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ER HOEFT NIETS... Sommigen van u kennen wijlen Jan
Bekker nog. Hij werkte bij het Archief van de GGD-Rotterdam en vroeg mij vaak
of ik wat minder ingezonden artikelen over de zorg wilde schrijven. Hij knipte

Rob van Weelde
In gesprek met

4

zich de blaren op zijn vingers. Ik koppelde dit aan de hoeveelheid aandacht, die
het VOC voetbal in de pers heeft gehad. Gelukkig leven we digitaal en hebben
we geen schaar meer nodig. Geweldig toch om naast de mooie wedstrijdverslagen te lezen, dat onze eerste elftal keeper enige weken in Australië vertoeft, en
dat vlak voor het geweldige nieuws over de transfer van Thomas Verhaar naar
Sparta diverse voetbaltrainers werden gevraagd hoe zij dachten over VOC 1
zonder hem. Eind maart stond het eerste netjes in het linker rijtje. Een geweldige prestatie, zeker na de moeizame start in de Hoofdklasse. Trainer Peter de
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Thomas Verhaar naar Sparta
Open Deur: Arjan Nataraj
Peter bedankt!

Cricket 2014

Haan gaat VOC aan het eind van dit seizoen verlaten. Hij zal hierna ongetwijfeld

10

weer bijzondere tijden gaan beleven. De zes jaar VOC zal hij in ieder geval nooit
vergeten, zeker niet bij het openslaan van het boek “3 unieke jaren; VOC van 3e
Klasse naar Hoofdklasse”! Peter, bedankt! Volgens mij gaat het eerste onder
nieuwe hoofdtrainer Patrick Akerboom in het komende seizoen gewoon door
op dit niveau. Het is en blijft een geweldige groep bloedhonden, die het “verlies”
van een topspeler als team gaat opvangen op een wijze zoals we bij het huidige
VOC kennen: hoge kwaliteit staat voorop en er hoeft niets.
Ik weet daarbij zeker, dat het VOC cricket deze positieve publiciteit in de
zomer gaat voortzetten. Het tekent het nieuwe VOC. Onze zeer actieve cricketvoorzitter is er klaar voor. Zo ook de selectie, die al maanden volop bezig is om
in de Topklasse te gaan zorgen voor een leuke zomer met mooie en attractieve
wedstrijden. Vlak voor de start gaan ze in Engeland de puntjes op de i zetten.
Hopelijk komt er meer publiek dan vorig jaar. VOC blijft in ieder geval in beweging. En dat zal nog wel even doorgaan, zeker met alle plannen voor nieuwbouw

ING is de komende 2 jaar hoofdsponsor van VOC

krijgen gewoon het mooiste complex van Nederland. En zullen dat lang blijven
houden. Intussen zal in juli begonnen worden met de aanleg van het kunstgras
op het eerste voetbalveld. Begin van een nieuwe episode voor veel voetballers.
Fotografie: Vakfotografie Jan Fähmel - Spijkenisse

Oranje combineert
perfect met
rood en zwart

van het terrein, waar Rob van Weelde in dit nummer de cricketzijde belicht. We

Hadden we tien jaar geleden niet aan willen denken. In het kader van de nieuwbouw zal er van 21 tot en met 23 juni een groot “48 uur VOC” worden georganiseerd, waarbij uw aanwezigheid en financiële steun zeer welkom is. Zo kunt u
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een vierkante meter van het oude eerste veld kopen. Maar er is ook een mogelijkheid om op het veld een nachtje uw tent op te zetten. Genoeg om naar uit te
kijken, waarbij mogelijk amper tijd over blijft om met vakantie te gaan. Doet u
dit wel of niet, de redactie wenst u veel genoegen in een bijzonder sportieve
zomer met hierbij het eerste nummer van dit jaar.
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GESPREK MET ROB VAN WEELDE

Binding met elke
baksteen van deze
vereniging
Vlak na de flamboyante overwinning van het Nederlands
Cricketelftal in Bangladesh op Ierland met hierdoor
plaatsing voor de Super 10 WK Twenty20 spreken we
een bijzondere VOC-er en een bijzonder man: Rob van
Weelde (60), veertig jaar werkzaam bij de Van Weelde
Shipping Group, in de jaren ’70 en ’80 fastbowler met
snelheden van meer dan 135 km per uur, erelid en voorzitter in de tijd van verhuizing naar ons nieuwe complex.

meer worden gecricket in Nederland. Daarbij
was er voor VOC de periode van de aanleg van
de HSL, waarbij verhuizing werd verplicht. We
moesten dus naar een nieuw complex, maar
toen de eerste tekeningen kwamen, werd
VOC in het HSL traject ontzien vanwege eigen
grond. Maar we wilden absoluut niet sporten
naast een bouwput. Met wijlen Jan Hagendijk
(destijds voorzitter HCR) hebben we een sterke
lobby gevoerd. HCR wilde alleen VOC als buurman. Feitelijk zouden wij op de huidige locatie
van HCR belanden. Maar door verandering van

onder anderen Rob’s vader, op een manier

verhuisvolgorde is de boel toen omgegooid.

zoals dat eind jaren negentig met de huidige

Door onze aanpak is de verhuizing in een snel-

kwaliteit Hoofdklasse voetbal is gedaan.

treinvaart gekomen. Het had makkelijk 10 jaar

‘Uiteraard jammer dat het allemaal niet meer

langer kunnen duren. Tot eind 2004 ben ik

zo ‘top’ is, maar met de huidige tendens tot

voorzitter geweest. Met nog vele andere uit-

teambuilding hoop ik het weer terug te gaan

dagingen uiteraard.’

zien’, zegt Rob. ‘Ik kwam een jaar later in VOC-1,
dat toen net was gedegradeerd. Dat was een

Vanaf 2004?

mooie step up. Nog een jaar later zaten we

‘In het najaar werd Luuk Bannink mijn opvolger.

weer in de hoogste klasse en maakte ik mijn

Na de verhuizing had VOC geen behoefte aan

debuut voor het Nederlands elftal.’

een voorzitter die op 100 km afstand woonde,
althans zo voelde ik dat.’

VOC kampioen?
‘Nou en of! In 1974, 1975, 1977, met o.a. Ton

En dan komt de basis van de VOC

Bakker, René Schoonheim, René van Ierschot,

Cricket Academy. Hoe ging dat?

mijn broer Bert en Zeeger Cornelis. En kampi-

‘In september van 2012, net na degradatie van

Het gesprek vindt plaats in een superkan-

in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn

oen in 1982, 1983, 1984 (onder aanvoerder-

het eerste, zat ik met Steven van Dijk, Lau van

‘Een mooi streven. Van 2003 tot 2013 beston-

Nederland met aparte ruimten voor matchre-

toor, met speciaal door de medewerkers voor

“durf, wilskracht, visie en empathisch vermo-

schap van Rob, red.) en 1987. 1988 was mijn

Everdingen en Roland Lefebvre tijdens een

den de “Walvissen”, mensen die VOC 10 jaar

feree, derde umpire, pers en teams en voor de

hem ontworpen loungeroom met een giga

gen, delegeren en sociaal werkgeverschap in

laatste seizoen. Het lontje was opgebrand.

VOC-crickettour in Zuid-Frankrijk. In dergelijke

lang renteloos geld leenden. Die bestaan niet

toeschouwers gewoon toegang tot ons eigen

TV-scherm om het wereldnieuws te kunnen

combinatie met instaan voor goede doelen en

Heb ooit daarna nog een wedstrijd in het der-

klimaten kom je tot bijzondere gedachten. Wat

meer. Het werk is echter nooit af. Ik vond dat

clubhuis tijdens interlands. Clive Lloyd, één der

volgen en “Wally’s Bar”, vernoemd naar zijn

de cricketsport”.

de gespeeld, mede op verzoek van Bernard

ging er de afgelopen jaren niet goed, wat gin-

er iets gedaan moest worden aan de al enige

beste cricketers ooit ter wereld, bezocht ons

vader, beste batsman ooit van Nederland in

4

op die positie zou er na tien jaar wellicht niet

Kats. En uiteraard VOC-SGS om de Arie Terwiel

gen we doen aan de kunstgrepen en plak- en

tijd bestaande knelpunten, vooral op voet-

complex als ICC vertegenwoordiger voor ODI

de Galerij der Nederlandse crickethelden. Rob

Cricket, met de paplepel meegegeven?

Trofee. Ik heb ruim meer dan 300 wedstrijden

knipwerk? Ouderwets moest nieuwerwets wor-

balgebied. En ook als je een financiële rol kan

status en was aangenaam verrast. Nu hebben

ging na zijn middelbare school naar Delft voor

‘Ja, dat kan je wel stellen, ik hobbelde achter

gespeeld voor VOC, meer dan 700 topklasse

den. Met als rode draad: eigen jongens, clubge-

en wil spelen, je dit beter met de warme dan

we wat van zijn aanwijzingen opgevolgd…”

de studie Bouwkunde. Haalde zijn propedeu-

mijn vader en twee broers aan. Op m’n 15e

wickets genomen en ben 15 jaar onafgebroken

voel, binding, support en de eigen vereniging

met de koude hand kan doen. Daarbij bestaat

se en ging hierna op zijn 19e de scheepvaart-

debutant in het eerste in een wedstrijd tegen

international geweest. (In het Nederlands Elftal

als basis. Daarbij zou het kampioen worden niet

mijn jarenlange VOC-gevoel. Ben ermee opge-

Als laatste: cricket 2014.

wereld in. Kreeg een interne opleiding bij zijn

ACC, de enige wedstrijd in de Nederlandse cric-

zo’n 67 wedstrijden, red.). Het was, naar later

meer het allerbelangrijkste zijn, die titel blijkt

groeid, veel sportieve hoogtepunten meege-

‘Misschien zijn we een jaar te vroeg kampioen

vader, die bijna 50 jaar geleden met broer Hans

kethistorie met een vader en drie zoons in één

bleek, de Gouden Tijd van het VOC-cricket!’

toch al jaren te koop. Maar het opleiden van

maakt, voorzitter geweest, noem maar op. Ik

geworden. Voor de ontwikkeling van sommige

het bedrijf startte. Deze rederij, scheepsmake-

topklasse-team. We stonden er belabberd voor.

eigen jongens tot goede cricketers, ook al zou je

heb binding met elke baksteen in deze vereni-

jongens was doorgroei in de Hoofdklasse goed

laardij en bevrachtingkantoor heeft inmiddels

Ten einde raad kreeg de jongste de bal en ik

Hoe ging het verder met je in die tijd?

ze na een tijdje kwijtraken aan het Nederlands

ging. Dan doet bezoekfrequentie niet ter zake.’

geweest. Het niveauverschil is mogelijk nu te

zo’n kleine 250 man personeel (on/off shore) en

nam het belangrijkste wicket waardoor we de

‘In 1989 werd ik groot aandeelhouder bij ons

Elftal of het buitenland, zou moeten dienen als

vestigingen in Capelle aan den IJssel, Manilla en

pot nog wonnen.’

bedrijf, verhuisde in 1991 naar België. Werd

ultieme euforie. Ons “kampioenschapsgevoel”

De grande finale?

geval, dat op VOC niets hoeft en de ontwikke-

Athene. Vanaf 1980 is Rob directeur. Sinds 2003

In 1970 speelde Rob een jaar lang in VOC-2

toch in 1996 gevraagd voor het voorzitter-

moet zijn de reputatie hebben als beste oplei-

‘Ha, ja, noem het maar zo. Binnenkort zijn de

ling van talent voorop staat. Op deze instelling

is daar een hobby bijgekomen: Zonneweelde-

onder leiding van o.a. Eef Dunk, Jaap v.d. Valk,

schap. René van Ierschot belde met de vraag

dingsinstituut van Nederland.’

meeste voetbalknelpunten opgelost en ver-

zijn andere verenigingen best wel een beetje

Wines BV. Rob is 37,5 jaar getrouwd met Lia,

Jan Groen, Jan Willem Madsen en Herman

of ik het stokje wilde overnemen in verband

fraaien we het cricketcomplex. Misschien

jaloers. Maar dat is gelukkig niet ons probleem.’

en zij hebben twee kinderen, Wendy (25) en

Huising. VOC-cricket was toen topklasse. In

met zijn voorgenomen voorzitterschap voor de

En dan nu de plannen voor de verbou-

spelen we niet meer het beste cricket, maar

Robert Mol

Tim (23). Sinds kort is hij benoemd tot Officier

1960 werd daarvoor de basis gelegd door

KNCB. Ik kon niet weigeren, want zonder René

wing van ons terrein…

hebben we wel het mooiste complex van

Charles Muetstege (eindredactie)

groot. We gaan het zien. Belangrijk blijft in ieder

5

ES-PEE -AA-ER -TEE-AA!
Thomas Verhaar, sinds jaar en dag een fanatiekeling binnen
VOC, heeft op maandag 24 maart bij Sparta een contract ondertekend dat hem voor 2 jaar aan deze club zal verbinden. Al
eerder speelde hij voor de kasteelbewoners, maar nu mag hij
volgend seizoen terug naar Spangen. Voor hij gaat wilden we
Thomas nog enkele vragen stellen.

naar de wedstrijden. De biertjes drinken na de

Een nieuwe kans bij Sparta, wat betekent

Wat is het belangrijkste dat je geleerd

En je Cricket ook?

dat voor je? Ga je er een succes van

hebt van Peter de Haan?

Ja, ik cricket in de zami’s, die beginnen rond 21 juni

maken?

Peter heeft veel lef, vooral in het selecteren van

dus dat ga ik dit seizoen ook missen. Dat vind

Het is voor mij een supermooie, overweldi-

heel jonge jeugdspelers. Hij heeft ons de afge-

ik ook heel jammer omdat dat ook heel leuk is

gende kans. Ik heb niet veel te verliezen. Ik

lopen jaren heel erg vrij gelaten. Dat is deze

om te doen.

hoop een paar jaar als professioneel voetballer

groep heel erg ten goede gekomen. Op het

te kunnen spelen en zal me daarna richten op

moment dat we met veel blessures en schorsin-

Wij wensen Thomas natuurlijk ontzettend

een carrière als fysiotherapeut.

gen te kampen hadden, dan was hij niet verle-

veel succes bij Sparta: Rood-wit gaat nooit

gen om jonge spelers op te stellen. Uiteindelijk

verloren!

OPEN DEUR

18

wedstrijden met die gasten. Dat ga ik echt het
meest missen. Maar aan de andere kant blijf ik
nog betrokken bij VOC. Als voetballer ben ik
volgend jaar niet meer actief, als trainer en ook
als mens zeker nog wel.

De 48 uur
van VOC

Wat is je grootste kwaliteit?

zie je toch dat deze jongens op relatief jonge

Ik denk dat ik goed tegenstanders kan passe-

leeftijd de kar gaan trekken dat komt vooral

ren en maak makkelijk doelpunten. Ik denk dat

omdat ze op jonge leeftijd zijn begonnen met

mijn drive en de wil om altijd te winnen ook

ervaring opdoen. Dat is iets wat ik heel erg

een kwaliteit is en ik hou ongelooflijk veel van

goed vind aan Peter en hiermee heeft hij VOC

voetbal.

goed vooruit geholpen.

Denk je dat je kans maakt om een

Is Sparta je eindstation of droom je ook

basisplaats te veroveren?

nog van meer?

De dagen ervoor gingen vooral op aan afspraken rondom

Terug naar de ’48 uur van VOC’. Dit feestweekend begint

Ja, ik denk het wel. Voorlopig is het afwachten.

