brievenbus roepen, hij

Happy end:

omgangsvormen is deze man voor mij het

verroert zich niet! Eindelijk schrikt hij wakker

‘s Avonds met manlief en de heren Gispen,

slechtste voorbeeld van sportiviteit, dat maar

en doet verdwaast de deur open. Vraagt nog

Touw, vd Heijden en Knieriem in een Fado-

blijft zitten in een programma waarin kroeg-

net niet wat we komen doen maar langzaam

restaurant. Het zingen van fado liederen is een

praat wordt uitgezonden die vaak te persoon-

dringt het tot hem door…o ja,we gaan naar

serieuze aangelegenheid, zelfs zo serieus dat

lijk, beledigend en beschadigend is.(Enkele

Lissabon! Iets te laat halen we Diederik de

het de mannen op de lachspieren werkt.

weken later verwoordt Ronald Koeman tij-

Groot op en arriveren net op tijd voor vertrek

Wanneer de Portugese versie van Tante Leen

dens een interview door JD precies waar we

van de bus op het VOC terrein.

zo dicht bij onze tafel haar levensliederen ten

het die avond over hebben!)

gehore brengt en haar overjarig parfum Jos

Later op de avond werd het beeld van die

Valse start 2;

bedwelmt gaan de mannen een voor een

stoffige suffe Derksen gelukkig verdrongen

06.30u: In het vliegtuig klik ik mijn veiligheids-

‘stuk’. Servetten worden tegen de mond

door wat daar te zien was!

riem vast als er een bericht van dochterlief

gedrukt, tranen lopen over de wangen.

binnen komt. Zij is thuis om voor de hond te

Niemand durft de ander aan te kijken!

Cultuur

zorgen. Een acute zware griepaanval met een

Vanwege de andere gasten in het restaurant

Zondag de laatste dag, dus het tempo gaat

zeer heftige hoofdpijn die zich niet door para-

houden ze zich in maar anders….!

omhoog: nu echt in sportief gezelschap! Met

cetamol laat onderdrukken veroorzaakt

Vrijdagmorgen naar het vliegveld om de rest

Ruben van Eijk, Rob Sies, Tjeerd de Boorder en

paniek, wat te doen? Geruststellende woor-

van de sponsors op te halen en door naar het

zijn Carolien, John Knieriem en echtgenoot

den, meer is niet mogelijk.

Benfica stadion. Zaterdag: de tram, de taxi’s,

Henk Weijers bezoeken we Sintra, gelegen

de wedstrijden, het bier,de disco!

buiten Lissabon, en tijdens een fantastische

Valse start 3:
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lunch vinden er geheime besprekingen plaats

06.55u: Het vliegtuig stijgt op. Eenmaal in de

Een weekend met Testoste-Ronnies met voet-

tussen

lucht voelt ook het vliegtuig zich niet in orde,

baltalent mogelijk gemaakt door sponsors

Rotterdam en bestuur VOC. De uitkomsten

dit is duidelijk geen turbulentie! We zakken te

roept wel wat vragen op:

zijn helaas niet openbaar. Mogelijk gaan er

veel, verbeeld ik me dat nou? In een flits denk

Ergens in de nacht wakker schrikken omdat

volgend jaar ‘vrienden van’ HCR mee om inspi-

ik aan het roemrucht ten onder gaan van een

een van die gasten “Lisboa, Lisboa …“ galmt

ratie op te doen! De combinatie van sport,

heel voetbalteam, eerder gebeurd bij een

over de stille binnenplaats van het hotel…zijn

sponsoring, cultuur en ‘bestuur’ heeft er een

vliegtuigcrash. Mijn voorgevoel blijkt juist…..

ze nou nog aan het feesten? Moeten ze dan

heel gaaf trainingsweekend van gemaakt!

even later meldt de piloot dat er een tech-

niet fit zijn morgen? Vier dagen Lissabon staat

Volgend jaar weer!

nisch probleem is en we zullen terugkeren

voor sommigen gelijk aan vier dagen feest.

het

bestuur

van

Hockeyclub

Tineke Kool

vlnr Gerjan, Karl, Marco, Jan Willem,
Willem, Ben en Hans
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VE1 slaat erop
Volgend seizoen speelt VOC-1 in de hoofdklasse en is er dringend
behoefte aan suppoosten, die het publiek in bedwang kunnen
houden. Veteranen-1 ging vast in training en zo melden zich de
eerste fitte vrijwilligers. Een verslag.
Zaterdag 5 januari, 15.00. Een schemerige

Onze trainer en de huidige eigenaar van de

middag in Rotterdam Crooswijk. De slacht-

boksschool, Ton Dunk, heeft een zwaar pro-

huiskade ligt er verlaten en enigzins dreigend

gramma in elkaar gedraaid. Vanaf overmor-

bij. Eén voor één druppelen de mannen van

gen zullen de meesten van ons de armen niet

middelbare leeftijd binnen bij het pand met

meer kunnen optillen en onze kantoorhand-

nummer 39. Rotterdamse boksvereniging van

jes niet meer zonder trillen over het toetsen-

‘t Hof staat er boven de deur.

bord kunnen laten glijden bezweert hij. Ton is
voormalig bondscoach van het Nederlands

Vijfentwintig jaar lang was op de eerste zater-

Olympisch damesteam, dus twijfelen aan zijn

dag in het nieuwe jaar de Rotterdamse IJsclub

stelling doet niemand. De neusjes worden

onze vaste stek. Na de feestdagen een beetje

nog bleker.

teambuilden met een potje squash, het luie
zweet eruit, Barney zien winnen, hapje, drank-

Wat volgt is een aaneenschakeling van oefe-

je, kortom ouderwets gezellig. Echter de

ningen. Touwtje springen, rekken en strekken,

IJsclub is niet meer. Tijd dus voor iets anders.

de rechtse directe, een linkse hoek, de upper-

Binnen bij van ‘t Hof is het opmerkelijk stil.

cut, combinaties en tenslotte sparren in de

Bleke neusjes, bijna iedereen is nerveus.

ring. Alles nauwkeurig gadegeslagen door

Slechts een enkeling binnen dit selecte gezel-

Ton en op de gevoelige plaat vastgelegd door

schap heeft weleens eerder een bokshand-

Dick Heesterman, de enige fotograaf die

schoen aangehad.

moeiteloos tien beelden per seconde schiet
met één arm.

Voor Serge, voormalig Europees kampioen
kickboksen in de zeventiger jaren, heeft de ring

Na anderhalf uur zweten nemen we voldaan

natuurlijk geen geheimen meer. Ook JP is niet

plaats onder de (te koude) douche. Dat er,

geheel onbekend met deze edele vechtsport.

ook tijdens deze training, wordt geknokt voor

Joost schijnt weleens een potje te sparren met

een basisplaats bij deze titelkandidaat blijkt

Don Diego Poeder, terwijl Fred in zijn jeugd pri-

uit de dikke kin van Martin. Gevolg van een

vélessen heeft gehad van Bep van Klaveren.

iets te enthousiaste muilpeer van onze aan-

Althans, dat beweert ie. Voor de rest is het een

voerder. Veteranen 1 is klaar voor de tweede

geheel nieuwe ervaring, de wereld van de

seizoenshelft!

directe, de hoek en de uppercut. Gelukkig is
van ‘t Hof niet zo maar een boksschool. Illustere

