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EEN NIEUWE START!  Het heeft wat langer 
geduurd dan gebruikelijk, maar nu is ‘ie er dan toch: de nieuwe 
VOCabulaire! Met op de cover het eerste elftal van 1910-1911, toen V.O.C. 
nog aan de Pelgrimstraat speelde. Uit die eerste jaren van V.O.C. is niet 
veel meer bewaard. Maar in 1955, toen de club precies precies half zo 
jong was als nu en het 60-jarig bestaan vierde, werd in verschillende 
kranten uitgebreid stilgestaan bij het lustrum van V.O.C. Verslaggevers 
roemden ook toen al de sfeer bij en het karakter van de vereniging. 

Dit is een speciale editie, met volop aandacht voor dit speciale 
lustrumjaar. Want er staat een hoop te gebeuren! Ook vanwege het 
jubileumjaar een mooi historisch verhaal van Luuk Bannink over de 

vele plekken waar V.O.C. in de stad allemaal speelde, de plannen van de lustrumcommissie en 
een interview met Marco de Vries over ‘zijn’ nieuwe accommodatie. Verder is er aandacht voor 
SportPlus en schetst Henk Weijers een mooi portret, in de nieuwe serie ‘Vaders en Zonen van 
V.O.C.’ En uiteraard is er meer, zoals een interview met Kim van der Kooij, die na tien jaar stopt 
met haar activiteiten voor de selectie en de vertrouwde Jeugdtribune en aandacht voor ontwik-
kelingen binnen de club op het gebied van cricket en voetbal.

Dat dit nieuwe nummer enige tijd op zich heeft laten wachten, heeft alles te maken met een 
(gedeeltelijk) nieuwe ploeg mensen die zich bezighoudt met Vocabulaire. Robert Mol, die decen-
nia lang de verantwoordelijkheid droeg voor het blad en er menig vrij uurtje in stak, besloot zijn 
werkzaamheden vorig jaar te beëindigen. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik hem op 
deze plek veel dank zeg voor zijn jarenlange inzet voor dit mooie blad. Ook Tineke Kool stopte 
en wordt dank gezegd voor haar inzet. Gelukkig bleven René Glijsteen, Kees Verhaar, Petra van 
der Veer en Marc van Gijn Vocabulaire trouw. In Christina Boomsma is inmiddels een enthousi-
aste nieuwe kracht gevonden. 

Voor mij was een e-mail van secretaris Annebo Verhoeven het begin bij Vocabulaire. ‘Beste 
Albrand, Wij zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Toevallig zag ik dat jij journalist en 
ouder van één van onze F-mini’s bent. Zou dat iets voor jou zijn? Of iets waar je met ons over 
zou willen praten?’ 

Ik hoefde niet lang na te denken: V.O.C. is een prachtige, traditionele club met een roem-
ruchte geschiedenis, dus graag! Zoon Wisse (6) speelt sinds dit seizoen vol enthousiasme bij 
de F-mini’s en veel verder dan  bezoekjes aan het clubcomplex op woensdag en zaterdag 
kwam ik aanvankelijk niet. Gelukkig ben ik door een aantal mensen bij de hand genomen 
(Annebo, Erna, Karl en Robert bedankt) en met deelname aan de nieuwe communicatiecom-
missie is de ‘stoomcursus V.O.C.’ compleet.

In dit nummer is er ook veel aandacht voor het belang van de vrijwilligers. Met zo’n 1500 leden 
is V.O.C. uitgegroeid tot de grootste voetbalvereniging van Rotterdam en moet in de Rijnmond 
alleen BVB Barendrecht voor zich dulden. Bij zo’n grote club is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. 
Maar te vaak komt het werk op te weinig schouders terecht en hulp is dus welkom! 

In deze editie van Vocabulaire hebben we een flink aantal vrijwilligers van de club geportret-
teerd. Behalve dat we deze vele enthousiastelingen in het zonnetje willen zetten, doen we dit 
ook om te laten zien wie nu eigenlijk de gezichten achter die vele commissies zijn. En hoe gezel-
lig het is om met z´n allen ergens de schouders onder te zetten. Daarbij is het meteen een oproep 
aan leden én ouders van jeugdleden die dat nog niet doen om zich in te zetten voor V.O.C. Want 
V.O.C. zijn we met z’n allen! 