Daar denk ik nog helemaal niet aan. Het is voor

de nieuwbouw, aanleg kunstgras, de nieuwe cricketkooi

op vrijdag met een T20 wedstrijd, de afsluiting van de

Ik kan het niveau van de Jupiler League eigen-

mij nu het belangrijkste dat ik lekker ga voetbal-

en de wijze van financieren. Fantastisch is het om te zien

Heerendivisie en een avondstudententoernooi. Op zater-

lijk niet inschatten omdat ik er nooit in heb

len en eigenlijk hetzelfde bij Sparta ga doen als

met hoeveel energie iedereen aan de slag gaat rondom

dag gaan we verder met een seniorentoernooi, reünisten-

gespeeld. Het enige wat ik kan doen is gewoon

wat ik de afgelopen jaren bij VOC heb gedaan.

alle ‘nieuwbouw’ activiteiten. De kooi is besteld en de

lunch en eindigt de avond met de VOC-camping, waarbij

keihard gaan werken en zo goed mogelijk pro-

En als ik dat doe, dan zit er misschien meer in of

offertes voor de aanleg van het kunstgras en de nieuw-

je je tent op het hoofdveld kan opzetten. Een eenmalige

beren te gaan spelen en dan zien we vanzelf

niet maar daar ben ik niet echt mee bezig.

bouw worden in rap tempo aangevraagd. Kortom, die

kans die op kunstgras niet meer voorkomt. Een drive-in

wel of er een plek is bij de eerste elf of niet.

Petra van der Veer

Het weekend begon op vrijdagmiddag met een telefoontje van Leo Beenhakker,
die zijn excuses aanbood voor het feit dat in de pers al was uitgelekt, dat Thomas
Verhaar komend seizoen op het Kasteel speelt. Zeer attent was mijn eerste reactie.
Daarna feliciteerde ik hem met de ‘transfer’, daar hij toch maar de beste speler
van de Rotterdamse velden had aangetrokken. Kan alleen maar apetrots zijn dat
Thomas een dergelijke welverdiende kans krijgt.

trein rijdt en daarvan zullen we via de website, nieuws-

bioscoop maakt het plaatje compleet. Zondag eindigen

Wie of wat ga je het meest missen bij VOC.?

brief en Vocabulaire regelmatig updates versturen.

we het weekend met een echte bootcamp en een thuis-

Het meest ga ik het spelen van de wedstrijden

Tijdens de ALV in november 2013 heeft het bestuur

wedstrijd van VOC 1. Kortom: het perfecte familieweek-

Vind je Gert Kruys een goede trainer?

van VOC 1 missen: met vrienden, mijn

gepresenteerd hoe alle plannen gefinancierd worden.

end voor jong en oud.

Hij loopt natuurlijk al een aantal jaren mee in het

broertjes de voorbereidingen

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de leden.

De komende tijd zal er veelvuldig over deze activiteiten

betaalde voetbal. Als trainer ken ik hem nog niet

Zonder een bijdrage van onze leden kunnen wij dit niet

gecommuniceerd worden. Schrijf alvast de dagen 20, 21

zo goed want ik heb nog nooit training van hem

realiseren. Daarom organiseren we de ‘48 uur van VOC’. In

en 22 juni in je agenda en ga op zoek naar een tent! Ik

gehad. In de gesprekken die ik tot nu toe met

het weekend van 21 juni a.s. organiseren we gedurende

verwacht een vol VOC complex voor een nu al historisch

hem heb gevoerd en hoe hij over voetbal praat

3 dagen talloze activiteiten voor alle leden, ouders, reü-

weekend! Het is maandagmiddag en via diverse social

vind ik wel dat hij een goede indruk op mij maakt.

nisten en sponsors. Het doel: samen betrokken zijn bij

media zie ik berichten van een super trotse Thomas in

Als ik nu naar Sparta kijk, is dat niet een zuivere

het realiseren van onze plannen en daarmee een mooi

een Sparta shirt, het nieuws is echt wereldkundig. Ik hoop

weergave van zijn trainingskwaliteit. Er is daar

bedrag binnen halen. Het feitelijke inzamelen begint al

dat veel VOC’ ers hem op 4 mei bij zijn (voorlopig) laatste

zoveel gebeurd de afgelopen tijd waardoor het

eerder. Zo zullen we op diverse momenten een oproep

wedstrijd zullen uitzwaaien. Dat geldt tevens voor Peter

heel moeilijk is om er te werken als trainer. Ze

plaatsen voor de volgende gebeurtenissen: jeugdspon-

de Haan, die we dan danken voor 6 jaar trainerschap bij

zijn in ieder geval hard aan het werk om er voor

sorloop, giftenregeling, business club veiling en met als

VOC. Ik wens alle VOC’ers een schitterende sportzomer

te zorgen dat ze misschien zelfs nog eredivisie

uitsmijter: de ‘virtuele’ verkoop van ons hoofdveld. Nu

toe.

halen aan het einde van het seizoen of dat ze in

is het mogelijk om die ene m2 te kopen waar je ooit die

ieder geval nog een paar leuke maanden heb-

wereldberoemde actie hebt gemaakt en dat voor het lut-

ben waarop ze volgend seizoen weer met een

tele bedrag van 25 euro per m2.



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

frisse start kunnen voortborduren.
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“VOC SPEELT OP EEN INTUÏTIEVE SPEELWIJ-

verplicht om die laatste wedstrijden nog vol

zit dan bij mijn eigen club. Dat geeft toch wel

ZE? KAN JE DAT UITLEGGEN?”

gas te geven om zo hoog mogelijk te eindi-

wat aan. Je gaat als trainer nooit meer weg

Dit heeft te maken met het feit dat we rede-

gen. Hoort bij deze club om deze 4 jaar top af

bij VOC.

lijk wat creatieve voetballers hebben. Daar

te sluiten met een mooi resultaat.

is op een gegeven moment een aanvalsspel

“JE ZOON HEEFT ZIJN DEBUUT GEMAAKT BIJ

uit ontstaan, dat niet direct hangt aan vaste

“JE BENT BIJ VEEL ANDERE CLUBS TRAINER

VOC 1 ALS VERZORGER OP DE BANK. EEN

looplijnen of vaste patronen. Het is wat de

GEWEEST. HOE TYPEER JE NU VOC?”

BIJZONDER MOMENT?”

jongens aanvallend te binnen schiet en daar

Dat is toch wel de sfeer die bij deze club

Ja zeker. Ik heb hem vroeger getraind, maar

is het intuïtieve aanvalsspel uit naar voren

hangt. Dat heb ik nog nooit ergens mee-

op gegeven moment zei hij: “Pa liever een

gekomen.

gemaakt. Hoe mensen met elkaar omgaan,

andere trainer dan jij.” Maar als verzorger, nee

hoe jeugdspelers binnen de selectie worden

dat had ik nooit gedacht. Hij wilde eigenlijk

“WAT HEB JIJ DAAR DAN AAN TOEGEVOEGD.

opgevangen. Dat is gewoon top. Mensen zijn

officier in het leger worden. Dat is misgelopen

IS DAT ONTSTAAN UIT HUN JEUGD?”

kritisch, maar niet overdreven. Ze zijn respect-

omdat de tanks verkocht werden waar hij bij

Ja, dit zit grotendeels in de talenten die de

vol. Je kunt in alle rust hier werken als trainer.

zat. Zo rolde hij de fysiotherapie in. Bij toeval

jongens hebben. Waar je als trainer dan naar

In het begin was het verwachtingspatroon

kwam hij bij het Tweede en hij kent een aantal

streeft, is het vinden van de balans in het

niet erg hoog. Dat is later wel bijgesteld.

jongens van de stad en zijn studie. Hij heeft

team, de juiste jongens te selecteren en deze
op de juiste plaats te zetten.

het ook naar z’n zin hier. Toch weer de mooie
“WAT HEB JE MEEGENOMEN VAN JE JAREN

familieclub!

BIJ VOC? JE HEBT WHATSAPPS GEHAD OM
“WAT WAS HET MOOISTE MOMENT IN DE

04.00 UUR ’S OCHTENDS, JE BENT PAPA EN

“VOOR JE SPORT “LEVEN”, IS DAT ONMOGE-

LAATSTE 3 JAAR?”

OPA GENOEMD.”

LIJK VOOR EEN VOC-ER?”

Kan me een wedstrijd herinneren bij

Nou opa heb ik nog nooit gehoord! Het is

Ik heb lang gedacht van wel, maar ik merk dit

Overmaas. Dat was de eerste wedstrijd van

natuurlijk wel zo dat je qua leeftijd een stuk

jaar dat er toch meer jongens rekening hou-

het eerste kampioenschapsjaar en we won-

verder van de groep staat dan 15 jaar geleden.

den met het feit dat ze zondag aan de bak

nen met 5-1. Toen stonden er een paar gasten

Maar ik vind het nog steeds heerlijk om met

moeten in de Hoofdklasse. Dat heeft te maken

van Ouderkerk en Neptunes langs de kant te

die jonge gasten om te gaan en zulke dingen

met het niveau Hoofdklasse. Een echte uitda-

kijken en die zeiden: “Peet, wat je nou voor

zie ik ook als stukje voetbalhumor.

ging voor deze groep getalenteerde manne-

team hebt, met 3 vingers in je neus kampioen”. Maar ik dacht: “dat moeten we nog maar

Peter bedankt!
Peter de Haan gaat vertrekken als meest succesvolle VOC trainer
ooit in de onze historie. Jan Willem Hoffmann heeft het Eerste 5
jaar lang van heel dichtbij meegemaakt en gezien hoe Peter met
zijn unieke trainers kwaliteiten gewoon de juiste man was, op
de juiste plek.
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tjes. Daarvoor ging het eigenlijk te gemakke“HOE ZIE JIJ VOLGEND JAAR HET EERSTE

lijk. Vroeger was het nog van “trainer wat zeur

eens gaan zien. We maakten ons eigenlijk nog

ZONDER THOMAS?”

je nou, ging om 5 uur naar bed en we winnen

best wel zorgen om bepaalde tegenstanders”.

Ja, dat is een hele mooie uitdaging voor

toch gewoon”. Maar nu merken ze dat, zeker in

We speelden een prachtige wedstrijd tegen

Patrick Akerboom. Er gaan zeker anderen

de eerste fase van de competitie, het allemaal

Leonidas, dat hoofdklasse speelde. Toen zag

opstaan, die ten dele die rol kunnen overne-

niet zo makkelijk gaat en dat er strijd geleverd

je al dat voetbalvermogen.

men. Kijk Thomas is Thomas, die is uniek. Je

moet worden. Ik zie tegenwoordig meer fris-

moet niet proberen om een kopie van Thomas

sere koppies binnen komen dan een paar

“WAAR ZIE DAN DIE GROEI VAN DIT TEAM?”

te creëren, want die heb je niet en die gaat

jaar geleden. Mijn VOC 1 gaat het wel redden.

Foppo kwam weer terug en was een stabiele

er ook niet komen. Er zal wellicht op een iets

Gewoon een heerlijke groep jongens en met

factor achterin. De groei zat hem ook in feit

andere manier gespeeld gaan worden, maar

Geert en Patrick zijn ze gewoon een stabiele

dat Thomas er weer bij kwam. Toen had je

dat wil niet zeggen dat per definitie de resul-

hoofdklasser. Ik ga er met de ervaring van dit

voorin zoveel extra klasse. Dan hebben we

taten veel minder worden. Ik vind het te kort

seizoen van uit, dat er komend seizoen meer

het nog even moeilijk in de Tweede klasse en

door de bocht om alles aan Thomas op te

punten gehaald gaan worden. Deze groep

pas in april liepen we uit. In de Eerste klasse

hangen. Hij is heel belangrijk geweest voor de

heeft een fantastische prestatie geleverd, veel

ging het vanaf het begin van een leien dakje.

club en het team. Maar straks krijgen andere

uit zichzelf gehaald, binnen een unieke club.

We hebben toen het gehele seizoen 10-12

spelers meer ruimte. Dat gaat zeker verdeeld

Veel dank aan mijn super begeleiders team:

punten voor gestaan. Had dit seizoen eigen-

worden over een aantal andere spelers met

Aad Boers, Frits Oosthoek, Big Bakker, Jim

lijk meer verwachting van de eerste 10 wed-

veel kwaliteiten, Er zit veel potentie in deze

Boddé, Bas Zuiderent, René van Ierschot en

strijden. Bijvoorbeeld: Edo uit! Dat zijn wed-

groep en wat er nog komt uit de jeugd. Toch

Geert. Ik blijf hier graag komen!

strijden die heb je voor drie kwart in je zak en

de ader van VOC.
Jan Willem Hoffmann

toch verlies je die. Quick Hg thuis idem. Vrijwel
iedere debutant in de Hoofdklasse heeft het

“JE BLIJFT LID GEWORDEN VAN VOC EN

moeilijk en redt het via nacompetitie of degra-

WAAROM?”

deert. Wij hebben het prima gedaan en staan

Wat ik al eerder heb gezegd: de sfeer is uniek

nu op de grens van linker en rechter rijtje. Zijn

en ik moet zeggen, dat ik eigenlijk liever hier
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CRICKET 2014
Het nieuwe cricketseizoen komt er weer aan. Reden
genoeg om eens met Matthijs te praten over het
komend seizoen. Wat kunnen we verwachten en wat
zijn de doelstellingen.
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Matthijs, als we op de website kijken,

bat te aanschouwen. Velen kijken nu al uit naar

ook handhaven en de bovenste vier halen en

worden. Daar gaat de “ Delfos saus” overheen

gens mij niets liever wil dan de wei in en cric-

Voetbal Cricket integratie

dan lijkt het alsof cricket nooit gestopt

zijn batten op ons graswicket. Verder zijn we erg

we weten allemaal wat daarvan is gekomen.

en dan komt er iets moois uit.

keten (het was 2 graden boven nul!). Kijk daar

Dit jaar wil ik echt gaan inzetten op de voetbal-

is na het afgelopen seizoen. Het is toch

blij dat Ahsan Malik en Tim Boers zijn terugge-

word ik nou blij van. Verder na jaren van pra-

cricket integratie. Er is zoveel van elkaar te leren

een zomersport?

keerd op het oude nest. Ahsan heeft na een jaar

Het tweede elftal is vorig jaar onder leiding van

Damescricket:

ten nu daadwerkelijk een tour naar de UK voor

en wat mij betreft zou daar de ambitie moeten

Dat klopt. Voor velen is het wellicht een ver-

ACC besloten toch weer lekker in de buurt te

Paul Brous op een knappe 2e plaats geëindigd.