De Bezem

puglisten als Herman van ‘t Hof, Bep van

Foto’s: Dick Heesterman

Klaveren en Rudy Koopmans gingen ons voor.
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Juniorfeesten
Het AB-feest en het D-feest waren een spetterend succes. Om zoveel mogelijk
meisjes op het feest te krijgen werd de Hosselaartrofee in het leven geroepen. De
winnaars zijn Niklas Idsinga (AB) & Mik de Ridder (D). Bovendien kregen alle AB
meisjes een ZINZI Goodiebag en de D meisjes een BBBrasil armbandje. Het
C-feest is zaterdag 6 april 2013.
De Evenementencommissie
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Archiefcommissie
Bij een club met een zekere historie hoort gewoonweg een
Archiefcommissie. Het is immers meer dan de moeite waard om
de geschiedenis van VOC toegankelijk te maken voor het nageslacht.
Het bestuur heeft dit initiatief van harte

dus niet en duik eens in de kast of uw digitale

ondersteund en besloten tot de formele

fotoarchief.

instelling van een Archiefcommissie. De com-

Correspondentie graag via

missie bestaat thans uit: Luuk Bannink, Jim

archiefcommissie@v-o-c.nl

Boddé, Pieter de Groot, Feiko van den Oever
en Louis Reijnierse. Inmiddels hebben Cees

Het ligt in de bedoeling om de komende jaren

Bruijs en Rob de Widt sr. zich ook aangemeld

in VOCabulaire aandacht te besteden aan de

om diverse hand- en spandiensten te verrich-

VOC-historie. Dat zal gaan aan de hand van

ten.

krantenknipsels, foto’s en verhalen. Deze keer
een korte blik op een paar knipsels uit de

Wat staat de commissie voor ogen?

albums van Klaas Terluin, èèn van onze meest

•	Tot een formele inventarisatie te komen van

aansprekende voetbaltrainers uit de vorige

wat er allemaal aan archief materiaal opge-

eeuw. Klaas is onlangs overleden. Op zijn trai-

slagen is op de club/secretariaat en/of

nerschap zullen we later ongetwijfeld nog

mogelijk beschikbaar is bij mensen thuis,

eens terugkomen.

bijvoorbeeld foto’s, commissie verslagen,

Een

notulen e.d.

Nieuwsblad van 7 oktober 1968 laat het elftal

•	Het maken van een beschrijving van hetgeen beschikbaar is

krantenfoto

uit

het

Rotterdams

van de week zien.
Bij de komst van Het voetbalseizoen 1971-

•	Vergaarde informatie zouden wij graag

1972 staat velen nog goed in het geheugen

meer toegankelijk willen maken via de (en/

gegrift. In dat jaar werden 3 jeugdspelers in

of een deels gesloten) website. Denk bij

de basisopstelling opgenomen, te weten: Bert

voorbeeld aan foto’s en oude vereniging

van Weelde, Piet Zijnen en Feiko van den

publicaties

Oever. Aan het einde van het seizoen was er

• Het samenstellen van een VOC canon

een beslissingswedstrijd nodig om uit te

•	Met behulp van deze gegevens en wellicht

maken wie er kampioen zou worden. Deze

nog te vergaren informatie via interviews

wedstrijd tegen RKAVV vond plaats in Delft op

e.d. zouden wij graag een jubileumboek ter

16 april 1972 en wordt helaas voor een 3500

gelegenheid van het 125 jarig bestaan van

koppig publiek met 1-0 verloren.

VOC willen (laten) samenstellen onder de
voorlopige werktitel ‘VOC- 20/20’.

Het kan echter verkeren. In 1974 bleek dat
handhaving in de 3e klasse nog wel eens een

De leden van de Archiefcommissie doen bij

probleem zou kunnen worden, getuige een

deze een oproep aan alle VOC-ers om eens

oproep van de trainer. In november 1975

thuis te kijken wat er al dan niet onder hand-

volgde nog eens een schrijven van het

bereik is opgeslagen en wellicht interessant is

bestuur aan de HH spelers van het eerste en

om onder de aandacht te brengen of te archi-

tweede elftal dat twee keer in de week trainen

veren. Met name foto’s door u voorzien van

echt noodzakelijk zou zijn.

een onderschrift zijn van harte welkom. Aarzel
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De Archiefcommissie
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De Jankers;
bijna altijd in de top tien!
Enige jaren geleden hebben een aantal VOC-ers op
initiatief van Karl Hormann voor het eerst mee
gedaan aan de popquiz in het bekende etablissement
Rotown en sindsdien is het een mooie traditie geworden.
Het team doet in vrijwel ongewijzigde samenstelling

landstalig, duitse volksmuziek, en popmuziek in het alge-

onder de naam “ de Jankers “ iedere keer weer mee aan de

meen, Eric Theunisse, specialisatie: herrie, Maartje Weijers

popquiz die twee keer per jaar wordt gehouden. Kort voor

met steeds wisselende ondersteuning meestal uit de

de jaarwisseling in Rotown en kort voor de zomer in ver-

hoofdstad. Zij is gespecialiseerd in het recente werk terwijl

schillende gelegenheden in het hartje van Rotterdam. Aan

vader Henk Weijers alweer zo’n jaar of vier wacht op een

de quiz doen zo’n vijftig teams mee en de beste klassering

vraag over Procol Harum of Jethro Tull.

voor het VOC-team is tot op heden is de vierde plaats. Het
is dus nog even wachten op een podiumplaats.

Leuk om te vermelden is nog dat de quiz wordt samengesteld door Minke Weeda.

De popmuziekfanaten zijn: Karl Hormann, voormalig cap-

Juist ja de zus van…..

tain, Walter Baghuis ( heeft Karl op een huiperige manier
gewipt als captain ), Andre Hendriks, specialisatie: neder-
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Tineke Kool

VOC wordt mede gesponsord door:
3rd Millennium
Productions

ABN-AMRO Bank N.V.

Productie van bedrijfsfilms, commercials
en PR videoregistraties

010 - 2112170

06 - 42133771

Oppert 244, 3011 HV Rotterdam

www.3mp.nl

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van
smeermiddelenvoor automotive en
industrieel gebruik.

010 - 2827927

Banquaire diensten
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

010 - 4025404

Baljon & Mora
Makelaars

Haringvliet 543,
3011 ZP Rotterdam

www.arl-porducts.com

Autoschade

Makelaardij

010 - 2854444

010 - 4223000

Frobenstraat 17 B, 3045RD Rotterdam

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam

Bierhandel de Pijp

BMW / MINI Dealer
Dubbelsteyn B.V.

www.moller-autoschade.nl

010 - 2759911

010 - 2424600

van Vollenhovenstraat 29,
3016 BG Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 40,
3062 MB Rotterdam

Bob van der Heijden
Sporthuis

Eet- en bierlokaal

010 - 4366896

Colliers International
Rotterdam
Bedrijfshuisvesting

Concordia

Cityprint Rob de Widt

Verzekeringen

Drukkerij

Bedrijfshuisvesting

010 - 4402844

010 - 4127614

www.bdo.nl

010 - 5119955

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

COD BV

Cornus Vastgoed

Cruise Hotel

Open source projectontwikkeling

Vastgoed

Hotel

www.cod.nl

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

010 - 4514233

3e Katendrechtsehoofd 25,
3072 AM Rotterdam

Dijkstra Voermans
Advocatuur
& Notariaat

DVDW Advocaten
Advocatuur

www.cornus.nl

010-2424880

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

www.dijkstravoermans.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

WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel

Chirurgie

www.grapedistrict.nl

010 - 2973090

Kralingse Plaslaan 40, 3061 BA
rotterdam

Heelpunt B.V.

Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.dubbelsteyn.nl

Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH
Rotterdam

www.colliers.nl

Grapedistrict
010 - 4610322

078 - 6527600

Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.concordiaprotects.nl

020 - 262 12 12

www.baljonenmora.nl

Gaffelstraat 90,
3014 RM Rotterdam

Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

Michelangelostraat 67, 1077 BW
Amsterdam

Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam

Autoschade Möller
B.V.