De redactie van Vocabulaire bestaat eveneens uit vrijwilligers. En ook daar is versterking 
welkom. Het streven is een redactielid per ‘afdeling’ binnen V.O.C. En net als bij de andere 
‘vrijwilligersbanen’ is enthousiasme het allerbelangrijkst! 

Veel leesplezier met deze nieuwe Vocabulaire en een flinke dosis sportplezier de komende 
maanden!  

 Albrand Leeuwe
Bijdragen, foto’s en tips zijn welkom op vocabulaire@v-o-c.nl
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Hoe lang zijn jullie al bezig met voor

bereidingen?

RS/FH: De commissie is eind november 2014 

gevraagd om de nodige festiviteiten te organi-

seren. Naast de reeds genoemde Femke en Ron 

zijn ook Michael ten Brink (lid), René Zonneveld 

(financieel expert) en Paul Wijling (voorzitter) 

lid van de commissie. Er wordt vrijwel wekelijks 

vergaderd om alle ideeën in goede banen te lei-

den en om vergunningen en financiële aspecten 

geregeld te hebben.

Wat zijn een paar van die ideeën die wij 

de komende tijd gaan zien?

FH: Op de V.O.C.-site staan natuurlijk al wat din-

gen genoemd, maar een van grote uitdagingen 

wordt de actie om alle teams, commissies, vrij-

willigers op de foto te krijgen met de cijfers 120. 

Iedereen kan die cijfers halen en er op een eigen 

wijze invulling aangeven. Wel wordt iedereen 

verzocht er zorgvuldig mee om te gaan en ze 

heel terug te brengen zodat ook iedereen ermee 

op de foto kan.

Hoe zit het met de lustrumkleding? 

Kunnen jullie al iets laten zien?

FH: Er komen T-shirts, polo’s, hoodies (sweater 

met capuchon) voor jongens en meisjes en 

dames en heren. De kleding zal subtiel van een 

V.O.C.-logo zijn voorzien zodat het ook buiten 

V.O.C. makkelijk gedragen kan worden. 

RS: De kleding ligt bij het uitkomen van deze 

VOCabulaire in de winkel en grotendeels op 

bestelling kunnen worden gekocht. Een zeer 

fraai item vind ik zelf de manchetknopen. Er zul-

len er zeer waarschijnlijk al enkele tijdens het 

Zilveren Ploeg Diner uitgereikt worden.

En die klok telt dus af naar …? 

FH: Naar 31 oktober, dat is de dag van het grote 

lustrumfeest. Daar kunnen wij nog niet teveel 

over zeggen, behalve dat men lustrumsponsor 

kan worden. Dit kunnen maximaal veertig per-

sonen doen. Zij leggen 750 euro in, krijgen dan 

onder andere twee kaarten voor het feest, de nu 

al zeer gewilde manchetknopen, een apart diner 

des sponsors, naamsvermelding, eeuwige roem 

en een kalender. 

En waar kijken jullie zelf het meeste 

naar uit?
RS: Ik naar 8 juli! Die dag organiseren wij tussen 

V.O.C. en Sparta een voetbal en een cricketwed-

strijd. 

FH: De cricketwedstrijd is er één uit de reguliere 

T/20 competitie en stond oorspronkelijk als dub-

belmatch op 4 juli. Het leek ons echter mooi om 

in dit lustrumjaar deze beide oude clubs op één 

avond weer tegen elkaar te laten strijden op het 

cricket en voetbalveld. 

RS: De voetbalwedstrijd zal gaan om de John 

Kerstholt Bokaal, een eerbetoon aan John die 

zo van Sparta en V.O.C. hield en bij beide clubs 

beide sporten heeft beoefend.

RG: De KNCB heeft inmiddels haar goedkeuring 

gegeven aan het verplaatsen van de T/20 match, 

dus het programma van 08 juli begint met cric-

ket en aansluitend volgt de voetbalwedstrijd. 

FH: Ik kijk ook erg uit naar 2 oktober, een aparte 

feestavond voor de vrouwen met kleding voor-

schrift: Little black dress with a touch of red and 

yellow. Er komt een Diner des Dames! Dat wordt 

gehouden op V.O.C., er is plaats voor 140-150 

personen. Mannen hebben die avond vrij. Het 

is echt alleen voor de dames.

Voorlopig zijn jullie nog heel druk met 

alle regelzaken, maar wanneer is jullie 

lustrum als commissie geslaagd?