Sinds dit voorjaar ook weer een vertegenwoor-

de jeugd. Erna heeft samen met onder meer

zijn dat de twee sporten veel meer met elkaar

rassing te horen dat het nieuwe cricketseizoen

komen spelen. De technische commissie heeft

Een prachtige prestatie op basis van een goede

diger voor damescricket in de cricket commis-

Martijn Sparrius deze tour opgetuigd en het

samen doen en samen invulling geven aan de

feitelijk begon toen het oude eindigde met het

besloten Ashan te vragen de captaincy voor

teamspirit. Daar zijn zo goed als geen wijzigin-

sie. Chantal Keulen gaat hier samen met Kim

animo is werkelijk overweldigend.

een-verenigingsgedachte. Ik ben heel erg blij

prachtige kampioenschap van ons eerste elftal.

komend seizoen op zich te nemen. Hij is inmid-

gen en ik verwacht een aantal jongeren die al

en Renate aan werken. Zorgen dat het dames-

We hadden mooie stappen gemaakt, er heers-

dels een ervaren Nederlands Elftal speler. Het is

op de deur kloppen van het tweede. Als ik eer-

cricket ook weer echt gaat leven op VOC. We

Last but not least: de veteranen. Er zijn nog

cricket en op voetbal vlak actief zijn en die gaan

te een goede sfeer rondom het cricket op VOC

dus een logische keuze om het stokje van Bas

lijk ben, dan zou je de ambitie moeten hebben

hebben al 2 meiden elftallen in de jeugd en

zeven teams over. Bedoeling is om te gaan kij-

werken aan een plan om dit structureel in te

en tegelijkertijd beseft de cricket commissie

over te nemen. Tim heeft voor het cricket weer

om dit jaar met het tweede kampioen te wor-

een dameselftal en sinds deze winter is daar

ken of we naar 2x30 overs gaan en meer 20/

gaan vullen. Dat zal veel missiewerk beteke-

dat het 2e jaar van een nieuwe programma in

volop ambitie. Gaaf om te zien. Ook goed om

den. Vorig jaar waren we daar dicht bij.

zelfs een U50 elftal bij gekomen: dames die het

Twenty cricket in deze competitie gaan spelen.

nen, maar daar kijk ik erg naar uit. We blijven

feite de lakmoesproef wordt. Is het een incident

te melden het feit dat Steve Tovey dit jaar de

die opleving of weten we ook daadwerkelijk

rol van manager op zich zal nemen. Daarmee

Het recreatiecricket:

de kant te staan, maar het ook zelf eens wil-

Cricket begon vorig jaar met veel enthou-

een verandering te brengen.

komt de selectie geheel onder de hoede van de

Het derde elftal is afgelopen jaren helaas een

len ervaren. Prachtig initiatief. Nu met zijn allen

siasme met het Cricket2020 programma.

En uiteraard al die evenementen …de

Dat was een van de redenen om in november

familie Tovey met Hetty als vaste scorer. Mooi!

beetje tussen wal en schip geraakt. Vorig jaar

werken aan een plan hoe we damescricket ver-

Wat mogen we daarvan verwachten?

site staat er bol van!

van vorig jaar al volop aan de slag te gaan met

Gelukkig spelen we weer Topklasse en dit

ging het al een stuk beter dan het jaar daar-

der gaan uitbouwen. Een hele eigen energie

De werkgroepen in het Cricket2020 programma

Ja zeker. “Cricket is fun” en dat moeten we blij-

het komend seizoen.

jaar verwacht ik sterke competitie van Dosti,

voor, maar voor dit jaar willen we van dit elftal

binnen deze groep en geweldig om te zien dat

gaan weer vol aan de slag. Als ik er een paar uit

ven uitstralen en delen met de vereniging. Niets

damescricket leeft op VOC.

mag lichten:

mooiers dan langs de kant naar een mooi potje

dat er nu een groep is van leden die zowel op

ten slotte een cricket en voetbalvereniging.

gewoon geweldig vinden om niet alleen langs

Hermes DVS en Quick. Met name Dosti heeft

echt een opleidingselftal maken: talentvolle

2014, het tweede jaar van het Cricket2020

enorm veel nieuwe gezichten ‘ingekocht”, pre-

jeugd onder leiding van ervaren rotten pres-

programma, wat mogen we van de teams

cies wat wij als VOC dus niet willen. Met welke

tatie cricket spelen. Dus dit jaar gewoon in de

Jeugdcricket:

De Cricket Academy.

starten het seizoen officieel met de season

verwachten , wat zijn jullie doelstellingen?

doelstelling gaat het eerste dan het veld in?

ZoMi competitie maar wel met de ambitie om

Het jeugdcricket maakt ook dit jaar weer een

De Academy zal ook dit jaar weer stappen

kick off op 25 April met een wedstrijd tussen

Boven alles hebben we alle teams de doelstel-

Allereerst zorgen dat we attractief cricket spe-

bij de bovenste 3 te eindigen.

paar stappen vooruit. Dit jaar alweer met 2

maken. Op de site kun je inmiddels een plan

de voetbal selectie en de cricket selectie. Hoe

ling meegegeven om vooral van het cricket te

len. Aanvallend, Attractief en Altijd met een

teams meer dan vorig jaar. Sowieso zie je dat

terugvinden waar de Academy voor staat. De

mooi kan je het krijgen. Verder kan iedereen er

genieten en dat ook uit te stralen. Daar begint

glimlach, inderdaad Triple A. Zorg dat je het

Voor het vierde elftal, de Beating Bats en het

dit jaar voor het eerst het aantal jeugdleden bij

manier waarop het spel zich heeft ontwikkeld

vanuit gaan dat we alle bestaande (social) media

het allemaal mee.

publiek vermaakt en dat mensen een her-

ZAMI elftal is de ambitie niet zozeer te vatten

de KNCB met 10% is gestegen. Een erg hoop-

en hoe wij bij VOC. graag willen spelen. Verder

mogelijkheden zullen aangrijpen om iedereen
op de hoogte te stellen van cricket op VOC.

cricket te kijken met een biertje in je hand. We

kenbaar elftal zien dat strijd levert. Ondanks

in een beoogde positie op de ranglijst. Met de

volle ontwikkeling. De Jeugd Cricketcommissie

zijn we begonnen met de zogenaamde specia-

Als je specifiek vraagt naar de verschil-

de snelle promotie van vorig jaar denk ik dat

impulsen van Jurgen Delfos die het hele recre-

is uitgebreid met Elke Werkers en Annelies

list trainingen: kleine groepjes die een specialist

lende teams dan zien wij het volgende:

het elftal voldoende kwaliteit heeft om zich

atiecricket onder zijn hoede heeft genomen,

Peppelenbosch. Mooi te zien dat ook daar weer

training krijgen: pace bowling, spin bowling

Last famous words?

De selectie is grotendeels in tact gebleven ten

te handhaven. Teamspirit is erg goed. Als we

hebben we als doel om binnen recreatiecricket

nieuwe enthousiaste vrijwilligers opstaan. De

en ook staat er een opleiding wicketkeeping

Ik wens iedereen een geweldig seizoen en

opzichte van vorig seizoen. Sandy Rogers onze

ons bij de bovenste vier kunnen plaatsen, dan

meer cohesie te zoeken, meer samen doen en

jeugd is vanaf november ook al in training in

onder leiding van hoe kan het ook anders Atse

hoop zoveel mogelijk van jullie langs het veld

coach van vorig jaar is vervangen door Amol

zou dat op zichzelf al een geweldige prestatie

samen activiteiten te organiseren. Die BBQ met

de hal en het enthousiasme is werkelijk aan-

op de rol. Verder zijn we bezig om de gehele

tegen te komen.

Muzumdar. Amol is als coach een grote aan-

zijn. Maar laat ik me niet als deskundige op dit

zijn allen op een dag dat er meerdere elftallen

stekelijk. In december liep ik de hal in, loop ik

coaching staff op niveau te krijgen: minimaal

winst maar ik nodig u allen uit om hem ook aan

gebied profileren: vorig jaar was de doelstelling

thuis spelen moet natuurlijk een soort traditie

daar tegen een volledig U12 team aan dat vol-

ECB Level 2 gecertificeerd.

Matthijs Creutzberg
(voorzitter cricket)
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Aan de lange kant tussen de velden
staat een oorlogsmonument.
Toen onze voetbalvereniging in
2003 verhuisde van de Overschiese
Kleiweg naar de huidige locatie
is het monument meeverhuisd.

PROFIEL:

Op het monument staan 5 namen:

Fred van Roon, verenigingscoördinator

R.C.L .Vermeulen

sinds 1 april 2010

Mr. J. Oova

VOC lid sinds 1979 leeftijd : 57 jaar

P. v.d .Broek

Fred is getrouwd, heeft 2 dochters, een

G. Zijlmans

kleinzoon en een kleindochter

Piet van Os

Fred begon met voetballen bij Excelsior en

Allen leden van de amateurclub

speelde daar tot B1, maakte een tussenstop

Volharding Olympia Combinatie.

Het Monument
70 jaar later

WAT DOET EEN
VERENIGINGSCOORDINATOR?

bij SMV en is vanaf zijn 21ste jaar lid bij VOC.

Wat houdt de taak van verenigings

iedereen). Eenmaal in de 2 weken komen op de

demonteren.”

coördinator in?

vrijdagochtend de Knarse Knarren helpen. Dit

Fred is dagelijks te vinden op VOC In zijn hoe-

“Volgens mijn contract is het een combinatie

zijn VOC leden die niet meer werken of gepen-

danigheid als werknemer is hij er op maandag,

van uitvoeren (vooral administratief) en managen

sioneerd zijn.

dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag . Als

(operationeel) en geef ik de dagelijkse leiding

Daarnaast hebben we een overeenkomst geslo-

lid voetbalt hij bij de veteranen op zondag

en sturing aan de werkzaamheden die plaats-

ten met de Pameijer Stichting. Iedere maandag

en met die mannen traint hij op donderdag.

Vanaf augustus 1944 vonden er wapendroppings

vinden op en rond het sportcomplex. Maar

komen er 8-10 cliënten diverse werkzaamheden

Desgevraagd zegt Fred dat hij zich niet zo snel

vanuit Engeland plaats nabij Berkel en Rodenrijs en

duizendpoot is een betere omschrijving. Zo

bij ons verrichten en gaan aan het eind van de

aan dingen ergert maar wel teleurgesteld is als

Zevenhuizen. Dit om verzetsgroepen te bewapenen.

voel ik mij vaak politieagent, EHBO’er, kassier,

dag sporten. Dit onder begeleiding van 2 coa-

hij ziet hoe gemakkelijk mensen kunnen zijn

Ook leden van VOC waren bij dit verzet betrokken.

boekhouder, schoonmaker, personeelsfunctio

ches. Van Bureau Halt krijgen we jaarlijks onge-

en hun troep laten liggen of weggooien in het

Piet van Os was lid van de Vliegende Colonne van

naris, portier en sinds kort ook liftboy! Met de

veer voor 150 uur in te vullen. Kinderen (12-16

clubhuis, kleedkamer of op de terreinen.

het RVV en hij was groundsman van de sportvelden

oude dametjes voor de artrosebijeenkomsten

jaar) die iets meer dan kattenkwaad hebben

aan de Gordelweg. Hij benaderde de commissaris

met de lift op- en neer. Kortom het is een leuke,

uitgehaald. (bv. 20 x te laat komen op school of

De maandag met de Pameijer groep is een van

materieel van VOC Raoul Vermeulen die het zijn

afwisselende baan maar ook een baan waar-

vuurwerk te vroeg afsteken). Verder: Stichting

de gelukkigste momenten van de week voor

plicht achtte om een van de loodsen op het terrein

voor je “een brede rug” moet hebben en flexibel

Dock; dit is een zakgeld project waar kinde-

Fred. “Het kost wel veel tijd en energie maar je

beschikbaar te stellen om de wapens tijdelijk te

moet zijn (1.500 leden/’baasjes’)

ren tussen de 12 en 15 jaar 6 maanden lang 5

krijgt er een hoop voor terug.!” Maar ook na de

uur per week mogen werken bij een non profit

wedstrijd of training met de mannen gezellig

verstoppen. Vermoedelijk is er verraad gepleegd
want een dag na de grote razzia in Rotterdam (10

Wie zijn jouw ‘rechterhanden’?

organisatie. Bij VOC werken er op de zaterdag

een biertje drinken, kijken naar het eerste als

en 11 november 1944) werden Vermeulen en van

“Ik heb meerdere collega’s die parttime werken;

o.a. VOC-ers als assistent gastheer. Deze jon-

die goed voetbal spelen maar bovenal: “Serge

Os door de Duitsers op het terrein van VOC dood-

Ani (schoonmaak clubhuis, keuken), Wanita

gens worden door Dock betaald. Onlangs is

als rechtsback in je team hebben” maakt dat

geschoten. Met hen de andere drie mannen, die

(administratie) Frank (klusjesman, terrein),

er een overeenkomst gesloten met de reclas-

Fred zich heel senang voelt op de club!

toevallig aanwezig waren.

Wilco (schoonmaak kleedkamers en kleding

sering. Mensen die daarbij betrokken zijn

selectie wassen) en Brian (via Pameijer en helpt

gaan onder andere de cricketkooi afbreken of

Tineke Kool
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Tineke Kool
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JEUGDTRIBUNE

JEUGDTRIBUNE

INTERVIEW MET

Tim van Leeuwen

INTERVIEW MET

Ben De Vries
Ralph van Dijk en
Rams Steenbergen.

dan gaat iedereen het maar doen. Een verbe-

ik heb al met alle leeftijdscategorieën gewerkt

terpunt voor volgend jaar!

in mijn tijd als trainer van Sportlust’46. Het is

1. Bij welke profclub zou je het
liefst willen spelen?

Tim, je bent vorig seizoen lid geworden
van VOC , bent dit seizoen C hoofdtrainer en trainer/coach van C1. Waar ben
je begonnen met voetballen?

Daarnaast zou het mooi zijn als je de D1, C1,

juist leuk om daarin te variëren, daar leer je

B1 en A1 achter elkaar op het hoofdveld kan

alleen maar van.

Arsenal vind ik een mooie club ik vind

Ik ben begonnen bij Sportlust’46 in Woerden

laten spelen en dan zondag het eerste uit. Dan

Engeland een mooi land.

in de F-jes toen ik een jaar of 6 of 7 was. Ik heb

heb je elk weekend een mooi programma en

14. Heb je tijdens je jeugd ook
bij VOC gespeeld?

daar tot en met de A gespeeld. Vanaf de C in

voor de beste jeugd een extra motivatie om

de selectieteams, C1, B1 en A1. In de senioren

het eerste te halen. Als er straks kunstgras ligt

Hoe heb jij de ‘Positief Coachen’
workshops ervaren? Op welke
manier breng jij ‘Positief Coachen’
bij jouw teams in de praktijk?

want die gaat echt bij professionals

2. Met wie uit je team heb je
de beste band?

spelen.

Nee, in de jeugd heb ik bij Alexandira

heb ik weinig meer gespeeld door blessures

moet dat kunnen. Een week later spelen de

De workshops waren leuk. Ik denk al positief

Met de drie Verhaartjes: Wessel, Felix en

en CVV Zwervers gespeeld.

en andere interesses.

selectieteams uit en is er ruimte voor andere

te coachen. Mij zal je niet langs de lijn horen

Thomas. Die ken ik al sinds mijn 5e en met

8. Vind je dat je genoeg
speeltijd krijgt?

Welke trainersdiploma’s heb je gehaald?

teams om op het hoofdveld te spelen.

schreeuwen. Ik kan wel eens boos zijn, maar

hun heb ik ook bij Alexandria gespeeld

Ja, ik speel vaak in de basis. Meestal

TC-3, TC-2 jeugd. Ik heb wel de ambitie en

speel ik 75 minuten en soms een hele
wedstrijd en soms een halve wedstrijd.

Het komt goed uit voor ons spel, maar

voorlopig nog even niet.

Waarin onderscheidt VOC zich van
andere clubs, wat moeten we blijven
koesteren?

dat is meer om instelling of afspraken niet

en door hun kwam ik ook bij VOC.

15. Wat vind je er van dat het
hoofdveld kunstgras wordt?

3. Ben je blij met de 6e plaats
in de hoofdklasse?

scores behaald om TC-1 te mogen doen,

nakomen. Nooit als iemand zijn best doet
en het niet lukt. Ik probeer juist de goede en

het hoort eigenlijk gewoon natuur

Hoe ben je bij VOC terecht gekomen?

Als VOC moeten we de jeugdopleiding

sterke kanten van de spelers te belichten. Dat

gras te zijn.

Twee jaar geleden was ik als sportleraar van

belangrijk blijven maken. Het eerste elftal

heb ik in de workshop terug gezien. Je krijgt

Aangezien we slecht zijn begonnen

9. Merk je concurrentie in de
jeugd teams?

de TooropMavo op zoek naar trainingsvelden.

met bijna alleen maar spelers uit eigen jeugd

tools om daar makkelijker en slimmer mee

ben ik best blij maar dat was wel zonde.