Accountancy & Belastingadvies

www.bobvanderheijdensport.nl

Verzekeringen

ARL

BDO CampsObers

Bergselaan 330-332,
3038 PC Rotterdam

010 - 7995800

www.amlineurope.com

BASE

010 - 4658442

Private banking
Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Advocaten - advocatuur

Verkoop sportartikelen

Amlin Europe NV

www.abnamro.nl

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

email: office@baseadvocaten.nl

ABN AMRO
MeesPierson

Tsjaikofskilaan 10, 3055 KP Rotterdam
www.asz.nl

www.ssrotterdam.nl

010 - 4400500

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

www.dvdw.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

GE Artesia

Facilitaire diensten

Private banking

010 - 2981111

010 - 4406700

Karel Doormanweg 4,
3115 JD Schiedam

Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

Heinen & Partners

Hilvest Food B.V.

Bouwkundig adviesbureau

Strategisch/financieel advies

www.facilicom.nl

0180 - 615331
06 23972856

Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht

www.heinen-partners.nl

www.geartesiabank.nl

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

www.hilvest.nl

DE HAAN
KRAAIT...

17

Groot vertrouwen
De thermometer tikte
de laatste dagen regelmatig
de 17 graden aan
en dat maakt de mens
toch direct weer
wat vrolijker na enkele
maanden winterweer.
Vooral ’s avonds op
ons trainingsveld merk je
onmiddellijk het verschil
want zuur kan het
daar regelmatig zijn met
een welbekend briesje erbij.

Net als in de sport is het weer toch erg onvoor-

Aan de teamgeest hebben we begin januari

spelbaar en gisteren gaven onze weermeesters

stevig gewerkt in Lissabon. De complete

weer aan dat we volgende week weer keihard

groep vertrok midden in de nacht goedge-

worden teruggeworpen in de ons bekende en

mutst naar Schiphol en kwam enkele dagen

voor veel mensen verafschuwde winter.

later uitgeperst als een citroen ook weer aan.
Nu lag dit niet zozeer aan de verrichte trai-

Met de prestaties van VOC 1 is het tot nu toe

ningsarbeid, maar meer aan het zelf in te vul-

echter één lange zomer, vanaf dag één op kop

len avondprogramma. Ik zal verder niet teveel

van de ranglijst en inmiddels, inclusief de nog

in detail gaan want dat is voor iedereen zelf

uit te spelen Magreb wedstrijd, 12 punten voor-

wel in te vullen. De groep verdient wel een

sprong op de concurrentie. Het zou best kun-

compliment als je ziet hoe er tijdens deze

nen zijn dat op het moment van uitkomen van

dagen ook nog kan worden gevoetbald.

deze Vocabulaire een daverend kampioensfeest

Vooral VOC 1 speelde een hele sterke oefen-

al weer achter de rug is of in ieder geval nade-

wedstrijd tegen een lokaal tweede divisie

rend is want onder normale omstandigheden

team en won ook verdiend met 5-4. Niet eens

mogen we dit beslist niet meer verspelen.

zozeer de uitslag, maar het vertoonde spel gaf

Wat is echter normaal in de sportwereld ? FC

nog maar een keer aan dat het lichaam veel

Boshuizen telde vorig seizoen in onze afdeling

meer kan opbrengen dan je zelf soms denkt.

een voorsprong van 13 punten en wist deze

Al met al was het trainingskamp weer gewel-

precies op de laatste dag nog compleet te ver-

dig georganiseerd door Kim en Kees en kijken

spelen aan het oprukkende Quick. Ik zie echter

we al weer uit naar de volgende uitgave.

in onze afdeling geen ploeg die net als Quick
aan een stevige opmars bezig is dus het vertrou-

Op dit moment zijn we met VOC 1 ook door-

wen op een mooie afloop is erg groot.

gedrongen tot de kwartfinale van de
Districtsbeker na de uitschakeling van

Ook VOC 2 doet nog volop mee voor de prijzen

Topklasser VVSB in Noordwijkerhout en zal,

en met de eerste periodetitel op zak in ieder

waarschijnlijk begin april, Topklasser Capelle

geval verzekerd van een toetje na afloop van de

ons volgende doel zijn. In geval we ook hier

competitie, maar mooier zou natuurlijk zijn om

doorheen komen dan plaatst VOC zich voor

kampioen met de gehele selectie te worden. De

de ‘grote’ KNVB Beker in het volgende seizoen.

teamgeest is erg goed en als we bij één het aan-

De eerste ronde loot je dan automatisch een

tal schorsingen en blessures kunnen beperken

andere amateurclub en in de rondes daarna

dan zou VOC 2 komend seizoen ook wel eens in

kan iedere BVO worden geloot.

de reserve Hoofdklasse kunnen uitkomen.
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Peter de Haan

Traject Sportplus
gaat gestaag verder
Vorig jaar mei, voor de start van de kampioenswedstrijd van
VOC 1, heeft VOC de Sportplus status ontvangen. Via verschillende kanalen zijn de VOC leden en geïnteresseerden op de
hoogte gebracht van de verschillende plannen die er leefden om
onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Het vervullen van een brede en belangrijke maatschappelijke functie voor
zowel onze leden als de omgeving is één van de doelstellingen
in het VOC beleidsplan.

-	Beweegtraject voor artrose patiënten waarbij VOC de faciliteiten van het clubhuis en
de sporthal ter beschikking stelt.
-	Positief Coachen, het programma dat nu uitgerold wordt door een aantal VOC ambassadeurs in samen werking met Stichting
Positief Coachen met de doelstelling om
met elkaar bij VOC een cultuur neer te zetten waarin prestaties verbeteren, sportivi-

VOC was in aanloop naar de sportplusstatus al

voetbal is in volle gang. Er wordt uitgebreid

teit toeneemt, meer pubers lid blijven en

gestart met een aantal projecten. Dit waren

stil gestaan bij de consequenties die invoe-

het aantal vrijwilligers groeit. Dit grote tra-

onder andere het Stephanusschooltraject, spor-

ring van een nieuwe ‘bloedgroep’ met zich

ject is mogelijk gemaakt door ondersteu-

ten en klussen door Pameijer cliënten en het

meebrengt waarbij ook hier de kleedka-

aanbod van gezonde voeding (gezonde brood-

merproblematiek en veldcapaciteit het

jes, jus d’orange) vergroten in het clubhuis.

grootste struikelblok lijkt te zijn.

ning van Rotterdam Sportsupport.
-	In samenwerking met Pameijer heeft ‘jobcarving’ plaatsgevonden. Hierbij is gekeken

Nu zijn we bijna een jaar verder en het lijstje

-	De werkgroep Huiswerkbegeleiding op

naar een aantal (vrijwilligers) functies bij

van activiteiten heeft zich uitgebreid. De gro-

maat gaat de komende tijd samen met des-

VOC of er taken door anderen opgepakt

te projecten zoals duurzaamheid, huiswerk-

kundigen kijken hoe de plannen gegoten

kunnen worden. Door deze taken te bun-

begeleiding op maat en invoering van meis-

kunnen worden in een businessplan. Dit

delen kan een functie gecreëerd worden

jes- en damesvoetbal komen nu in het eind-

zou als voorbeeld kunnen gaan dienen voor

die ingevuld kan worden in het kader van

stadium van hun inventarisatietraject.

andere sportverenigingen in Rotterdam.

een arbeidstraject. Hierdoor is het mogelijk

Eind voorjaar 2013 zal de haalbaarheid in

geweest om onze nieuwe administratieve

Andere zaken zijn al onder de noemer van

kaart zijn gebracht en bij een positief

ondersteuning in de persoon van Wanita

Sportplus ingevoerd of er is besloten er op dit

besluit door het bestuur wordt toegewerkt

George aan te trekken.

moment niet mee door te gaan. Dit laatste

naar een start rond het nieuwe schooljaar.