Ik heb daar niet goed zicht op, want

16. Kan jij de Topklasse aan?

En dan kom je bij VOC terecht, een topac-

is echt bijzonder. Dat moet je koesteren. Je

om te gaan.

ik zie de jeugd hier bijna nooit spelen.

Ik heb geen idee, dat zou ik moeten

commodatie. Omdat ik van Woerden naar

moet daarom blijven investeren in de jeugd-

Wat is je favoriete buitenlandse club?

proberen!

Rotterdam verhuisde, wilde ik weer gaan

opleiding. Zo vond ik het raar dat het moei-

Barcelona. Geweldige stad, ademt één en al

4. Vind je het een leuk team?
kende Wessel, Felix en Thomas al maar

10. Vind je het erg jammer dat
Peter weggaat?

de rest vind ik ook heel leuk.

Ja ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik

voetballen om mensen te leren kennen dus

lijk was om trainingspakken voor de C1 te

sport. Langs het strand zijn ze aan het hard-

vandaar dat ik ook direct lid werd. En ik heb er

regelen. Er wordt nu op een redelijk niveau

lopen, fietsen, en beachvolleyballen. En dan

Ja ik vind het wel jammer, want hij

17. Merk je dat de verdedigers
beter worden?

nog geen seconde spijt van gehad.

gespeeld, maar het kan altijd beter. En die

heb je ook nog de club die het mooiste voet-

heeft mij maar 1 jaar getraind.

Ja, sommige wel maar soms geven ze

In welk team en welke positie speel je?

ruimte ligt er in mijn beleving gezien de enor-

bal van de wereld lange tijd heeft gespeeld.

ook te veel ruimte weg.

Ik speel nu in de B-selectie, het derde. Ik ben

me vijver waar we uit kunnen vissen. Normen

middenvelder, de nummer 6 positie.

en waarden staan bij VOC hoog in het vaan-

Speelt daar ook je favoriete
voetballer?

del en dat is prettig spelen én werken met

Dat heb ik niet zo. Tuurlijk geniet ik van Messi,

spelertjes. Alle spelers van 1e maar ook van

maar ik vind Ronaldo ook waanzinnig. Talent

5. Wat vind je de fijnste
positie en speel je ook op die
plek?

11. Denk je dat jullie het lastig
gaan krijgen zonder Thomas?

Ik vind spits de fijnste positie en daar

Ja, het wordt wel moeilijker, maar ver-

18. Wil jij misschien nog bij
een andere club gaan spelen?

speel ik ook, maar in de jeugd speelde

dedigend zit het wel goed!

Ik zou ooit misschien nog wel eens op

Wat zijn je ervaringen met VOC tot
nu toe? Wat vind je goed geregeld en
wat kan verbeterd worden?

andere elftallen zijn erg betrokken en dat

versus training, ik geniet net iets meer van dat

zaterdag willen spelen, maar welke

Positief. Ik kom hier graag. De jongens van de

zorgt voor die prettige sfeer. En dat gebeurt al

talent van Messi.

12. Hoeveel goals heb je al
gemaakt dit seizoen?

club weet ik niet.

B-selectie zijn allemaal leuke gasten. Iedereen

vanaf de jeugd waar jongens fluiten voor de

betaalt contributie en er speelt veel eigen

club, of gastheer mogen zijn. Een goede zaak!

Wie wordt er wereldkampioen van de
zomer in Brazilië?

In de competitie heb ik er 11 gemaakt

19. Wie gaat Thomas
vervangen?

jeugd in het eerste. Dat geeft een bijzondere

Wat zijn je ambities met VOC als
speler en als trainer/coach?

Ik vrees die Duitsers. Die hebben een hele

sfeer, waar je graag deel van uit maakt. Er zijn

Als hij nu weg zou vallen zouden we

maar weinig amateurclubs in Nederland die

Als speler ben ik niet ambitieus. Ik wil op

Ik ben bang dat wij dit jaar snel klaar zijn..

met Pieter, Nico en Guillermo gaan

het zo goed voor elkaar hebben.

een aardig niveau spelen, maar vind gezel-

spelen.

Wat ik matig tot slecht geregeld vind, is de wij-

ligheid zeker zo belangrijk. Als trainer ben ik

ze waarop met de ballen omgegaan wordt. Ik

wel ambitieuzer, wil ik bij deze club blijven

verbaas me daar wekelijks over. Ballen blijven

en hoop ik mijn steentje bij te dragen. Welk

liggen of andere teams nemen ballen mee en

selectieteam dat is maakt mij niet zo veel uit,

ik middenvelder en later ook verdediger. Nu gewoon spits.

6. Denk je dat Thomas het
goed gaat doen bij Sparta?

en de beker hou ik niet bij.

Ja, ik denk het wel en ik ga ook een sei-

14

Trainer/coach van C1(25 jaar)

zoenkaart kopen.

13. Hoe lang speel je al in het
eerste?

7. Denk je dat je ook op het
niveau van Thomas gaat spelen?

Dit is mijn eerst jaar en ik heb vijf

Het niveau van Thomas haal ik niet,

gespeeld.

jaar bij CVV Zwervers in het eerste

Dank je voor dit interview.

goede ploeg. Argentinië, Brazilië zijn outsiders.

Kas Dullemans
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SPOTLIGHTS ON:

F5

VOC F5:
doorzetters 1e klas!!
Vorig seizoen als 1e jaars F, een lastig jaar, wennen aan elkaar en 7 tegen 7.
Veel verloren, maar de jongens bleven optimistisch en vol plezier voetballen.
Vlnr boven:
Teun, Bjorn, Coach Leo,
Maarten, Laurens
Onder:
David, Kai,
Dominique en Joshua

16

2013-2014, 2e jaars F, startend in de

waren de jongens blij. Duidelijk is dat

Laurens T Schroots: rechts voor, door

5e klasse met de bekerwedstrijden.

ze heel wat in hun mars hebben en

zijn harde werken is hij overal op het

De jongens deden het enorm goed,

niet klein te krijgen zijn!

veld te vinden en verrast keepers door

je zag het zelfvertrouwen groeien en

zijn onverwachtse schot.

veel wedstrijden werden gewonnen

Wie zijn deze kanjers?

Maarten Voormolen: midden achter,

met als resultaat een mooie 2e plek

Bjorn van der Werff: keeper (verde-

door zijn snelheid en super timing is

(op doelsaldo net geen eerste). De

diger), met zijn tijgersprongen heeft

hij de aanvallers te snel af, het slot op

KNVB had groot vertrouwen in hen,

hij veel ballen uit het doel gedoken.

de deur.

waardoor ze een klasse hoger werden

David de Koeijer: links voor, door

Menno Vogels: rechts achter, door

ingedeeld.

zijn slimme spel en mooie passeer

zijn fanatisme en inzet moeten aanval-

Ze verloren de ene na de andere wed-

bewegingen maakt hij het verdedi-

lers wel twee keer langs hem. Menno

strijd, maar ook nu bleven de hoofden

gers lastig.

(niet op de foto en geblesseerd sinds

opgeheven. En elke keer weer vol

Dominique Looije: links/rechts achter,

de winterstop) is helaas gestopt met

enthousiasme de penalties nemen om

door zijn goede timing pakt hij de bal

voetbal.

te kijken of we die wél konden win-

vaak op het laatste moment af, met

Teun van der Schee: links achter/

nen. De jongens bleven positief, ook

balende aanvallers tot gevolg.

rechts voor, door zijn goede inzicht en

naar elkaar. Hard trainen en tijdens de

Joshua Flierman: spits/rechtsvoor,

rust, komen aanvallers moeilijk langs

wedstrijd echt met zijn allen voetbal-

door zijn kracht en snelheid is hij de

hem en heeft hij mooie assists.

len: aanvallers helpen verdedigen en

tegenstander te slim af en zorgt voor

verdedigers sluiten aan bij de aanval.

gevaar in de aanval.

Keihard werken met en voor elkaar!

Kai Mierop: spits (2e keeper), door

Al dit positivisme en harde werken

sterk te zijn aan de bal en door te gaan,

resulteerde afgelopen weken in de

zorgt hij voor veel verwarring in de

eerste gewonnen wedstrijden. Wat

verdediging en scoort dan.

Hou ze in de gaten …
Chantal Plag

Slotdag Black Cap
Trainingen
Na 8 trainingen in de hal onder leiding van Chris Smith en Christiaan Wagenaar was het tijd voor
de uitreiking van de Black Caps aan de deelnemers. Welverdiend voor onze nieuwe U9 spelers
die dit jaar gaan meedoen aan de competitie. Tijdens deze trainingen leren de U9 cricketers
de basisbeginselen van het spel: batten, bowlen en fielden.
De Black Cap is het vervolg op de Tip & Run. De Tip & Run start dit jaar voor meisjes en jongens
van 5 tot 8 jaar op vrijdag 6 juni a.s. Tijdens de Tip & Run leren de kinderen op 6 vrijdagmiddagen
spelenderwijs cricket van 16:30 tot 18:30 uur. En tussendoor gaan we natuurlijk met z’n allen
tea-en, want dat hoort er helemaal bij!
Dank aan Kajal Festen, Phil Woodcock en Rob de Widt voor hun hulp bij de Black Cap trainingen.
En voor onze nieuwe U9 spelers: Veel succes en veel plezier in het cricketseizoen 2014!
De Jeugd Cricket Commissie
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JEUGDTRIBUNE

INTERVIEW MET

Ralph van Dijk en
Rams Steenbergen.

Peter De Haan

1. VOC speelt hoger dan
TOGB. Wat was de reden dat u
weg gaat?

Algemeen zijn dat wel de momenten

Na zes jaar is een groep altijd wel toe
aan een nieuwe leider en uitdaging.

5. Heeft u Andrew geprobeerd
in Nederland te houden?

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Tijdens de Algemene Najaarsvergadering
van onze club wordt er steevast een aantal prijzen uitgereikt aan leden die zich
op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze club. Van De
Frans Ruychaverbeker tot en met de Piet van Schooneveldtrofee, om er zo maar
eens een paar te noemen.

als je iemand moet vertellen, dat hij

dan Thomas Verhaar tegen
gekomen de afgelopen jaren?

niet in de basis staat maar wel heel

Nee

Heel veel leden, vooral de jongere, zullen niet

later als vice-voorzitter, terwijl de heroprichting

hoe spectaculair dan ook.

goed speelt.

14. Wat vindt u van kunstgras
op het hoofdveld?

weten wat de oorsprong van dit prijzenfestival

van de Rotterdamse Cricket Bond mede aan zijn

De eerste VOC-cricketer die deze prijs uit han-

is. We gaan in de komende tijd trachten daar

initiatief was te danken.

den van Frans Ruychaver zelf ontving was de

Aan de ene kant jammer, maar wel

wat meer duidelijkheid aan te geven. Te begin-

Nee, want de kans die Andrew kreeg

begrijpelijk.

nen met de Frans Ruychaver Beker.

Tot zover het citaat.

Terwiel. Atse Buurman was totnogtoe de laat-

moesten we hem gewoon gunnen en

15. Kan VOC de topklasse halen?

De in 1891 geboren Frans Ruychaver werd in

Frans Ruychaver stelde in 1960, ter gelegen-

ste. Hij ontving de beker voor zijn prestatie in

Ja en ze hadden toen ook gelijk.

daar kan je geen nee tegen zeggen.

Alles kan en het kan een spannend

1903 lid van Olympia, dat een jaar later samen-

heid van zijn 70ste verjaardag, een beker

2013. Frans Ruychaver overleed op 16 februari

3. Wat vond u het leukste jaar
bij VOC?

6. Wie is uw voorbeeldcoach?

einde worden, maar we zijn outsider!

ging met Volharding waardoor de RC & VV VOC

beschikbaar voor de cricketer die dat jaar

1981 in Beekbergen.

In Nederland zijn heel veel goede trai-

een opzienbarende prestatie had verricht. De

ners maar ik houd wel van trainers die

16. Gaat Thomas een topspeler
worden in de Jupiler-league?

ontstond. Hij was een verdienstelijk cricketer,

Alle jaren waren heel leuk maar vorig

maar meer nog een bestuurder. Zo was hij van

verrichting moest wel tot een overwinning

jaar kwamen we als debutanten in de

echt voetbal spelen zoals Co Adriaans,

Ik hoop in de eredivisie, maar waar-

1922 tot 1952 bestuurslid van de NCB, die toen

hebben geleid, hij telde niet bij een nederlaag,

eerste klasse en we hebben toen het

Johan Cruijff of Louis van Gaal.

schijnlijk in de Jupilerleague, want ik

nog niet Koninklijk was. Ook bekleedde hij een

Arie Terwiel

Davy Bakker

hele jaar boven aan gestaan. Dat vond

7. Waren er veel akkefietjes in
het team?

denk dat Sparta niet gaat promoveren.

aantal jaren een bestuursfunctie bij VOC. Om

Jan Pijnacker Hordijk

Klaas Jan van

een indruk te krijgen van de persoon Frans

Wally van Weelde

Noortwijk

Nee, heel weinig. Ongetwijfeld wel

17. Waarom heeft u TOGB
gekozen als nieuwe club?

Ruychaver, bijgaand een citaat uit het jubile-

Jan Groen

Rob Vos

een keer soms bij trainingen als ik

Omdat de uitdaging heel groot was en

umboek van onze club ter gelegenheid van het

René Schoonheim

Klas Jan van

scheids ben en ergens niet voor fluit

ze een goede jeugdafdeling hebben.

60 jarig bestaan in 1955.

Anton Bakker

Noortwijk

waar ik wel voor had moeten fluiten

18. Kent u de nieuwe trainer
van VOC?

Peter Maasdam

Eldert Frank en Klaas

Cijfers worden wel eens benut om de verdienste

Zeger Cornelis

Jan van Noortwijk

8. Vindt u dat de
jeugdopleiding bij VOC de
goede kant op gaat?

Een klein beetje, ik heb hem een keer

van een cricketer in het licht te stellen, cijfers kun-

Wally van Weelde

Bastiaan Zuiderent

ontmoet en ik denk dat het een goede

nen echter nimmer tot uitdrukking brengen wat

Zeger Cornelis

Steven van Dijk

trainer is.

de figuur Frans Ruychaver voor zijn vereniging en

Cees Lindeboom

Vincent de Widt

Zeer zeker. De jeugdopleiding heeft

19. Denkt u dat u nog eens
kampioen wordt?

het Nederlandse cricket heeft betekend.

Dolf en Bert van

Rob Vos

veel opgeleverd; dat zie je nu al bij het

Een zeer groot aantal jaren heeft hij zitting gehad

Weelde

Klaas Jan van

eerste en dat moet zo doorgaan.

Dat hoop ik wel, want ik wil ook nog

in het bestuur en diverse commissies, waar zijn

René Schoonheim

Noortwijk

9. Een winnende coach heeft
altijd gelijk. Had u ook altijd
gelijk?

wel een aantal jaren trainen.

gedegen en weloverwogen oordeel op grote prijs

Harry van Lingen

Tony Barca

20. Lopen er nieuwe talenten
als Thomas rond op TOGB?

werd gesteld. Hij bezat de gave lange tijd te kun-

Anton Bakker

Davy Bakker

nen luisteren en zich niet in het debat te mengen,

Lau van Everdingen

Robert de Widt

Nee niet altijd.

Nee, hij is een uniek talent en dat heb-

maar wanneer hij dan tenslotte zijn mening uitte,

Anton Bakker

Davy Bakker

10. Waar staat TOGB voor?

ben ze daar niet.

dan was dit oordeel gekenmerkt door beslistheid

Ferdinand Cornelis

Roland Lefebvre en

Tot Ons Genoegen Berkel.

21. Was TOGB echt de club
waar u naar toe wilde?

en duidelijkheid.

Erik Peter Kruyning

Bas Zuiderent

Hoewel ook het voetbal hem na aan het hart

Bert van Weelde

Jelte Schoonheim

2. Heeft u weleens kritiek van
de spelers gehad en zo ja
hadden ze toen ook gelijk?

ik het leukste jaar.

4. Wat vond u de moeilijkste
beslissing als coach?

en dan kunnen ze soms wel boos zijn.

11. Wilt u liever een scorende
spits of een voetballende spits?

intussen bijna legendarisch geworden Arie

De Archiefcommissie
Frans Ruychaver Bekerwinnaars

Ik vind het een mooie club en de

lag, is hij toch meer te beschouwen als de grote

Ferdinand Cornelis

Chris Smith

Wij hebben het allemaal, maar ideaal

mooiste van de beschikbare clubs!

voorvechter van het VOC-cricket en heeft hij zijn

Bernard Kats

Daan en Koen van

is een combinatie en uiteindelijk gaat

Peter sluit af met: ik vind dat jullie

beste jaren gegeven om zijn club te brengen in

Ron Elferink

Everdingen

het om scoren dus liever een scorende

goeie, interessante vragen hebben

de eerste klasse van de NCB. Door zijn bezadigd

Rob van Weelde

Ben Goedegebuur

spits.

bedacht!

optreden en door zijn grote kennis van het spel

Roland Lefebvre

Reinout van Ierschot

in al zijn onderdelen was hij uitermate geschikt

Robert Lifmann

(niet uitgereikt)

12. Welke wedstrijd is u het
meest bijgebleven dit jaar?
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VOC en
het prijzenassortiment

Dank u voor dit interview!

om als aanvoerder op te treden, welke functie

(niet uitgereikt)

Maarten van Ierschot

De Zouaven, toen wonnen we met 8-2,

hij verscheidene jaren met succes heeft vervuld.

Robert Lifmann

(niet uitgereikt)

dat was niet verwacht, maar alles lukte.

Ook de Nederlandse Cricket Bond heeft van zijn

Roland Lefebvre

Atse Buurman

13. Bent u een betere speler

gaven nut gehad, eerst als penningmeester,

Rob Vos

??
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WAAROM
GAAN WE BOUWEN?
•	Cricketaccommodatie
op internationaal niveau

BOUW MEE AAN VOC!

•	Meer teams vaker op het Hoofdveld
•	Goede bespreekruimtes voor teams,
coach- en scheidsrechtercursussen en
voor de meer dan 300 vrijwilligers

Alle bouwplannen gaan veel geld kosten.
Alleen al het kunstgrasveld is begroot op
€ 456.000. Op de ledenvergadering van

•	Meisjesvoetbal mogelijk maken
•	Meer kleedruimte voor alle teams

WIE
GAAT DAT BETALEN?

WAT
GAAN WE BOUWEN?

25 November 2013 is de financiële onder-

•	Nieuwe cricketkooi met drie pannaveldjes

en erelid Rob van Weelde. Ook enkele in “de

•	Nieuwbouw met kleedkamers, commis-

Walvissen” verenigde leden en sponsoren

siekamers en bar
•	Aanpassingen en uitbreiding van het
clubhuis en het terras
•	Kunstgras op het hoofdveld
•	Dug-outs bij alle velden

bouwing toegelicht en akkoord bevonden. Het financiële fundament wordt
gevormd door een gift van oud-voorzitter

48 uur op V.o.C.

hebben afgelopen jaar hun lening omgezet in een gift waarmee een investeringsreserve gevormd is. Van de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek is subsidie ontvangen terwijl de club de laatste jaren ook
gespaard heeft. De komende jaren biedt de
begroting ruimte om een extra lening af te
sluiten van een half miljoen euro. Maar we

SAVE THE DATE
20, 21
• seizoensafsl En 22 juni
ui

ting alle jeug
dteams •
• kamperen
op het hoofdv
• Benefietwee
eld •
kend “Bouw m
ee
aa
n V.O.C.” •
• openluchtb
ioscoop •

VOORJAARSACTIES
2014:

beroep op alle leden te doen om een extra
bijdrage te leveren. Het doel is om dit jaar
€ 160.000 in te zamelen onder het motto:
Bouw mee aan VOC!
ROBERT MUL, PENNINGMEESTER

VERDUBBEL
UW GIFT!
Dankzij recente wetswijzigingen is het makkelijker geworden om uw gift aan de club

•	Website actie GRAS VOOR GRAS: Schenk

fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Afhankelijk

één of meerdere vierkante meter(s)

van uw inkomen krijgt u dan 36% tot 52%

kunstgras á € 25 en krijg een originele

van uw gift terug van de belasting. Het kan

plag Hoofdveld cadeau. Er is 6500 m2

op twee manieren. Indien u een éénmalige

beschikbaar!

schenking wil doen, laten we dat verlopen

•	Oproep tot PERIODIEKE GIFTEN:

via de steunstichting ‘Steun VOC’. Giften aan

Schenk vijf jaar, jaarlijks € 150, € 300 of

deze stichting zijn ééns in de vijf jaar aftrek-

€ 450.

baar (lustrumregeling voor verenigingen).

•	
SPONSORLOOP E- en F-pupillen

U kunt er ook voor kiezen om minimaal vijf

•	Businessclub VOC:

jaar, jaarlijks een vast bedrag aan VOC te

VEILING VOC-MEMORABILIA zoals de

schenken. Tegenwoordig hoeft u dat niet

originele Hoofdveld-middenstip (tevens

meer bij de notaris vast te leggen; het slui-

10 reserve exemplaren beschikbaar!)

ten van een overeenkomst “Periodieke gift

•	20, 21 en 22 juni Midzomer benefietfeest:

in geld” volstaat. Meer informatie hierover

“48 UUR OP VOC”
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krijgen de plannen niet rond zonder een

vindt u op de website.
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House of lords and ladies!

Vanaf komend seizoen 2014 – 2015 start VOC met meisjesvoetbal.
Meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland, die in
Rotterdam wat achter blijft. Bij AGE en Zestienhoven spelen
enkele tientallen meisjes, bij Berkel al zo’n 200, maar bij de andere Rotterdamse verenigingen nog nauwelijks. Net zo min als bij
VOC. Met jongens op de wachtlijsten, volle velden en een tekort
aan kleedkamers lag het ook niet erg voor de hand om met meisjesvoetbal te starten. Toch gaat het er nu eindelijk van komen.

22

later ook damesvoetbal. Nu is ze trainster van de

matig meisjes kregen die graag wilden voetbal-

tenue. Op 26 maart organiseerde de werkgroep

F en E te vormen, één team in de D en eventueel

kabouters en heeft ze twee dochters, die al inge-

len. Maar dankzij alle nieuwbouwplannen wordt

een goed bezochte open dag voor meisjes en

één bij de oudere junioren.” We zullen echter

schreven staan om bij VOC te gaan voetballen.

het nu ook echt mogelijk. Deze zomer wordt

meiden van 6 tot 16 jaar. Alle 45 meiden waren

moeten anticiperen op hoeveel meisjes zich

Aase is bekend binnen VOC en traint al enkele

er kunstgras aangelegd op het hoofdveld. Op

erg fanatiek en enthousiast deze dag.

daadwerkelijk aanmelden. Nog voor de zomer

jaren de kabouters. Enja is dit jaar manager van

kunstgras kunnen per seizoen veel meer wed-

Met ingang van komend seizoen 2014/15

stellen we vast met hoeveel teams we kunnen

C6. Zowel Aase als Enja hebben zoons binnen

strijden gespeeld worden dan op gras. En met de

is er ruimte voor maximaal 60 meisjes. Simons

starten. Ondertussen vragen we vrijwilligers om

VOC voetballen.

verbouwing van het clubhuis en de nieuwbouw

daarover: “We kregen van de KNVB het advies

actief te worden als trainer, manager of coach in

komen er vijf extra kleedkamers bij. “

om niet te klein te beginnen. Anders loop je het

het meisjesvoetbal. Voldoende en goede bege-

cricket, maar meisjesvoetbal is nieuw. Waarom

Op VOC spelen meisjes wel al enkele jaren

De werkgroep en de jeugdvoetbalcommis-

risico na een paar jaar onvoldoende meisjes te

leiding is noodzaak om meisjesvoetbal een succes te maken.

De jeugdvoetbalcommissie pakt het direct

bij VOC evenals de twee andere dames in haar

gaat het nu wel van start? Annemiek Simons:

sie pakken het gelijk groots aan. Bij scholen in

hebben om bijvoorbeeld een D- of C- team te

serieus aan en is daardoor uitgebreid met een

werkgroep meisjesvoetbal: Aase Henschien en

“Onze velden en kleedkamers zijn al jaren vol-

Hillegersberg en Schiebroek zijn posters opge-

vullen. Bovendien denken we dat er ook veel

coördinator meisjesvoetbal, Annemiek Simons.

Enja Romeijn. Annemiek heeft in haar jeugd

ledig bezet. Er was simpelweg geen ruimte voor

hangen. Daarvoor poseerden een aantal meisjes

belangstelling is bij meisjes. We starten met 6

Annemiek speelt al een paar jaar damesvoetbal

in de regio Breda meisjesvoetbal gespeeld en

een hele nieuwe voetbaltak. Terwijl we wel regel-

van de wachtlijst en van Cricket in VOC-voetbal

meisjes bij de F-mini, en proberen 4 teams in de

Enja Romeijn
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DE HAAN
KRAAIT...
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Geen kraaiende haan
meer op VOC

VOC vrienden,
Slechts twee keer in mijn leven heb ik een beslissing genomen waarvan
ik dacht dat mijn ouders daar ernstige moeite mee zouden hebben.
De eerste was de mededeling dat ik naar het conservatorium wilde. Ik
had het VWO met enig oponthoud volbracht en een vervolgstudie lag
voor de hand. Ik moest het “beter” krijgen dan mijn vader had gehad
en zekerheid ging bij ons thuis voor alles. Ik kan jullie vertellen, dan
moet je dus geen beroepsmuzikant worden! Om een lang verhaal kort

De Hoofdklasse bevalt VOC
inmiddels uitstekend. Na een
stroeve start waarin we tot
eind november slechts 7 punten behaalden, staat de teller
inmiddels op 31.

den van de tegenstander en scheidsrechter in

lijk een geweldig team opgebouwd, maar de

te maken: geen enkel probleem, als dat was wat ik wilde, dan moest ik

een te volle commissieruimte weggezet of men

inbreng van Thomas met zijn spel, persoonlijk-

dat zeker doen. Ze hebben me daarin altijd gesteund en tot aan zijn

hing ergens aan de bar in het clubhuis. Nu komt

heid, goals en assists is geweldig geweest en we

dood in 2006 is mijn vader altijd trots op me geweest. Mijn moeder is

het arbitrale trio vaak anderhalf uur voor de wed-

hopen met zijn allen dat Thomas het dit maal ook

dat gelukkig nog steeds! De tweede was de beslissing, ik denk op mijn

strijd al opdagen, brengt de tegenstander soms

helemaal gaat maken bij Sparta. Voor het team

drieëntwintigste, om overschrijving naar VOC aan te vragen. Tot dan was

het complete bestuur mee en zijn er nu en dan

zou het mooi zijn als er anderen opstaan die de

ik altijd lid geweest van VV Schiebroek, en ook mijn ouders, en vooral

ook nog afgevaardigden van de KNVB aanwe-

rol van Thomas voor een deel kunnen overne-

mijn vader, waren met die club vergroeid. Echter, in mijn laatste jaren

zig. Dit heeft er wel toe geleid dat ook het VOC

men. Geert is inmiddels aan het laatste deel van

vond ik de sfeer en het niveau dalen, ik voelde me er niet lekker meer.

bestuur de zaken op Hoofdklasse niveau heeft

zijn revalidatie bezig en wellicht dat hij dit seizoen

Ik moet op mijn woorden passen, ik zie mijn imaginaire twitter-account

ingericht, op tijd aanwezig is, met Sonja die er

nog minuten kan maken in VOC 2 of VOC 8.

al volstromen met doodbedreigingen (de nieuwe standaard in social

scherp op toe ziet dat de glaasjes gevuld blijven

Ook Aad Boers neemt aan het einde van het

media als je het niet met iets of iemand eens bent…!)

en de hapjes worden verteerd. Niet meer in de

seizoen na vijf jaar afscheid als Teammanager.

te benauwde bestuurskamer, maar gezellig aan

Aad heeft in de afgelopen jaren altijd gezorgd

VOC, rijke lui

een grote tafel achterin het clubhuis. Nog altijd

dat de zaken rondom een wedstrijd door hem

Dit kwam bij mijn vader hard aan. VOC, dat waren rijke lui, die hadden

een beetje apart, maar dat past ook bij de club.

en Frits tot in de puntjes werden verzorgd en

Op dat organisatorische deel zijn er goede stap-

zodoende een flinke bijdrage gehad in de suc-

pen gemaakt, maar ook het hoofdveld wordt

cessen. Aad bedankt voor al je inspanningen!

Een indrukwekkende reeks overwinningen in

soms op het laatste moment nog een keer extra

de tweede periode zorgde er bijna voor dat we

verwend door een maaibeurt op crickethoogte

Sevilla

met de periodetitel aan de haal gingen. Eerlijk

van René of een sproeibeurtje van Ruud, Leen of

Het trainingskamp in Sevilla was weer als van-

gezegd had ik, gezien het programma in de

Diederik en Max.

ouds. Veel gezelligheid en sfeer, goede accom-

tweede periode, stiekem gehoopt dat we deze
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modaties om te trainen en te spelen en een pri-

VOC, wat mij
betreft een
topvereniging!

het achter hun ellenbogen, dat waren de VVD-ers! Elke club was
goed geweest, maar niet VOC. Ik heb voet bij stuk gehouden en hij is
schoorvoetend en onder protest, samen met mijn moeder, meegegaan.
Vanaf het begin zijn ze daar bijzonder warm ontvangen, ze hebben er
meer dan 25 jaar elk weekend met heel veel plezier gezeten. Ik ben de
club, en daarmee bedoel ik natuurlijk de mensen die een club maken,
daarvoor zeer dankbaar! Ik belandde in een vriendenelftal waarvan ik
Jim Boddé al kende uit mijn schooltijd, en heb daar zo’n 20 jaar met

ook zouden behalen.