-	Op korte termijn willen we mensen met een

geldt voor G-voetbal en G-cricket. Na inventa-

-	De commissie duurzaamheid heeft de VOC

beperking sport onder begeleiding aanbie-

risatie bleek dat invoering een te grote wissel

ambitie verder uitgeschreven: energieneutraal

den. Dit is een project waarbinnen een aan-

zou trekken op de VOC organisatie qua inzet

willen worden op gebied van stroom, 30%

tal organisaties belangeloos samenwerken:

vrijwilligers en veld- en kleedkamercapaciteit.

reductie op gebied van gas en 20% op gebied

Rotterdam Sportsupport, Mee Rotterdam

Even een korte tussenstand van de projecten:

van water en afval. Het aanvalsplan is bepaald.

Rijnmond, Fysio- & Manuele Therapie

-	Het traject gezonde voeding is, na invoe-

Hierbij wordt gekeken naar zowel energie

Boddé/Zuiderent en VOC

ring van een aantal gezonde producten in

opwekken als energie besparen. Zonne

het assortiment met een wat gunstigere

panelen, windmolen en zonneboiler zijn

Voor de verdere toekomst kan gedacht wor-

prijsstelling, afgerond. Regelmatige evalu-

onderwerp van onderzoek. Ook wordt geke-

den aan sportaanbod voor oudere leden bij

atie en de gezonde voedingsgedachte

ken naar eigen energieverbruik en besparings-

wie voetballen en/of cricketen niet meer tot

meenemen bij assortiment keuze zal leiden

mogelijkheden. De verwachte eindrapporta-

de mogelijkheden behoort.

tot continuïteit in het aanbieden van

ge staat gepland voor eind maart.

gezonde producten.

Kortom plannen genoeg; maar daarnaast
De keuze is dan aan het bestuur, net als de

moeten ze ook uitgevoerd worden. Hiervoor

lijkheid aan voetballertjes om te kunnen

andere trajecten.

hebben we nog enthousiaste mensen nodig.

sporten bij een sportvereniging. Dit traject

Ook zijn er de afgelopen maanden nieuwe

Laat weten als je mee wilt helpen om de plan-

loopt nu voor het tweede jaar en evenals

ideeën ontstaan die onder de paraplu van

nen tot uitvoering te brengen.

het wekelijks klussen door Pameijercliënten

sportplus tot ontwikkeling zijn gekomen. Het

en het zakgeldproject zijn dit standaard

is de bedoeling dat deze activiteiten een plek

activiteiten binnen VOC geworden.

krijgen binnen de VOC organisatie.

-	Het Stepanusschooltraject biedt de moge-

-	De inventarisatie van meisjes en dames-

Voorbeelden hiervan zijn:

Kain Beaumont,
voorzitter commissie Sportplus
Info via: voc@v-o-c.nl
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La Salute, Lisette Lo Monaco

Het ideale teamuitje
Goed eten combineren met voetbal: het gaat al jaren hand in hand samen bij La
Salute. Lisette en Libero Lo Monaco begonnen in 1995 met het bekende restaurant
La Salute aan de Bergse Dorpsstraat 65. In 2002 kwamen er de lunchroom en de
delicatessewinkel in de Kerkstraat bij. Bij de lunch en bij het diner kan je zomaar
tegen Giovanni van Bronckhorst aanlopen.
Nu is er op de Elgarhof een sfeervolle

grote ruimte gezellig ingericht en

kookstudio bijgekomen. Net achter

geschikt gemaakt voor Italiaanse

de Beethovensingel is de ideale plek

kookworkshops. Ook is het er mogelijk

gevonden voor team-uitjes, bedrijfs-

met een groep pizza’s of pasta’s te

feestjes en kookworkshops. Het is er

komen eten. We hebben er inmiddels

gratis parkeren en er kunnen groepen

al een boel leuke feestjes opzitten en

terecht van 15 tot 80 personen. Als in

de reacties zijn enthousiast. Het is

mei het seizoen bij VOC feestelijk

tevens de keuken van onze bezorg-

afgesloten mag worden, informeer

dienst en alle heerlijke delicatessen

dan even bij Lisette. Zij kan het per-

van de winkel worden er bereid. We

fecte feestje organiseren voor je team.

hebben het gezellig aangekleed en
zien er graag wat elftallen hun seizoen

Wat heb je met VOC?

komen afsluiten.

Onze zoon Cristiano speelt er al jaren
en speelt nu in de C1. Hij heeft het er

Wat zijn de dranktips?

altijd enorm naar zijn zin gehad en

Libero komt uit Sicilië en wij gaan er

gaat er ook graag op zondag heen.

elke zomer weer naar toe, dus wil ik

Dat hebben wij liever dan dat hij op

de Siciliaanse wijnen wel aanbevelen.

straat hangt. Hij is de hele dag met

Wij hebben de Nero d’Avola en de

voetbal bezig. Verder zien we veel

Corvo. Dat zijn heerlijke wijnen. Voor

VOC-ers in onze lunchroom en in het

de zomermaanden hebben we de

restaurant. Zakelijk doen we wel eens

Prosecco en natuurlijk de Limoncello!

een catering voor VOC en brengen er
met een fikse korting pizza’s naar toe.

De Corvo blijkt hartig en evenwichtig,

Het maakt niet uit hoeveel er besteld

de Nero is wat meer Shiraz-achtig. De

worden en welke pizza het moet zijn:

Limoncello is inderdaad een aanrader

voor vijf Euro brengen we ze naar VOC

en heeft een alcoholpercentage tus-

(Red: normale prijs Eur. 7,50 – 12,00 )

sen de 30 en 35 procent. Op warme
zomerdagen even een flesje in de

Is dat wel gezond?

diepvries leggen en rond een uur of

Of tegen Rob Jacobs, Willem van

Ach, helemaal gezond zal het niet

vier tevoorschijn toveren. Het is dus

Hanegem, Emile Schelvis, John de

allemaal zijn, maar we kunnen natuur-

ook goed te begrijpen dat veel VOC-

Wolf, Hugo Borst of natuurlijk Geert

lijk ook salades of pasta’s met groente

ers al kiezen voor een lunch of diner

den Ouden. Libero Lo Monaco is voet-

maken. Voor sporters is het belangrijk

bij La Salute met een lekker drankje

balfanaat, aanhanger van AC Milan,

om koolhydraten binnen te krijgen en

erbij. Het is namelijk voor de meesten

en praat het liefst de hele avond over

die kunnen we leveren.

op de fiets of lopend te bereiken.

voetbal. De lunchroom hangt vol
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prachtige foto’s van Faas Wilkes, uit

Wat gebeurt er op de Elgarhof?

diens tijd bij Internationale en Torino.