Organisatie volgend seizoen

ma hotel. De stad was bovengemiddeld en Kim

Al met al een mooi herstel, waardoor we in de

De organisatie voor het volgend seizoen krijgt

haar voorwerk heeft tot een prima eindresultaat

en conditioneel nooit de sterkste. Eigenlijk het tegenovergestelde van

derde periode redelijk vrijuit kunnen spelen en

inmiddels ook vorm. Zoals bekend ga ik zelf

geleid. De jaarlijkse wedstrijd tegen de Duitse

de moderne Box-to-box player, de middencirkel was mijn terrein, daar

misschien hierin nog voor een verrassing kun-

komend seizoen na zes schitterende jaren voor

profs van Wehen Wiesbaden uit de 3e Bundesliga

kwam ik niet graag uit. Ik kan me niet herinneren ooit in “de zestien”

nen zorgen of eventueel door middel van een

een periode van minimaal twee jaar bij TOGB

was ook een mooie test. Deze heertjes trainden

geweest te zijn (sinds het wegvallen van Strootman is de telefoon bij mij

4e plaats in de eindrangschikking nog een ver-

aan de slag en wordt Patrick Akerboom de nieu-

drie keer per dag gedurende een volle week en

ook terecht stil gebleven!). Op mijn 42e heeft een zware enkelblessure

vangende periode kunnen opeisen.

we trainer/coach van VOC met Geert aan zijn

lieten de kanonnen pas rusten toen er inmid-

een voortijdig einde aan mijn voetbalcarrière gemaakt. Later nog wel

In ieder geval gaan we er met z’n allen voor zor-

zijde. Na een lange selectieprocedure heeft het

dels een 5-1 stand op het scorebord stond. De

geprobeerd terug te keren maar dat lukte niet meer. Ik heb bij VOC een

gen dat er ook volgend seizoen Hoofdklasse

bestuur gekozen voor Patrick en ik wens hem

Duitsers lagen de avond voor de wedstrijd waar-

mooie tijd gehad en veel leuke mensen leren kennen: wat mij betreft

voetbal op de nieuwe kunstgrasmat valt te

vanaf deze plaats alvast heel veel succes in het

schijnlijk rond 11 uur op bed en op dat moment

een topvereniging!

bewonderen. Het is wel mooi te zien hoe de

komend seizoen. Thomas Verhaar gaat VOC voor

verlieten bij ons de eerste spelers het hotel om

club inmiddels is meegegroeid met het niveau

de tweede keer verlaten en opnieuw voor Sparta

de stad een beetje te gaan ontdekken. Toen de

van het vlaggenschip. Een jaar of vijf terug was er

spelen. Echter nu niet als jeugdspeler, maar als

onzen terugkwamen naar het hotel gingen bij de

een half uur voor de thuiswedstrijden geen enkel

A-selectiespeler met een contract voor twee sei-

Duitsers waarschijnlijk de wekkers alweer af…….

bestuurslid te bekennen en werden bestuursle-

zoenen. We hebben de laatste zes jaar natuur-

Peter de Haan

heel veel plezier gespeeld. Ik kon aardig voetballen maar was fysiek

Muzikale en vooral sportieve groeten van
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Stumps and Pumps!

Zaterdag 5 januari 2013: Quick Hg-VOC 4-5.

om regelmatig op te stomen naar het doel van

we aan tafel en werden ijsblokjes geserveerd

Zaterdag 4 januari 2014: Quick Hg-VOC 5-4.

VOC. Fijn voor het publiek, want zo kon men

(waarvoor wist niemand) en soep. Bij de soep

Niets van gelogen, we hebben een jaar na

alle doelpunten goed zien. En dat werden er

maar meteen een openingswoord van onze

dato gewoon sportief wraak genomen. Even

uiteindelijk 9. Luuk, die de scoreborddienst op

aanvoerder, omdat hij de eerste ijsblokjes al

voor vijven stopte een fraaie spelersbus voor

zich genomen had, heeft veel moeten lopen!

door de lucht zag vliegen. Zijn woorden wer-

onze ingang en stapten 21 Rotterdammers ons

Rust 5-0 voor de Hanen. De tweede helft was

den beantwoord door Luuk. Beide verhalen

Jullie hebben vast al van ons gehoord. VOC U50

Primaire doel van onze trainingen was goed

nieuwe clubgebouw binnen. Onder de indruk,

voor VOC. Het zelfde doelnet waar Quick 5 maal

kwamen zoals altijd weer op hetzelfde neer:

damescricket is een feit. Het idee is geboren

voorbereid, samen cricketen, met of tegen

en terecht. Na een welkomstdrankje de kleed-

de bal tegenaan schoot werd nu 4 keer door

we zijn een uniek gezelschap met elkaar, en dat

op de familiedag van vorig jaar, waar een aan-

onze kinderen. Echter in het land is dit initiatief

kamer in, waar in kleedkamer 2 de dankbetui-

VOC geraakt. En dankzij veel miraculeuze red-

al 40 jaar. Het nagerecht was een mooie taart

tal betrokken VOC moeders het bat op heb-

zo positief ontvangen dat de eerste uitnodi-

ging aan VOC voor de geldelijke bijdrage aan

dingen van de achterhoede, de paal en een

van Benjamin Smit, met daarop 40 jaar VOC

ben gepakt en onder de bezielende leiding

ging voor een U50 wedstrijd al binnen is. VCC

onze nieuwbouw voor het eerst aanschouwd

dosis geluk bleef het maar bij 4 goals. Mocht de

en Quick. Met koffie en een vuiligheidje werd

van Umar Baker met de training zijn gestart.

uit Voorburg is binnenkort onze tegenstander.

kon worden. Op het veld een indrukwekkende

vijfde er bijna ingegaan zijn, dan was het licht

het prima diner afgesloten en konden onze

Het enthousiasme om de geheimen van de

Het zal niemand verbazen dat Erna zich het

minuut stilte voor Arjan, met zijn allen om de

plots uitgevallen, maar dat hoefde niet. Henk

Rotterdamse vrienden de bus weer opzoeken.

cricketsport onder de knie te krijgen is enorm.

meest druk maakt om de outfit, immers als je

middencirkel, een mooi moment weer. Daarna

blies op tijd af. Na afloop direct aan heerlijke

Maar niet na dat Kees ze nog maals bedankt

Waarom op oudere leeftijd nog beginnen aan

er goed uitziet, sta je al op voorsprong.

blies de goed leidende Henk leven in de wed-

haring en korenwijn, bitterballen en bier. Via

had voor hun bijdrage aan de nieuwbouw. Een

zo’n ingewikkelde sport? We hadden immers

Ben je ook enthousiast cricketster in spé, laat

strijd van 13 Bloedhonden tegen 13 Haantjes.

Peter kwam de reactie van Tjeerd de Boorder “

mooi feest was het en zal het altijd blijven.

ook kunnen kiezen voor bridgen. Maar naast

het weten aan erna.truijens@planet.nl

VOC miste aanvoerder Tjeerd en dat was in

Verloren? Hebben ze toch jeugd opgesteld, dat

Hans Schiferli / Quick Hg (verkorte versie)

cricket beter begrijpen, en begrijpen waar onze

het veld duidelijk te merken. Geen organisa-

zouden we niet doen!”“Nee Tjeerd, we waren

kinderen mee bezig zijn, is de lol en het ple-

tie, men deed maar wat. Quick kreeg de kans

één helft gewoon beter. Om 20 uur moesten

zier om sportief bezig te zijn het belangrijkste.

vlnr: Annette Rooling,
Sandra Woodcock,
Pien de Jong,
Rebecca van Gelderen,
Umar Baker,
Erna Truijens,
Irma Kenter
zittend vlnr:
Annelies van Wijk,
Renee Alberts,
Olga Wagenaar en
Annebo Verhoeven

27

‘De Randamie en Verstoep’

Notariskantoor met een ‘VOC
mentaliteit’: ondernemerschap
en risico spreiden
Om te weten te komen waar de oorsprong
van het notariaat vandaan komt lees ik in
de brochure ‘functie en werkterrein van
de notaris’:

Brian de Randamie woonde in de

pende ingewikkelde familiekwesties

Esdoornlaan in Schiebroek naast Miep

geroepen. Denk aan het afhandelen

en Tiel van Eck. Tiel van Eck was een

van een testament en erfkwesties.

legende in de Rotterdamse voetbal-

Door de wol geverfd is hij heel helder

wereld en erelid van onze vereniging.

over de oplossing als hij weer eens

‘Het notariaat kan alleen ontstaan in

Zijn vrouw Miep is bekend geworden

meemaakt hoe mensen het elkaar

Brian de Randamie

een samenleving die geschriften kent.

doordat ze vele zondagen achter de

moeilijk maken. Brian: ‘Soms denk ik

VU-Amsterdam:

Wij weten dat het notariaat al in de

bar stond samen met de vrouw van

wel eens: waarom zegt men in dat

notarieel -en

derde eeuw voor Christus in Egypte

Arie Terwiel.

soort situaties niet gewoon:“Man, ik

Nederlands recht

bestond waar een notaris /schrijver

‘De dames Terwiel en van Eck’ zijn

vind je helemaal ‘niks’ maar hoe lossen

getrouwd met Karin

toezicht hield op het tot stand komen

onlosmakelijk verbonden met de

we dit op?”

2 dochters:

van overeenkomsten.

laatste periode van het oude com-

Helen Verstoep neemt liever de zaken

Demi 15 jaar

Vanuit Egypte heeft het notariaat zijn

plex. Miep wist haar zaakjes goed te

met betrekking tot de scheepvaart

Joy 12 jaar

weg gevonden naar

regelen, ze zette Brian regelmatig in

voor haar rekening. Wanneer zij daar

Italie en vanuit daar heeft het zich ver-

op zondagochtend als taxichauffeur

over vertelt droom ik weg en zie hoe

spreid over West Europa.

naar het complex aan de Overschiese

in het verre verleden voordat de VOC

Kleiweg. Jaren later werd Brian door

schepen uitvoeren de notabelen aan

relaties uitgenodigd om de club finan-

boord kwamen om een laatste wil vast

cieel te ondersteunen als sponsor. Tijd

te leggen. Andere zaken zoals registra-

voor een nadere introductie!

tie en overdracht van schepen werden
toen ook al door de notaris gedaan.

Op het kantoor aan de Posthoornstaat

Veel van deze akten zijn bewaard

praat ik met Brian de Randamie en

gebleven en worden momenteel gedi-

Helen Verstoep, eigenaren van ‘De

gitaliseerd.

Randamie & Verstoep Notarissen ‘, en

Helen komt ook weleens naar de

met Dennis Coelers, kandidaat notaris.

sponsorbijeenkomsten.

Het notariskantoor bestaat sinds

Zij is meer een hockeyfan en dus gaat

1979 en draagt vanaf 2006 de huidi-

ze eerder naar de overburen.

ge naam. Het is een echt Rotterdams
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notariskantoor dat zowel aan parti-

Brian’s dochter Joy voetbalt bij

Karel V vaardigde op 21 maart 1524

culieren als aan bedrijven een breed

Neptunes in een gemengd team Op

de eerste algemene regeling voor het

scala aan notariële diensten aanbiedt.

de open dag voor meisjesvoetbal op

Nederlandse notariaat uit. Later is de

Een kantoor met een informele sfeer,

26 maart j.l. was ze er bij maar kon

Franse wetgeving op het notariaat van

cliënten hoeven niet te wachten en de

helaas door een blessure niet meetrai-

toepassing geworden.’

lijnen zijn kort. De medewerkers zijn

nen. Wie weet maakt ze de overstap en

stuk voor stuk ervaren op hun vakge-

komt zij schitteren bij VOC.
Tineke Kool

Minder ver terug in de geschiedenis

bied en uitstekend thuis in onderne-

van V.O.C . moeten we om de oor-

mingsrecht, onroerend goed, familie-

sprong van de relatie tussen dit nota-

recht en scheepvaart.

Bent u ook nieuwsgierig geworden:

riskantoor en de club te achterhalen.

Brian wordt nogal eens bij langsle-

www.drv-notarissen.nl
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VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms,
promotiefilms,
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771

Schiekade 189, studio 110,
3013 BR Rotterdam

Banquaire diensten

ABN AMRO
MeesPierson

010 - 2112170

Private banking

ABN-AMRO Bank N.V.
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

010 - 4025404

www.abnamro.nl

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Agribrokers
International BV

Amlin Europe NV

Accresco Vastgoed,
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410

Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

www.3mp.nl

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330

Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

www.argentrade.nl

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

010 - 2827927

06 - 54687738

Langesteijn 114,
3342 LG Hendrik Ido Ambacht

ARL Products BV
010 – 2827444

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

www.arl-products.com

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

Nieuwbouw:
het bestuur praat u bij.

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

010 - 2424600

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

www.bdo.nl

Bedrijfshuisvesting

010 - 4127614

Drukkerij

seizoen. De kooi is inmiddels besteld.

ning in één dag. Aannemers zijn uitgenodigd

vereniging besloten het VOC-complex op een

Voorts zullen er diverse aanpassingen in het

om te offreren. Zodra die keus gemaakt is zal

aantal aspecten te verbeteren. Zoals velen van

bestaande clubhuis plaatsvinden, waaronder

het bouwteam worden samengesteld. Willem

u reeds weten, gaat VOC het bestaande clubhuis

een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor

Ouwerkerk heeft zich (wederom) bereid ver-

uitbreiden met het realiseren van meer kleed-

de bar.

klaard daarin zitting te nemen. Wat betreft het

kamers en commissiekamers. Ook zal er in het

De afgelopen maanden hebben vooral in het

kunstgras kunnen wij het volgende melden.

Cruise Hotel
SS Rotterdam

nieuwe gedeelte een prachtige multifunctio-

teken gestaan van de voorbereiding. Samen

Op advies van de gemeente heeft VOC de hulp

Hotel

Cubord
Reklameborden B.V.

nele ruimte komen met een schitterend uitzicht

met architect Marco de Vries heeft het bestuur

ingeroepen van de heer Middelkoop, die met

010 - 2973090

Opvallende buitenreclame!

op ons eerste cricketveld. Tevens is besloten ons

overlegd met een aantal leden en vrijwilligers

zijn bedrijf gespecialiseerd is het voorberei-

voetbalhoofdveld van kunstgras te voorzien.

uit de diverse geledingen van de vereniging. Zij

den en adviseren van verenigingen en BVO’s.

Wij zullen de leden, sponsors, ouders en ande-

weten namelijk als geen ander aan welke eisen

Hij heeft inmiddels gerapporteerd en op basis

re geïnteresseerden op de hoogte houden via

en wensen de nieuwbouw en de aanpassingen

hiervan is een aantal leveranciers gevraagd een

website, nieuwsbrief en Vocabulaire.

moeten voldoen.

offerte uit te brengen. Niet onvermeld mag blij-

verzorgt ‘t

0348 - 479103

Definitief ontwerp

de voorbereidingen voor het aanleggen van

kleedkamercapaciteit, moeten we de zaken

Het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw

het kunstgras Leen Hennink het bestuur heeft

voortvarend ter hand nemen en zullen er dit

en de uitbreiding van het huidig clubhuis is

ondersteund. Bij het verschijnen van deze

jaar vele bouwactiviteiten op ons terrein plaats-

definitief gemaakt. Normaal gesproken zouden

Vocabulaire zullen wellicht de eerste bouwac-

vinden. Doordat de nieuwbouw voor een

we nu een wekenlange procedure ingaan voor

tiviteiten al zichtbaar zijn.

gedeelte op de plek van de huidige cricketkooi

de aanvraag van de bouwvergunning. Maar we

Ten slotte vermelden wij nog een keer het

Elcas B.V.

zal komen, moet er ook een nieuwe kooi wor-

zijn door de gemeente toegelaten tot de expe-

email adres waar u uw vragen of opmerkingen

Ferro- en non-ferro metalen

den gerealiseerd. Deze wordt multifunctioneel:

rimentele, versnelde procedure. Daarbij moet

kwijt kunt: bouwplannen@v-o-c.nl

naast cricket faciliteiten komen er ook panna

VOC veel extra tekeningen en informatie aan-

Steenovenweg 4, Postbus 49,
3417 ZG Montfoort

www.drukdomstad.nl
www.dereclamedoos.nl

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,
3044 AV Rotterdam

Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

Bob van der Heijden
Sporthuis
Verkoop sportartikelen

010 - 4658442
Bergselaan 330-332,
3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

010 - 4514233

www.cod.nl

www.cornus.nl

Michelangelostraat 67,
1077 BW Amsterdam

De Beer Exclusief
Exclusieve automobielen

010-2602015

Steenovenweg 4,
Postbus 49, 3417 ZG Montfoort

010 – 2906985

www.baseadvocaten.nl

020 - 262 12 12

010-2424880

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,
3016 BG Rotterdam

Vastgoed

Drukkerij Domstad bv

Energy Global

BASE
Advocaten - advocatuur

Cornus Vastgoed

Dijkstra Voermans
Advocatuur
& Notariaat
www.dijkstravoermans.nl

www.aimol.nl

COD BV

010 - 4214637

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

010 - 2827927

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

Open source projectontwikkeling

Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam

www.ssrotterdam.nl

teerd worden met een tekort aan veld- en

Arjan Nataraj, Henk Weijers

Pannekoekstraat 42 a,
3011 LH Rotterdam

www.colliers.nl

www.elcas.nl
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Gaffelstraat 90,
3014 RM Rotterdam

vergadering van 25 november 2013 is door de

ven, dat met name in de keuze van de kooi en

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam

078 - 6527600

leveren. Het experiment heet dan ook: vergun-

Omdat we nagenoeg elke week geconfron-

Makelaardij

010 - 4223000

Eet- en bierlokaal

veldjes voor de voetballers tijdens het voetbal-

Drukkerij Domstad BV

Baljon & Mora
Makelaars

010 - 4366896

Tijdens de memorabele Algemene Leden

3e Katendrechtsehoofd 25,
3072 AM Rotterdam

www.amlineurope.com

BMW / MINI Dealer
Dubbelsteyn B.V.