Op de Elgarhof hebben we een mooie

Walter Baghuis
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HOORDE STEEDS VAKER DE NAAM VOC...
De afgelopen twee jaren hoorde ik steeds vaker de
naam VOC. Door een collega die het 3e traint met
enthousiaste verhalen over het goede spel van het 1e
en 3e elftal en een collega VOC-voetbalvader.
Als ik aan een leerling vraag waar hij voetbalt, dan is het

een jeugdlid te corrigeren en zo de VOC-cultuur

antwoord regelmatig VOC. De 25 jaren daarvoor was het

bewaakte. Feitelijk was er niet veel te corrigeren, ondanks

alleen Robert de Widt die er voor uit durfde te komen dat

de niet denderende resultaten van de jeugdelftallen waar

hij lid was. Het meest verbazingwekkende was dat ik

ik in speelde. Gescholden werd er (bijna ) nooit . Daar

opeens een meisje zag rondlopen in het welbekende

letten de altijd aanwezige ouders wel op, die ons

rood zwarte tenue. Er verandert dus iets. Ik blijf nu op de

trouwens zonder problemen naar uitwedstrijden reden.

hoogte van de vereniging via bekenden. Helaas de

Een oorzaak van de slechte resultaten lag mogelijk aan

afgelopen jaren welgeteld drie keer geweest. Enthousiast

de matige trainingsopkomst. Het trainingsveld was in

gemaakt door Frans de Geus en afgesproken om meer

verre niet te vergelijken met de accommodatie van nu. De

wedstrijden van het 1e te bezoeken. Overigens was hij 45

toenmalige terreinbeheerder Toon gooide na een

jaar geleden degene die mij overhaalde om lid te worden.

regenbui een paar kuub zand op het veld, dat de

Wat mij het meest opviel was dat op het terras veel uit het

bespeelbaarheid alleen maar verergerde. Trainen op

verleden bekende VOC-ers stonden. Ze begroetten me

koppen kwam nauwelijks voor door de zware natte

op een manier alsof zij mij wekelijks zagen. Gewoon

trainingsballen volgeplakt met zijn zand.

logisch dat ik er was. Mooi dat zij nog er steeds zijn en iets

Over techniek gesproken: VOC had best leuke technische

blijven betekenen voor de club. Destijds liepen er op het

voetballers, helaas weinig waterdragers, wel veel spelers

veld aan de Kleiweg ook een grote groep oudere leden

die (een term uit de jaren 70) graag spielmacher wilden

rond die zich op een positieve en enthousiaste wijze

zijn. Elftalbegeleiders wisten altijd in goede harmonie elk

bezighielden met de club. Veel mensen in regenjassen,

teamlid op de voor die speler meest geschikte positie te

zoals de heer Roldaan sr., die altijd rustig stond te kijken

krijgen. Eigenlijk zijn er maar weinig spelers uit mijn

en hier en daar een complimentje uitdeelde. Piet van

jeugdperiode waar ik nog specifieke voetbalkwaliteiten

Schooneveld, die samen met Klaas Terluin het A1 elftal

van kan herinneren. De sfeer was belangrijk, lekker

begeleidde, de heer van de Kooij sr en Piet Schnitker, de

ballen. In bijna elk elftal zat wel iemand, die meende een

stille kracht die de ledenadministratie deed en op

goed afstandsschot te hebben en die vaardigheid ook

maandagavond “Ons Wekelijks Bulletin” stencilde.

elke wedstrijd te moeten tonen. Twee namen dan maar:

Natuurlijk Tiel van Eck, vaak op kaplaarzen omdat hij

Peter Middeldorp en Ceesje Schut. Mannen die al dik

commissaris was bij de KNVB en bij regen de velden

tevreden waren als de bal niet verder dan drie meter hard,

moest keuren.

over of naast het doel ging. Bedenk me nu, dat ik dit nog

De meest opvallende was Jan Bongers, een prettige en

graag een keertje wil meemaken. Hoor wel wanneer…

corpulente heer die gezeten op het terras veel
wedstrijden volgde, maar ook naar beneden kwam om
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Henri Lupgens

VOC wordt mede gesponsord door:
Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of
06 - 55182142

Infradata

ING Bank

Intermax Hosting B.V.

Network Integrator

Banquaire diensten

Internet hosting

071 - 7501525

010 - 4446805

010 - 7104444

Weg en Land 22,
2661 DB Bergschenhoek

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

Joko Fruit

De Jonge Advocaten

KHdGE

Kneppelhout &
Korthals

www.hollandmachinery.nl

www.infradata.nl

www.ing.nl

Fruit im- en export

Advocatuur

Werving & selectie

010 - 4761166

010 - 2140400

010 - 4224414

Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

Kok & Van Heck
International BV

Kool Optiek

Exclusieve juwelen

010 - 4227473

010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

Opticien
Bergse Dorpsstraat 93a,
3054 GC Rotterdam

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

www.khdge.nl

Korrekt Bouw
Installatie
Installatietechniek

010-4658973

Schoterbosstraat 11,
3032 CN ROTTERDAM

www.khinternational.nl

www.kooloptiek.nl

La Salute Ristorante

Liberty Fabrics
Rotterdam

Lodder Applicaties
B.V.

Industriele draad productie

ERP & CRM voor oliehandel

Italiaans restaurant

010 - 4221122

Bergse Dorpsstraat 65,
3054 GB Rotterdam

010 - 4610952

www.korrektbouw.nl

0183 - 583500

Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam

Papland 19, 4206 CK Gorinchem

Loyens & Loeff

Man Investments
Nederland BV

Mourik

Advocatuur

010 - 2051263

Bouw en techniek

www.lasalute.nl

010 - 2246224

www.liberty-fabrics.nl

www.loyensloeff.com

Beursplein 37,
Beurs-World Trade Center 19e,
30 11 AA Rotterdam

Mercurit B.V.

Mister Rotterdam

IT services & consultancy

Bedrijfsuitjes,
teambuilding en city events

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

06 - 46071291

Terbregse Rechter Rottekade 252
3055 XJ Rotterdam

www.mercurit.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897

www.man.com

010 - 4145465

Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

www.misterrotterdam.nl

010 - 2085976

010 - 2409599

Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 4121500

010 - 461 41 29

www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

www.kpmg.nl

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655

Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

MD Hotel
Investments B.V.
Hotelontwikkelingen en -transacties

010 - 4116004

Interieurbouw

010 - 2240480

Parodontologie en implantologie

010 - 453 4111

Fascinatio Boulevard 200,
3065 WB Rotterdam

Monster Meubel

Projectontwikkeling

De Oestercompagnie

KPMG
Audit - tax - advisory

Oplaadapparatuur telefonie

Nieuw Holland

Ordentall

www.kneppelhout.nl

Mobil Power NL B.V.

Nauta Dutilh

www.morelemon.nl

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam

Advocaten notarissen belastingadviseurs
www.nautadutilh.nl

Advocatuur

010 - 4005100

www.mourik.com

Corkstraat 46, unit 19,
3047 AC Rotterdam

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.ordentall.nl

0184 - 667200

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam

Heiligerleelaan 18,
3051 JK Rotterdam

Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.lodderapplicaties.nl

www.intermax.nl

Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

One on One
Marketingcommunicatie

010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

www.mdhi.nl

010 - 4371788

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.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

Spotlights ON:

6

e

46 Van Nunspeet (C)
38 J. Eyck
42 Hasselman
44 S. Kuo
47 Sass
49 Kaster
50 Deckert
52 Witkamp
53 Scholten
54 Schot
55 Van Essen
56 B. Eyck
57 Meeuws
58 Breedt
59 Tolman
60 Baak
61 Spaans
62 Muyselaar
63 Van Gurp
77 Gudden
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VOC 6
VOC 6 is een voetbalteam met uitsluitend leden van de

De studentenvereniging is ook de manier om elk jaar nieu-

studentenvereniging SSR te Rotterdam. De hoeveelheid

we teamgenoten te werven op VOC. Leden van SSR die in

voetbaltalent tussen de verschillende spelers verschilt

Rotterdam zijn gaan wonen en weer willen gaan voetbal-

enorm. Ondanks het beperkte aantal trainingen per jaar

len zijn bij het 6e welkom. We brengen het team onder de

proberen we het in de 4e klasse reserve. Niet geheel onver-

aandacht door in VOC-kleding naar de bar te gaan en

dienstelijk staan we de middenmoot. Dit is toch knap

namens SSR mee te doen aan studententoernooien. Deze

gezien de uitwedstrijden vaak zondagmorgen veels te

overigens vaak goed worden afgerond.

vroeg worden gespeeld. Gelukkig spelen we thuis om half
3 zodat iedereen na een nachtje doorzakken wel weer een

Dit team speelt al sinds 2001 of 2002 op VOC met steeds

beetje kan voetballen.

nieuwe aanwas. Elke speler van het team heeft een eigen
rugnummer en die houdt hij ook al is hij gestopt. Hierdoor

Doordat we elkaar ook op de studentenverenging zien

spelen we tegenwoordig met rugnummers zoals 52 en 77.

doordeweeks is er een leuke band tussen de spelers. Dat

Het zou mooi zijn als we het nummer 100 halen op VOC.

merk je in de derde helft of wanneer we een teamuitje heb-

VOC 6 is misschien niet zo bekend op VOC en daarom zijn

ben. Voor een deel van het team staat de gezelligheid boven

we blij dat we met dit stukje in de Vocabulaire ons gezicht

het goed voetballen. Dit zou nog wat beter moeten willen

nog een beetje laten zien. We zullen er namelijk nog een

we een keer kampioen worden. Een ander probleem is dat

tijdje zijn.

we soms met zijn allen een gala hebben of een feestje op
zaterdag wat het voetballen op zondag niet verbeterd.

De nieuwe headcoach
Cricket: Bas Zuiderent
De structuur van het cricket op VOC is

een aantal spelers is vertrokken of

omgegooid. Wat is er veranderd en

gestopt; wat zijn je verwachtingen voor

waarom is het veranderd?

aankomend jaar?

Het besef was er dat er echt serieuze verande-

Ik denk dat we een goed team hebben staan

ringen moesten plaatsvinden om te waarbor-

met veel eigen gezichten. Atse Buurman is

gen dat er in 2020 nog steeds cricket op VOC

een geweldige toevoeging voor de club als

gespeeld wordt. Sterker nog, cricket kan door

trainer, maar ook als speler in het eerste. Ik

veel meer mensen gespeeld worden op VOC.

verwacht bovenin de Hoofdklasse mee te

Dat is dan ook het doel.

draaien. Een kampioenschap is geen vereiste.
We zijn een team voor de toekomst aan het

We stellen als VOC Cricket Academy ons zelf

neerzetten.

het doel om iedereen de mogelijkheid te bieden om te kunnen trainen en zichzelf als

Heeft volgens jou 20/20 cricket de toekomst?

sporter te verbeteren. We willen dit zo veel

Jazeker.

mogelijk doen met eigen (opgeleide) coa-

Hoe krijgen we rondom de boundry

ches. We zien ook af van het binnenhalen van

weer veel publiek? The dansant erbij?

allerlei buitenlanders om de selectie te ver-

Boundry poezen langs de boundry?

sterken. We zullen kiezen voor één buiten-

Lijkt me een goed plan. Muziek, buitenbar, ga

landse coach/speler. Zijn coaching-kwalitei-

zo maar door. Er gewoon een feestje van

ten zullen doorslaggevend moeten zijn. Het

maken. Succes van onze teams en een uitstra-

eerste elftal zal gedragen moeten gaan wor-

ling van plezier en sportiviteit zal ook zorgen

den door eigen VOC spelers en uiteindelijk zal

voor interesse van toeschouwers.

dat in de toekomst weer leiden tot een landskampioenschap.

Eerst was je een redelijke cricketer;

Hoe zie je de toekomst voor je voor

toen werd je wat ouder; je werd

VOC op cricketgebied?

groundsman; nu overall headcoach;

Ik zie een vernieuwde structuur die zal gaan

wat kunnen we in de toekomst nog

zorgen voor (meer) cricketplezier. Ik denk dat

meer van je verwachten?

we met onze faciliteiten de meest aantrekke-

Ik word inderdaad ouder, dank je. VOC zit in

lijke club hebben in Nederland. Wat mij

m’n hart en ik zal dan ook altijd betrokken blij-

betreft zijn we de weg ingeslagen die zal lei-

ven en een steentje bijdragen waar ik kan.

den tot sportief succes op langere termijn.
Tim Ruyters
We zijn gedegradeerd met het eerste;

Mooi voor mekaar:
De dames Kim (Feenstra) en Fatima (Moreira de Melo) wilden tijdens
een fotoshoot op Marbella toch even laten weten dat ze meeleven
met de verrichtingen van VOC. Aangezien ze hele dagen rondlopen
in hun VOC-trainingspak, bleek het een kleine moeite om ze voor de
lens te krijgen in deze prachtige outfit. Fatima geeft aan ook een keer
de aftrap te willen doen voor een wedstrijd van VOC-1, het liefst
natuurlijk de kampioenswedstrijd. Kim denkt nog na over haar bijdrage aan het wel en wee van VOC. Ideeën zijn welkom. Voor deze
keer zijn zij dus de boegbeelden van de Vocabulaire en hebben we in
plaats van oude mannen met kruiwagens een glamourcover.
We (VOC en de Vocabulaire) hebben het mooi voor mekaar!
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The Old Legsweepers tegen
The Guestworkers

Flag Day

Wij moeten een eind terug in de tijd voor het ontstaan
van deze speciale cricketdag. Ik weet zeker dat de deelnemende spelers en aanwezigen er warme gevoelens aan
blijven houden

vlnr: achterste rij: Vijai Laxminarayan, Victor de Moura Correia, Edwin Finch, Jan Groen, Ton
Meerman, Ferdinand Cornelis, Jan Hagen sr., Martijn Wimmers, Willem Jan Kok, ? ,
Nico van Ruiten, Wout van den Bovenkamp, Jan Nieuwland, D. Laxminarayan, Ed de Moura
Correia en Hans van Weelde
Voorste rij: Pramod Saxena, Anton Nieuwenburg, Jose de Moura Correia, Willem Jan Kok, ? ,
Swami Laximinarayan, Arie Terwiel en Wally van Weelde.

Rond 1960 start men met een Vaders tegen Zonen cricket-

vinden en komen geregeld bij elkaar over de vloer. Zij

wedstrijd. Wim Neleman en zijn vader nemen hieraan

genieten vanaf dat moment ook van de verrichtingen van

onder meer deel. Vader Neleman blesseert zijn pink en

het eerste cricket team. Tijdens deze lange zomerse dagen

stopt daarna met cricket. Na afloop van de wedstrijd is er

worden hem de vele cricketwetten bijgebracht. Het huis

voor iedereen worst en gehaktballen. In 1964 nemen ‘The

van Wally en Lizeke is in die tijd een zoete inval voor VOC-

Old Legsweepers’ deel aan de veteranen¬competitie.

ers. Tijdens een zwoele zomeravond in 1976 heeft Wally

Rond deze tijd wordt mijn vader lid van VOC. Hij gaat voet-

een ingeving. Er moet een speciale cricketdag komen

ballen in het veteranenteam. Tot het moment dat hij zijn

waarbij een team van alle buitenlandse spelers het

knieschijf breekt. Overigens heeft hij hoog gevoetbald bij

opneemt tegen de ‘The Old Legsweepers’. De aanvoerders

het legendarische Sporting Futbal Club de Portugal uit

van beide teams zijn Wally van Weelde en Jose de Moura

Lissabon. Via het voetbal leert hij Hans en Wally van

Correia. Jose wordt aanvoerder van ‘The Guestworkers’.