Bierhandel de Pijp

Cityprint Rob de Widt

Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam

www.baljonenmora.nl

Colliers International
Rotterdam
Bedrijfshuisvesting
010 - 5119955

Verzekeringen

010- 7995800

AIMOL
Toeleverancier kwaliteitsproducten voor
machines en motoren

www.debeerexclusief.nl

verzorgt ‘t

0348 - 479103

www.drukdomstad.nl
www.dereclamedoos.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888

Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Kralingse Plaslaan 40,
3061 BA Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208

s Gravenlandseweg 391,
3125 BJ Schiedam

www.delixl.nl

DVDW Advocaten
Advocatuur
010 - 4400500

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

www.dvdw.nl

Facet
Eetcafé

010 4611988

Weissenbruchlaan 8,
3054 LN Rotterdam

www.facet.nl
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SPOTLIGHTS ON:

FACET Accountants
en Adviseurs

V2

Facet audit

010 - 4526144

Fascinatio Boulevard 768-772,
2909 VA Capelle aan den IJssel

www.facet-accountants.nl
www.twitter.com/facetaccountant

Handelsbanken
Banquaire diensten

010 - 7110630
of

06-651479144

PB 33014, 3005 EA Rotterdam
(bezoekadres Museumpark 9)

www.handelsbanken.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of
06 - 55182142

Van oorsprong is Veteranen 2 waarschijnlijk het oudste

tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Quick. Het geeft

team van VOC. VE2 is in 1973 gestart als VOC10 en later

een aantal spelers de moed om nog een aantal jaartjes door

nog het 7e geweest alvorens geleidelijk te zakken in de

te gaan.

ranking. De mannen van het eerste uur waren Luuk Bannink,
Peter Faasen, Jan van ’t Veer, Jim Boddé, Willem Jan Kok

Tot slot een aantal quotes van onder de douche na de 9-1

(thans onze gewaardeerde scheids), Robert Mol en Sjoerd

verloren wedstrijd tegen Aeolus:

Plak. Later volgden Bernard Kats , Hans Miltenburg, Tjeerd

“Verliezen is anders dan weggeven” (Ako Egbe)

de Boorder, Henk Weijers, Ronald van der Mijn, Peter

“Als je met 9-1 verliest dan verlies je maar 3 punten” (Nico

Middeldorp, René Kuil en vele andere beroemdheden.

de Vrij)

Zondagochtend half tien is de vaste tijd, hoewel het elftal

“Het kwam er niet uit vandaag en het zat er ook niet in”

meer inhoud heeft voor de derde helft en altijd meer tijd

(Marc Desar)

heeft besteed aan de vele functies binnen de vereniging.

“Prestaties van Feyenoord lopen synchroon met onze

De laatste jaren is VE2 ook meer en meer een opvangtehuis

wanprestaties”

voor spelers die het geweld in de seniorenteams wat teveel

Jan van ’t Veer (vanaf zijn vakantieadres):

wordt. Zorgvuldig worden nieuwe spelers gescout in de

“Ik heb 0-0 gespeeld”

diverse seniorenteams van VOC. Zo kwamen de laatste jaren

“We moeten op studiereis naar Kameroen” (Ako Egbe)

jonkies over als Leo van de Schee, Martijn van Itallie, Valentin

“Vroeger was ik altijd de jongste” (Ron van der Mijn)

er na VE2 geen toekomst meer is heeft het mis. VE2 blijkt
voor hoofdcoach Peter de Haan een kweekvijver voor VOC
1. Onlangs bezette keeper Jacko Roest de bank van VOC 1

Tjeerd de Boorder

Heinen & Partners
Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht

www.heinen-partners.nl

Infradata

WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel

Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100

Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

ING Bank

010 - 4610322

Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

www.hilvest.nl

Intermax Hosting B.V.

Network Integrator

Banquaire diensten

Internet hosting

071 - 7501525

010 - 4446805

010 - 7104444

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

Janick Onderhoud en
Renovatie BV

Joko Fruit

De Jonge Advocaten

Fruit im- en export

Advocatuur

JTB
Pensioenconsultancy

06 - 24220458

010 - 4761166

010 - 2140400

KHdGE
Werving & selectie

010 - 4224414

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

www.infradata.nl

Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.ing.nl

Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

Kneppelhout &
Korthals

Kok & Van Heck
International BV

Kool Optiek

Advocatuur

Exclusieve juwelen

010 - 4005100

010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

Korrekt Bouw b.v.

KPMG
Accountants NV

KPMG Meijburg & Co

Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042

010-4658973

Schoterbosstraat 11,
3032 CN ROTTERDAM

Pensioenconsultancy

06 - 24897273

Citadel 27, 2652 JA Berkel en Rodenrijs

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

allround aannemersbedrijf

www.intermax.nl

www.dejongeadvocaten.nl

www.joko.nl

www.khdge.nl

www.kneppelhout.nl

010 - 4534111

www.khinternational.nl

Audit - tax - advisory

www.jtbpensioenconsultancy.nl

Opticien

010 - 4227473

Bergse Dorpsstraat 93a,
3054 GC Rotterdam

www.kooloptiek.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122

Bergse Dorpsstraat 65,
3054 GB Rotterdam

Fascinatio Boulevard 200,
3065 WB Rotterdam

Fascinatio Boulevard 250,
PO Box 29177, 3001 GD Rotterdam

www.kpmg.nl

www.kpmg.nl

Liberty Fabrics
Rotterdam

Lodder
Applicaties B.V.

Looije Properties B.V.

Loyens & Loeff

Industriele draad productie

ERP & CRM voor oliehandel

Vastgoedbelegging

Advocatuur

www.korrektbouw.nl

010 - 4610952

0183 - 583500

Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam

Papland 19, 4206 CK Gorinchem

Man Investments
Nederland BV

MD Hotel
Investments B.V.

010 - 2051263

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

www.man.com

32

www.facilicom.nl

Private banking

010 - 4406700

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.liberty-fabrics.nl

Post, Marcel Lankhorst en Hero Renkema. Wie denkt dat

Karel Doormanweg 4,
3115 JD Schiedam

Grapedistrict

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

Weg en Land 37b, 2661 CD
Bergschenhoek

Veteranen 2

Facilitaire diensten

010 - 2981111

GE Artesia

Weg en Land 22,
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Staand vlnr:
Matthijs Creutzberg,
Raymond de Vos,
Hero Renkema,
Marcel Lankhorst,
Tjeerd de Boorder,
Norbert de Munnik,
Jacko Roest,
Ron van der Mijn.
Gehurkt vlnr:
Jaco Polet, Marc Desar,
Nico de Vrij,
Martijn van Itallie,
Peter Steenbergen,
Ako Egbe,
Peter Middeldorp
Foto apart:
Leo van der Schee
Afwezig:
Valentin Post,
Jan van ‘t Veer, Hans
Miltenburg,
Jacques den Herder,
Willem Jan Kok
(vaste scheidsrechter)

Facilicom
Services Group

www.lodderapplicaties.nl

Hotelontwikkelingen en -transacties

010 - 4116004

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam

www.mdhi.nl

010 - 2859655

www.lasalute.nl

010 - 2246224

Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

Mercurit B.V.

Mister Rotterdam

IT services & consultancy

Bedrijfsuitjes,
teambuilding en city events

www.looijeproperties.nl

06 - 46071291

Terbregse Rechter Rottekade 252
3055 XJ Rotterdam

www.mercurit.nl

www.loyensloeff.com

010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam

www.misterrotterdam.nl

Sparta Boek bespreking

schrijft hij nu detectives. Zijn VOC-jaren vergeet

En jaren nog
hierna... 125 jaar
Sparta-fans

hij nooit. Het blijft een fantastische club. Dat

Wie als VOC-er over Sparta schrijft, denkt direct aan John Kerstholt, een bijzondere

beaamt ook Bram Peper. ‘Ik betaal elk jaar trouw

man, die we nog steeds missen. Hij had over dit boek avonden lang aan de bar

mijn contributie en ben altijd bij evenementen

kunnen praten, met uiteraard over veel personen een anekdote . Het boek telt

van de club, zoals het Zilveren Ploegdiner. Ik

288 pagina’s en weegt vele kilo’s. Ik hoef maar een paar namen te noemen: Charly

kom er eigenlijk te weinig.’Vente: ‘Ik ga binnen-

Bosveld, Nol Heijerman, Hans Eijkenbroek en Pim Doesburg. In persoonlijke verha-

kort ook weer eens kijken bij het eerste elftal.‘Zie

len van de eigen supporters komt u er nog veel meer tegen. Een uniek en zeer fraai

ik vast weer oude bekenden.`

boek, voor 30 euro te koop via www.125jaarspartafans.nl of in de boekenwinkel.

buiten Hanny van der Mijn bewonderde. In zijn
jeugdjaren beleefde hij veel plezier in het roodzwart. Hij droomde ervan ooit zelf detectives te
schrijven. Het duurde tientallen jaren voordat
die droom uitkwam. Als sportverslaggever bij
het Rotterdamsch Nieuwsblad schoot er geen
tijd over om boekjes te schrijven, daar hij op
zondag voor de krant op pad moest. Met succes

Hattrick gescoord

Robert Mol

Rob Vente bracht het in anderhalf jaar tijd tot

DE KUIPKILLER

drie detectives, scoorde een hattrick. Zijn eerste boek in dat genre had als titel `Moord op
de voetballer van het jaar.` Daarop volgde
`Feyemoord`. Vente’s detectives spelen zich af
in bruisend Rotterdam, waarbij Feyenoord een

VOC van 3e klasse naar Hoofdklasse

3 UNIEKE JAREN

Twee prille zeventigers met een VOC-verleden

gemeester van Rotterdam was in de periode

hoofdrol vertolkt. In de detectives draait het om

in de Kuip. Rob Vente heeft in de voetbaltempel

1967-71 een creatieve spits in het eerste elftal

rechercheur Fred Groen van het Haagseveer. Hij

dr. Bram Peper zijn nieuwe detective overhan-

en plakte er als actief voetballer een tweede

lost raadselachtige moorden op, die in of bij de

digd, De Kuipkiller. Beiden zien elkaar frequent

VOC-periode aan vast. Rob Vente belandde

Kuip zijn gepleegd. Groen krijgt assistentie van

in Feyenoord’s stadion en spreken dan over de

halfweg de jaren vijftig van de vorige eeuw bij

boezemvriend Bert Bindels, een sportverslag

Een boek waar onze club meer dan trots op mag zijn. En uiteraard op de meest

club die nauw aan hun hart ligt. Peper: ‘Ik volg

de club aan de Kleiweg. Zijn vader, oud-interna-

gever. Sensatie, spanning en sfeer in de boeken,

geweldige reeks van voetbalkampioenschappen, die we niet veel meer mee

VOC in de krant op de voet’. Vente: ‘Als ik uit de

tional Leen Vente, was er toentertijd trainer. Rob

die zijn gelardeerd met veel humor. De Kuipkiller,

zullen maken. 155 bladzijden vol afwisseling: een serieus kijkende trainer

Kuip thuis kom, kijk ik meteen op de website wat

speelde in zijn begintijd in VOC-B1, terwijl hij

en diens voorgangers, vallen te bestellen via

Peter de Haan, Huub Visser (“als groep hadden wij iets bijzonders”), een inter-

VOC heeft gedaan. Hoeveel Thomas Verhaar er

op zondag bij het eerste elftal doelman Gerard

www.robvente.nl.

view met Piet van Schooneveld door Elvin Post (“mede door u staan we in de

nu weer heeft ingeschopt.’ De voormalige bur-

Dobbinga, stopperspil Skip Grijseels en links-

Redactie

Hoofdklasse”), Geert den Ouden en het Zilveren Ploegdiner, reacties van Rob
Jacobs en Hugo Borst, Ron Smeding over de Businessclub en de sponsoren, Jan
Willem Hoffmann en de trainingskampen in het buitenland, verslagen van alle
wedstrijden uit de seizoenen september 2010 tot en mei 2013, mooie artikelen
uit AD/RD en last but not least: veel geweldige actiefoto’s van René van Ierschot
van de mannen die zorgden voor deze unieke prestaties. De basis van dit boek
werd gelegd door wijlen John Kerstholt, die zich in 2010 op “een zonovergoten
zaterdagmiddag ergens in juli” met een selecte groep VOC-ers voorbereidde
op de eerste oefenwedstrijd van VOC 1 van dat jaar.
Het is te koop voor 15 euro in de VOC-shop of te bestellen bij Kees Verhaar:
kverhaar@kkprettigweekend.nl
Robert Mol
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Geluiden uit
het enge bos

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie
Je had het weleens over het ‘Cafetaria-model’.
Wat is dat?
Toen de vorige trainer plotseling opstapte, ben ik door
mijn goede vriend Eric Teunisse gevraagd om het tijdelijk
over te nemen. Voor een paar maanden. Tot er een nieuwe
trainer gevonden was. Van mijn vorige periode als trainer
van het tweede wist ik nog, dat je vaak te maken hebt met
spelers die teleurgesteld zijn. Jongens die denken dat ze
de beste zijn, maar door de trainer niet begrepen worden.
En als ze dan zondagochtend om half acht hun nest uit
moeten, terwijl ze toch het studentenleventje achter de
rug hebben, dan moet je die jongens iets bieden. Spelers
moeten het ook leuk vinden om dan bij mij te voetballen.
Zo zie ik dat Cafetaria-model. Als je gaat voor het eerste en
je komt in het tweede, moet je vermaakt worden. Je moet
met plezier voetballen. Zo’n sfeer probeer je te creëren,
want het tweede is toch een teleurstelling voor velen.