Weelde kennen. Zij nodigen hem tien jaar later uit om in
het veteranenteam te spelen. Hij is vanaf dan ook een ‘Old

Wat is nu zo speciaal aan deze Flag Day? Het is tenslotte

Legsweeper’.

gewoon een potje cricket op een vrijdag. Het blijkt echter
veel meer dan dat te zijn. Alle vrijwilligers krijgen een uit-

Mijn vader en Wally kunnen het bijzonder goed met elkaar
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nodiging om deze dag mee te maken. Wanneer je op Flag

Day de hol aan de Oude Kleiweg naar beneden rijdt, heeft

umpires, scorers en alle genodigden er nog steeds met

het veld een kleurrijke blik. De landsvlaggen van elke deel-

warme gevoelens aan terug denken. Deze dag is ook in het

nemende speler hangen in de top. Hier worden zelfs extra

leven geroepen om de vele vrijwilligers te bedanken voor

vlaggen¬masten voor geplaatst. En de inwendige mens

hun jarenlange inzet voor de club. In deze periode wordt

wordt verwend. Een bekende Rotterdamse vishandel ver-

het eerste cricketteam ook diverse malen landskampioen.

zorgt de lunch. ‘s Avonds is er een enorme diversiteit aan

Het is een ‘happy’ periode. De zomers zijn vaak mooi, en

buitenlandse lekkernijen. De echtgenotes van de spelers

op Flags Day is de zon goed aanwezig.

De in die tijd altijd in
grote getale aanwezige
partners en vrijwilligers
op Flag Day.

hebben hiervoor een typisch gerecht uit hun land van herkomst bereid. Zo kan men genieten van Indiaase,

Helaas bestaat deze dag niet meer. Ook het niveau van ons

Pakistaanse, Srilankaanse curries, Engelse trifle, Portugese

topcricket is er niet meer. Ik hoop dat we hier de komende

rijstschotels, etc. En natuurlijk is er ook mooie wijn om de

vijf jaar met z’n allen wat aan gaan doen, zodat de tijden

soms hete smaak wat te temperen. Voordat men met de

van Flag Day weer terugkeren op ons mooie veld. Nooit

dis begint, zingt elke buitenlandse speler zijn volkslied.

gaat Rood Zwart verloren.

Ruim 10 jaar is deze dag een item op de cricketkalender

Ed de Moura Correia

van VOC. Ik weet zeker dat de deelnemende spelers,
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Geluiden uit
het enge bos

Tijd voor een nieuwe voorzitter?
Het is Kerst 2012. Onze Hoofdredacteur doet een ontboezeming in het voorwoord van de VOCabulaire: hij is dol op
lulkoek en clichés. Of dat een pre is in zijn functie lijkt mij
twijfelachtig, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat er
om wat hij daarna vertelt. Ondanks zijn voorliefde voor lulkoek, vindt hij de verhalen van Peter de Haan te veilig.
Ondanks zijn liefde voor het cliché, vindt hij de verhalen
van onze voorzitter te braaf.
Ik blader naar de rubriek die veelzeggend ‘Open deur’ is
genoemd. Daar lees ik: ‘Is het leuk en geeft het plezier?’ Ik
weet direct genoeg. Walter heeft gelijk. Dit is geitenwollensokken-geneuzel waar niemand op zit te wachten. En het
ergste is: dit is de man die VOC moet leiden. Je vraagt je af
of VOC niet een nieuwe voorzitter nodig heeft. Eentje die
de club verder helpt en tegelijkertijd het leven van onze
hoofdredacteur een beetje aangenamer maakt. Daar zijn
best wat mooie voorbeelden van.

Maged Samy

Neem nou Maged Samy, de nieuwe, Egyptische eigenaar
van KV Turnhout, de hekkensluiter in de Belgische 3de
klasse. Samy durft te investeren. Afgelopen winter haalde hij
14 Egyptenaren om de club te behoeden voor degradatie.
Niet dat de fans van Turnhout het konden waarderen
overigens. ‘Wij zijn KV Turnhout!’ schreef een fan op
Facebook. ‘Ik ben Turnhout,’ reageerde Samy, ‘Of kun jij een
eigendomsdocument overleggen?’ Samy was het duidelijk
niet gewend om tegengesproken te worden. Direct
voegde hij er aan toe: ‘Aan de klootzak die zegt dat het tijd
is dat ik vertrek: het is tijd voor mij om te zorgen dat jij nooit
meer in het stadion komt!’
Toen Samy vervolgens werd uitgescholden voor kameel,
vond hij het welletjes. Hij sloot af met een dreigement. Als
het gescheld blijft, laat hij voor straf een kameel opnemen
in het logo van Turnhout.

Gigi Becali

14 nieuwe Egyptische spelers zou misschien wel leuk zijn,
maar we willen bij VOC geen voorzitter die de supporters
bedreigt. Misschien is Gigi Becali een beter voorbeeld. Hij
bracht Steaua Boekarest terug naar de nationale top in een
magnifiek, nieuw stadion. Hij is ook zeer begaan met de
supporters. Na een nederlaag bood hij zelfs persoonlijk zijn
excuses aan: ‘Ik bied mijn excuses aan, aan alle fans.
Behalve die tegen mij waren. Zij moeten wegwezen. Ze zijn
bezeten door Satan.’ Becali heeft wel meer bijzondere
opvattingen. Begin vorig jaar zei hij tegen de voorzitter van
Dinamo, dat zijn beslissing om zijn vrouw in te ruilen voor
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een jonger model een prima keuze was. ‘Want,’ voegde
Becali daar aan toe, ‘een man is een man en een vrouw een
hoer.’

Jesús Gil Y Gil

Het zou kunnen dat het vrouwelijke deel van VOC niet zit
te wachten op een voorzitter die alle vrouwen hoeren
vindt. Misschien hebben VOC en het VOCabulaire iemand
nodig zoals Gil Y Gil. Altijd goed voor een mooie quote: ‘Je
hebt van die spelers die in hun broek schijten als ze bij
Atletico komen spelen. Musampa is er zo eentje. Hij blonk
uit bij Malaga en kwam naar ons. Momenteel is het zonde
van het gras dat hij erop speelt.’
Gil had het imago van een Maffiabaas. Hij had een stal met
tweehonderd renpaarden, een fokkerij voor vechtstieren
en een limousine in de kleuren van Atletico. Hij leidde de
club naar het meest succesvolle jaar ooit. In 1996 won het
de dubbel.
Hij raakte regelmatig in opspraak. Voor de wedstrijd tegen
Ajax in ‘97 maakte hij een opmerking over de spelers van
de club: ‘Het lijkt hier de Kongo wel, de zwartjes groeien als
paddenstoelen uit de grond.’
Hij begreep niet waar ze vandaan kwamen: ‘Hebben ze hier
een oliebollenmachine die zwartjes maakt?’

Arjan Nataraj

Misschien moeten we concluderen dat een voorzitter met
een grote bek gewoon niet werkt. Hoe jammer dat ook is
voor het VOCabulaire.
Onze voorzitter is minder kleurrijk. Hij heeft geen fokkerij
voor vechtstieren, geen limousine in de kleuren van VOC en
ik denk niet dat hij zijn collega van PFC heeft geadviseerd
om er vandoor te gaan met een veel jonger model.
Ons clubje zit wel in de lift. Daarvoor hoeft Arjan geen
14 nieuwe, Egyptische spelers te kopen. Liever niet zelfs.
Spelers halen past niet bij VOC. Misschien zijn vragen als:
‘Is het leuk? Geeft het plezier? Wat hebben onze leden er
aan? Kunnen we het financieel dragen? En past het bij onze
vereniging?’ wel heel relevante vragen. Hoe suf ze ook zijn.
Hoe weinig het VOCabulaire er ook aan heeft.
De club groeit. En op een goede manier. Eigenlijk gaat het
best wel lekker bij VOC. ‘Is er dan niets dat beter kan?’
vraagt u zich nu misschien af. Natuurlijk wel! Want dat duffe
hondje op dat logo.... Is dat niet aan vervanging toe? Ben
benieuwd wat er gebeurt als ik Arjan binnenkort eens voor
kameel uitscheld.

Niels van Dam
Bor de Wolf

VOC wordt mede gesponsord door:
Ploum Lodder Princen

Praktijk de Boorder

Advocaten en Notarissen

Tandarts

010 - 4406440

010 - 4226634

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

Printvisie

Profilease B.V.