Het tweede is toch
een teleurstelling
Interview met Jacques den Herder
in tien opmerkelijke uitspraken

Daarom zei je ’s ochtends: ‘Welkom in Circus
Den Herder’?
Als je met mij te maken krijgt, is het niet best met je voetbalcarrière gesteld. Je hebt jongens die komen uit de A1,
B1. Die hebben op heel hoog niveau gespeeld. Maar die
komen dan in het tweede. Dat moeten ze dan aan iedereen
uitleggen, weetjewel. Je komt met ouwe knakkers te spelen waarvan je denkt: dat zou mijn opa kunnen zijn. Die
jongens moet je dus een verhaal vertellen. Dan is het
tweede toch een beetje een circus.
Wat is het ‘Camping-model’?
Het tweede elftal moet een eigen dynamiek hebben. Er
moeten jongens zijn die de cultuur bewaken. Dat heb ik
vergeleken met een camping. Vroeger kon ik nog geen
hotel betalen. Dus ging ik met mijn meisje naar de camping. Dan waren daar vaste gasten. De oude heren met pijp
kwamen dan bij mijn tentje, bij mijn Renaultje 5 vertellen:
leuk dat jullie er zijn, daar is de wc, daar is dat en daar is dat.
En je kreeg een bakkie koffie. Ze gaven je het gevoel dat je
thuis was. Dat moeten de vaste spelers van het tweede
ook. Als het tweede elftal een doorgangshuis wordt van
teleurgestelde spelers, wordt het helemaal niets.
In de wedstrijdbespreking heb je weleens
gezegd: ‘Als wij een kip zien, denken we: hé
een kip... Als zij een kip zien, denken ze: ETEN!’
Jongens van VOC zien een kip hooguit als ze met hun
ouders naar de kinderboerderij gaan. Maar je speelt ook
tegen ploegen van de gestampte pot, die met Kerst een
kippetje gewoon een kopje kleiner maken. Zij zien eten.
Dat zijn dan ploegen met meer duelkracht. Wij moeten het
niet hebben van het harde werken, maar van onze slimheid, van onze sluwheid en het tactische vermogen.
Voetballers bij VOC zijn avontuurlijk ingesteld en beschouwen voetbal als een leuke bijzaak. Wij zijn niet zo bezig met
status. We komen ook wel teams tegen met jongens die in
het dagelijks leven pronken dat ze een hele goede voetballer zijn. Bijvoorbeeld bij clubs die veel betalen. Ook die
jongens zien geen kip, maar eten.
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We speelden in het Volkswagen-systeem. Kun
je dat uitleggen?
Drie echte verdedigers in de V. Twee controlerende middenvelders met daarvoor twee hangende buitenspelers
en een 10. En een vrije laatste man en de spits. Dat is het
VW-systeem. Zo wordt het eigenlijk het best gevisualiseerd. Bert van Marwijk heeft dat in 2010 ook doorgevoerd.
En hij is er succesvol mee geweest. Bij ons ging het ook
heel goed. Het is een systeem waarmee je compact verdedigt, snel over kunt gaan tot aanvallen en van de ruimtes
gebruik maakt. Maar het VW-systeem was voor mij ook
gewoon gemakkelijk te tekenen, eerlijk gezegd. Dat kon ik
het zelf ook onthouden. Op zondagochtend om negen uur
was ik natuurlijk ook lang niet altijd okselfris, haha!
Wat bedoelde je met ‘kikkers in de kruiwagen
houden’?
Als jij met 50 kikkers van A naar B rijdt, dan moet je niet
verwachten dat je met 50 kikkers arriveert. Maar bij VOC
lukt dit wel. Het is VOC eigen. Dat is nog steeds zo. Dat doet
mij ook wel plezier. Die jongens van de selectie kunnen
nog lekker uit hun dak gaan, zijn echte vrienden van elkaar.
Daarin is niet zoveel veranderd. Wel in de benadering. Het
‘prestatie-voetbal’. Toen ik terugkeerde als trainer van het
tweede zaten er bij het eerste drie leiders en bij het tweede
niemand! Geen grensrechter, geen verzorger. Niets.
Toen zei je: ‘Voetballen in de selectie is tegenwoordig net porno; veel presteren, maar verdomd weinig romantiek.’
Ik wilde VOC daarmee een spiegel voorhouden. Tegen
woordig wordt het voetbal in de selectie anders beleefd.
Misschien niet zozeer door de spelers zelf, maar wel door
de mensen er om heen. Veel is tegenwoordig ook op het
eerste gericht. Terwijl het tweede en ook het derde er een
beetje bij hangen. Terwijl dat eigenlijk teams zijn, die de
komende jaren steeds belangrijker worden. Dáár moet dus
juist de organisatie goed zijn. Ik denk dat VOC heel erg
moet opletten dat ze niet alles op prestatie gooien.
Winnen, winnen, winnen, dat vind ik prestatieporno. We
hebben ook verantwoordelijkheid voor de leden. Deze
zomer gaan er weer veel goede jeugdspelers naar de senioren. Voor het eerste is de organisatie perfect, maar we
moeten ook zorgen dat we die andere jongens wat bieden
en dat we de VOC-cultuur bewaken. Daar zou ik graag mijn
steentje aan bijdragen.
Toen we nog in de reserve tweede klasse speelden
noemde je de rechtsback een koekjesfabriek,
Donald een erwtensoepheld en ik herinner me nog
dat je stampvoetend bij de cornervlag de laatste
man (die vlak voor tijd een penalty weggaf) een
paardenlul noemde. Had je een haat-liefde-verhouding met de spelers?
Dat is ook mijn eigen temperament. Maar ik heb nooit echt
problemen met spelers gehad. Het kon weleens vonken.
Soms om spelers te prikkelen of egootjes te kraken. Bij jongens die altijd alleen maar hadden gehoord dat zij de
beste waren. Van hun ouders, van hun vriendin of de leider
in de jeugd. Daar maak ik weleens misbruik van, want het
is ook wel lekker om af en toe te schelden. Een mooie uitlaatklep. Ik heb toen nog weleens een gedicht gemaakt
voor een speler. Uit de grond van mijn hart. Over een
moment dat je misschien eens wat minder lekker in je vel
zit. Het eindigde zo: Soms zit ik in de auto en denk… ha
straks lekker schelden, op Henk!

Niels
van Dam
Bor de Wolf

010 - 2085976

Mommers
Schoonmaakservice
0180 - 314335

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788

www.monstermeubel.nl

www.morelemon.nl

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

Mourik

Nauta Dutilh

Nieuw Holland

Bouw en techniek

Advocaten notarissen belastingadviseurs

Projectontwikkeling

0184 - 667200

010 - 2240480

010 - 2409599

www.mommers.nl

Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

Ordentall

De Oestercompagnie

Parodontologie en implantologie

Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 4121500

010 - 461 41 29

www.mourik.com

Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen

010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

www.nautadutilh.nl

www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

PPS Partners
06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

www.ppspartners.nl

www.oneonone.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

www.orientshipping.nl

Praktijk Els van
Everdingen
Kinderpsychologie

010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

www.elsvaneverdingen.nl

010 - 7410410
F 010 - 4198880

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

010 - 2112011

010 - 4611611

info@profilease.nl
www.profilease.nl

www. pt-room.nl

Een bank met ideeën

Notariaat

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

Zwaluwlaan 36,
2661 BS Bergschenhoek

Chartering + shipping

010 - 4116338

PT room

De Randamie &
Verstoep Notarissen

Verzekeringen

010 - 2182592

Orient Shipping
Rotterdam B.V.

Exclusive Healthclub

Rabobank

010 - 2884444,
06 - 53402624

Marketingcommunicatie

www.nooteboomtours.nl

autoleasemaatschappij

www.printvisie.nl

Schouten Zekerheid

One on One

010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen

Drukkerij

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

www.rabobank.nl/rotterdam

www.nieuwholland.nl

Nooteboom Tours

Profilease B.V.

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam

010- 4003333

Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

Heiligerleelaan 18,
3051 JK Rotterdam

Printvisie

010 - 4180796

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

Concept en design

06 - 48370897

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV
Nieuwerkerk aan den IJssel

Corkstraat 46, unit 19,
3047 AC Rotterdam

More Lemon

010 - 4330355

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

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

010 - 4182521

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

www.rookgroep.nl

Hectorstraat 17e,
3054 PC Rotterdam

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij BV
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

www.drvm.nl

Solid Assurantie Advies
Jos van der Heijden BV

Sørensen
Weijers & Ko

Verzekeringsagentschap

Arbeidsrechtadvocaten

06-23884442

010 - 2492444

Eglantierbaan 14,
2908 LV Capelle a/d IJssel

smeding@luna.nl

www.solid-assurantie-advies.nl

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),
3062 ME Rotterdam

Spec Management

Tam Tam

TOP Repair B.V.

Total Produce B.V.

Artiesten management

Brengt je wereld online

Autoschadeherstel

Fruit im- en export

036 - 7112747

015 7502000

www.schoutenzekerheid.nl

www.spec.nl

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam

www.tamtam.nl

0180 - 411471

Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

www.swnk.nl

010 - 2448410

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com
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VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:

CRYPTO

TradeMARC
design&layout

LENTECRYPTO
2014

Grafische vormgeving

06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

Deze keer slechts 1 foutloze oplossing en wel van Nico van Riet. En door

hebben de laatste opgave niet ingestuurd en bleven op 2 inzendingen

deze inzending is hij tevens winnaar geworden van het jaarklassement

steken. Herman Leygraaf (de enige, die alle 4 de opgaves heeft inge-

VAD Notarissen

van 2013 door als enige 3 foutloze oplossingen te produceren. Hans

zonden) werd keurig tweede met slechts 3 fouten. Pieter Voogelaar en

Notariaat

Baars en Jan Offerman lagen eveneens op een foutloze koers, maar

Peter Maasdam zijn ex aequo derde geworden met ieder 7 fouten. Nico,
2 x Proficiat! John Kusters zal contact met je opnemen inzake de door
zijn bedrijf Ceramics United beschikbaar gestelde flessen wijn. Hierbij

010 - 2425400

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

www.vadnotarissen.nl

de opgave voor het nieuwe jaar 2014. Doordat er dit jaar 3 Vocabulaires
gaan uitkomen, vervalt de regel, dat de slechtste score afvalt.

Van den Herik &Verhulst
Advocaten NV

Unit 45
Intermodal innovators

010 - 2110222

Villapark 7-8, 3051 BP Rotterdam

www.unit45.com

Van Harmelen
Beijneveld
van Houten
010 – 2051166,

Beurs WTC, 5e etage
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

www.vhb.nl

Verhoeven
Advocaten

Advocatuur

Advocatuur

010 - 2973878

010 - 2210777

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 3007
JA Rotterdam

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

www.verhoevenadvocaten.nl

Weijers Auto B.V.

Wexford Finance

Personenauto’s

Financiële dienstverlening

0180 - 480120

070 - 3560086

De oplossing kan gestuurd worden naar r.roldaan@planet.nl
of naar mijn huisadres Konijnenberg 51, 4874 JX ETTEN-LEUR.
De uiterste inleverdatum is 18 juni 2014.
Veel succes!
Rob Roldaan



Horizontaal:

1. D
 e Koning houdt z’n (houten)
poot stijf (11).
9. Serieus aangelegde vogel (5).
10. Met een verdraaide berg kun je
poetsen (3).
12. Is de peuter geestig? (11).
14. Halve voetbedekker (7).
15. Het duurt even voordat je neus
leeg is (9).
17. Onderzoek naar terugspelen (3).
19. Vroeger de beste dierenhuid (5).
21. De seksen zijn hiertoe in staat (6).
22. Een zaak van internet (7).
24. De achter uitgang van deze zaak
geeft advies (3).
25. Wanneer krijgt deze sporter een
andere kleur? (3).
26. Het tekort aan zwartsel geeft het
gehalte aan (2).
27. Voor-uitsnijding? Exact! (8).
30. Doe dicht! (3).
32. Prik om veel te kijken (8).
34. Rotting zonder slaapplaats tussen
dek en luikenkap (3).
36. 25 jaar getrouwd en toch tweede
(2).
38. Uitspreken zonder een borrel (4).
40. Een aspirant flirt klinkt hol (7).
45. Hun zeggen dat niet goed (2).
46. Tempo doeloe? (10).
47. Luchtmaat (5).
48. En zonder maat geeft viezigheid
(3).

Verticaal:

1. O
 nenigheid over het ontvellen (7).
2. Zeehonden wonen naast meneer
De Groot (11).

38

1

2

3

4

5

6

7
8
10

9
12

11

13

14
15
17

18

19

16

20
22

21

23

25

24
27

29

30

32

33

38

45

42

 et rode ledematen (11).
M
Hoedengeld (12).
Werktijd van de ME (9).
De schuld geven (9).
Opvolger van de wandelstok (8).
Matgemaakt (8).
Dit dier balkt achteruit (2).
Omgekeerde oude
Engelsman(netje) (2).
16. Zonder jurist in het water, blijft het
toch water (2).
18. Een groot succes zonder Zweeds

De Winkelinrichter.nl

010 - 4613855

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149,
3054 LM Rotterdam

www.winebarmendoza.nl

Prins Alexanderplein 27,
3067 GC Rotterdam

www.zomerhofmuys.nl
43

Xpert Clinic

Woonstore

Hand- en polschirurgie

Winkelinrichting

010 - 4626262

Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

088 - 7785203

06 - 53936270

Jan Leenvaartweg 14-24,
3065 DC Rotterdam

Lylantselaan 7, Capelle a/d IJssel

www.woonstore.nl

www.xpertclinic.nl

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

U H U U RT A L
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13.
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Wine Bar Mendoza

010 - 2072279

35

37
40

39

www.weijersauto.nl

Makelaars & taxateurs o.g.

31
34

36

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

Dr. Kuyperstraat 5,
2514 BA Den Haag

Zomerhof Muys

26

28

37. D
 e vierde Amerikaanse agent
heeft het benauwd (4).
39. Zonder een gram wrang, wordt
het een wapen (3).
40. Deze verwarde Franse voetbalclub
gaat in de politiek (3).
41. Zonder ’n Franse band is het weinig (3).
42. Gegroet, brieflezer! (1,1).
43. Ten halve negende (2).
44. Wederzijds modieus bij de tijd (3).

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

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

Zonneveld Finance

48

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

Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen
geld in de la, is snel uitgeput (4).
20. D
 e beste Franse waterstoel zit in
dit voertuig (9).
23. Zonder turf blijft het een schip (4).
24. Lente zit in de lucht! (6).
28. Nummer-vijf positie met (eigen)
dunk (6).
29. Geloof in de ether (1,1).
31. Koffie of punten? (1,1).
33. Zo’n geval is kantje boord (5).
35. De broeder is een halve ambtgenoot (2).

EEN VRACHTAUTO V.A.

010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

*GENOEMDE PRIJZEN ZIJN

Juwelen

010 - 4374040

P/DG

€ 102,50* P/DG

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

www.zonneveldfinance.nl

Zinzi Silver Jewels

P/DG

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

Postbus 10142,
3004 AC ROTTERDAM

www.zinzi.nl

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
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Voor de snelle beslissers

Kom langs en vraag naar de introductieaanbiedingen

De nieuwe C-Klasse
The best knows no alternative
De compleet nieuwe C-Klasse voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het succesverhaal van Mercedes-Benz en
vestigt nieuwe normen in de premium middenklasse.
Dankzij een gewichtsbesparing tot 100 kg, uitstekende
aerodynamische waarden, nieuwe zuinige motoren en
een keur aan assistentiesystemen is de C-Klasse de
nieuwe maatstaf in zijn klasse. www.rogam.nl/c-klasse

De nieuwe GLA
Always restless
Met een uniek design, comfortabele rijeigenschappen
en serieuze off-roadprestaties geeft de nieuwe GLA van
Mercedes-Benz een vernieuwende invulling aan het segment
van de compacte SUV’s. De kwalitatief hoogwaardige
afwerking en het flexibele interieur positioneren de GLA
als een compacte premium SUV. www.rogam.nl/gla-klasse

ROGAM Rotterdam Autostrada Autolettestraat 4, 3063 NP Rotterdam, tel: 010 - 45 22 322
ROGAM Gouda/Moordrecht Grote Esch 50, 2841 MJ Moordrecht, tel: 0182 - 696 060
ROGAM Rotterdam Charlois Driemanssteeweg 40, 3084 CB Rotterdam, tel: 010 - 21 23 300
ROGAM Rotterdam Spaanse Polder (servicevestiging) Schuttevaerweg 18-20, 3044 BB Rotterdam, tel: 010 - 29 83 933

www.rogam.nl