Drukkerij

autoleasemaatschappij

010 - 7410410
F 010 - 4198880

010 - 2112011

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam

www.printvisie.nl

Rogam
Mercedes Benz en Smart

010 - 4180400
www. rogam.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611

Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

info@profilease.nl
www.profilease.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

www.rookgroep.nl

Smeding Media &
Management B.V.
Uitgever Z journaal Rotterdam
sponsored magazines

010 - 4182521

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam

smeding@luna.nl

Spec Management
Artiesten management

036 - 7112747
www.spec.nl

Subsidie Advies BV
Subsidieadvies

010 - 2427888

‘s-Gravenweg 21a,
2901 LA Capelle a/d Ijssel

www.subsidieadvies.com

TOP Repair B.V.

Total Produce B.V.

Autoschadeherstel

Fruit im- en export

0180 - 411471

010 - 2448410

Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

Vadnot Notarissen
Notariaat

010 - 2425400

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

www.vadnot.nl

Van Weelde
Chartering
010 - 4116330

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

www.vanweelde.nl’

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Praktijk Els van
Everdingen
Kinderpsychologie

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent

010 - 2182030

Fysio- en manuele therapie

www.elsvaneverdingen.nl

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank

De Randamie &
Verstoep Notarissen

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

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

010 - 4180796

Notariaat

010 - 4330355

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,
06 - 53402624

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

www.drvm.nl

www.schoutenzekerheid.nl

Solid assurantie advies
Jos van der Heijden BV

Sørensen
Weijers & Ko

Verzekeringsagentschap

Arbeidsrechtadvocaten

06-23884442

Eglantierbaan 14,
2908 LV Capelle a/d IJssel

www.solid-assurantie-advies.nl

Tam Tam
Brengt je wereld online

015 7502000
www.tamtam.nl

TradeMARC
design&layout
Grafische vormgeving

06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),
3062 ME Rotterdam

www.swnk.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

Verhoeven
Advocaten

Weijers Auto B.V.

Wexford Finance

Advocatuur

Personenauto’s

Financiële dienstverlening

0180 - 480120

070 - 3560086

010 - 2210777

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262

Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Dr. Kuyperstraat 5,
2514 BA Den Haag

Zomerhof Muys

Zonneveld Finance

Makelaars & taxateurs o.g.

Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen

010 - 2072279

Prins Alexanderplein 27,
3067 GC Rotterdam

www.zomerhofmuys.nl

010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.zonneveldfinance.nl

Crypto
Lentecrypto,
april 2013

Toch wel moeilijk, blijkt. Op de vorige opgave

te selecteren door het bedrijf Ceramics United

heb ik 1 inzending / reactie gekregen, met de

van John Kusters. Daarnaast blijft de prijs per

toevoeging, dat de aangeleverde oplossing

inzending gewoon bestaan.

niet correct was. Dat klopte inderdaad.

houdt in, dat ook een niet volledige of foutie-

De oplossing kan gestuurd worden naar

Dit keer de eerste opgave voor 2013, waarvan

ve inzending punten kan opleveren. Aan het

r.roldaan@planet.nl of naar mijn huisadres

de oplossing meetelt voor het jaarklassement.

einde van het kalenderjaar wordt aan de

Konijnenberg 51, 4874 JX ETTEN-LEUR. De

Elke inzending krijgt een aantal punten, die

inzender met de beste totaalscore een fraaie

uiterste inleverdatum is 30 april 2013. Veel

meetellen voor genoemd klassement. Dit

doos wijn uitgereikt, beschikbaar gesteld en

succes!
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Horizontaal:

2

3

Rob Roldaan

4

5

1. Eten voor het vee op afstand (14).
7. Het gaat maar door in de kerk (11).
8. Een vies rund in Azerbeidzjan (5).

6
7

8

14. Zijn gedrag is killing (5).

14

13

niet high (4).
18. Zo word je zeker niet zwanger: onbegrijpelijk touwtjespringen (6,5).

18

24. Snoer om de Jura vast te binden? (4).

20
22

21
24

27. Vooruit, doe dicht! (3).

29

30

31

28

32

33

34
35

36

32. Schattig klein hondje, maar wel wild (7).

37

38

34. RAL 1033 (10).
35. De Spanjaard zegt “ja” tegen dit bestek en

25

27

29. Daarvan zijn er veel te veel en niet alleen in
de herfst (5).

23

26

26. Wat een nadeel! ’s Nachts wordt het een
aardappel (6).

17

19

21. Bijna een zekering (5).
22. Dof soort bed (6).

15

16

17. Zonder Engelse ruimte wordt je hiervan

10

12

11

12. Hier loop je niet zo maar in en uit (1,1,1).
13. Zo aanstellen, dat je er beroerd van wordt (9).

9

42

39
43

40

41
44

bedoelt Lionel (3).
38. Moet hij met de feestdagen ook studeren? (8).
40. Als… we meerdere (VOC-)koloniën hadden (6).

10. Planken voor je zelf (13).

36. X, maar dan terug de helling af (3).

42. Zonder 4.	hou je steen over (3).

11. Ids (Fr.) (6).

37. Samen met 30.	een innige relatie (8).

43. Aan die auto geef ik mijn goedkeuring (4).

15. (Respect)eert! (4).

39. Is (Chinese) Abraham al weer jarig? (2).

44. Voor de middag gaan we naar Armenië (2).

16. Als je hard werkt, kom je er bij (4).

40. Was deze discotheek geautomatiseerd? (1,1).

19. Frans goud, of Engels (2).

41. Pillendraaiersvereniging (2).

Verticaal:

20. Voorzitter achter de tap (9).

1. Is dit menig echtgenoot onder de plak? (14).

23. Veer voor dit meisje (9).

2. Bedrijven, die de soep op orde brengen (8,5).

25. Twee keer een beetje, blijft een beetje (6).

3. Tegenovergestelde van een vogelver

28. Dat wil ook wat (3).

schrikker (11).
4. Frans zei: “De un”.(4).

31. Weiger, knecht! (5).

5. Zij hoort bij Klein Mokum (3).

33. De maaltijd van een doorzetter (2).

6. Tegenovergestelde van B.E.R.T. (1,1,1).

35. De Haringkoning? Nee, de koning der

9. Stroomelite (4).

38

30. zie 37.

haringen (3).
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door:

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142,
3004 AC ROTTERDAM

www.zinzi.nl

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

RESERVEER ONLINE VIA WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL OF BEL (010) 456 08 55

U H U U RT A L
EEN PER

SONENAUTO V.A. € 23,-*
EEN BESTELAUTO V.A.
€ 33,-*

EEN VRACHTAUTO V.A.
*GENOEMDE PRIJZEN ZIJN

P/DG

P/DG

€ 102,50* P/DG

INCL. 100 KM PER DAG EN EXC
L. BRANDSTOF
EN BTW. INFORMEER NAAR
DE VOORWAARDEN.

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

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
8015 AVR advrt.indd 1

14-05-2009 16:57:41

ROGAM.
Van A-Klasse tot Actros.

Totaalaanbod Mercedes-Benz.

WOERDEN

Van een emotionele keuze voor het design, styling
en uitstraling tot een rationele overweging voor een
zo laag mogelijke kilometer kostprijs. Bij ROGAM
geven wij gehoor aan beide aankoopmotieven…
En alles wat ertussen zit.

BERGSCHENHOEK

GOUDA

ROTTERDAM

HELLEVOETSLUIS
DORDRECHT
BEDRIJFSWAGENVESTIGING
PERSONENWAGENVESTIGING

www.rogam.nl
Rotterdam (3x) | Gouda | Bergschenhoek | Hellevoetsluis | Dordrecht | Woerden