RS: Als het financieel allemaal rond is.

FH: Als ik hoor dat  men spijt heeft dat men er 

niet bij was!

René Glijsteen

Feestjaar staat bol van 
jubileumactiviteiten
V.O.C.´ers en bezoekers van ons complex hebben er ongetwijfeld 
al het één en ander over gehoord en de klok gezien die aftelt  
in het raam van de nieuwbouw. Tijd om eens met een aantal 
leden van de lustrumcommissie te praten over hun plannen 
voor dit bijzondere jaar. Wat gaan er allemaal gebeuren? 
Femke Hohmann en Ron Smeding van de lustrumcommissie 
lichten alvast een tipje van de sluier op. 

Lustrum: V.O.C. 120 jaar jong

V.O.C. Diner des Dames
Ter ere van het 120-jarig bestaan van V.O.C. wordt 
speciaal voor en door de vrouwen die ‘iets’ met 
V.O.C. hebben een damesdiner georganiseerd. 
Het Diner des Dames vindt plaats op vrijdag 2 
oktober 2015, waarvoor 140 entreekaarten 
beschikbaar zijn. 
Het programma voor de avond, waarbij het nodige 
amusement plaatsvindt, start met een welkomst-
drankje tijdens de ontvangst en wordt vervolgd met 
een culinair viergangendiner. 
De dresscode voor de avond is little black dress 
with a touch of red and yellow. 
Naast de eigen bijdrage van € 47,50 per entree-
kaart worden de kosten gedekt door sponsoring. 
Voor meer informatie en/of sponsormogelijkheden: 
VOCdamesdiner@gmail.com.
 

Estella Hart • Daisy Garland 
Suzan Kroef • Kristien Janssen
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V.O.C. was in 120 jaar 
op veel plekken  
in de stad te gast

Maar eerst iets over naam. In Artikel 3 van 

onze verenigingsstatuten staat de volgende 

omschrijving: 

“De vereniging is opgericht te Rotterdam op 

één januari negentienhonderd vier door ver-

binding van de R.C. & V.V. “Volharding”, opge-

richt op één januari achttienhonderd vijf en 

negentig, met de R.V. & C.V. “Olympia”, opge-

richt op achttien januari achttienhonderd zes 

en negentig. Zij is bij de oprichting aangegaan 

voor een tijdvak van negen en twintig jaren, 

opnieuw aangegaan per één januari negen-

tienhonderd drie en dertig en per één janu-

ari negentienhonderd twee en zestig voor de 

tijd van negen en twintig jaren en per twaalf 

mei negentienhonderd acht en zeventig voor 

onbepaalde tijd.”

Volharding werd opgericht aan de 

Hoflaan 4 te Kralingen, thuis bij erelid Matthijs 

van Emmerick. Hij kreeg als jeugdig lid van de 

Voetbalclub Kralingen evenals zijn jonge mede-

leden nooit de mogelijkheid tot het spelen van 

echte wedstrijden. Daarom nam hij het besluit 

om zelf een vereniging op te richten. De naam 

Volharding had hij op een vrachtwagen gelezen 

en deze had zoveel indruk op hem gemaakt 

dat hij zijn club daarnaar doopte. Zijn medebe-

stuursleden waren allen tussen de 12 en 14 jaar. 

Het allereerste speelveld bestond uit een dicht-

bij gelegen vrij stuk grond, waarop toen al de 

Anna straat in aanleg was. Deze straat bestaat 

nog steeds en ligt tussen de Avenue Concordia 

en de Voorschoterlaan. Gras groeide er niet en 

de doelpalen bestonden uit stenen en jassen.

Heuvelveld 1896  1904

In de loop van 1895 werd een speelterrein 

gevonden op het Heuvelveld, zo rond de ingang 

van de huidige Maastunnel en Euromast. Dit ter-

rein was voor de toenmalige voetbaljeugd je-

van-het. Daarnaast bleek het voor de meeste 

leden goed bereikbaar met de paardentram uit 

Kralingen. Maar al spoedig werd weer verhuisd 

naar een door de gemeente ter beschikking 

gesteld terrein aan het Schuttersveld.

Olympia startte in 1896 op een stukje land in 

de Provenierswijk achter het huidige Centraal 

Station, maar kwam ook al snel terecht op het 

Heuvelveld waar het tot 1903 bleef spelen. 

Het delen van een stuk openbaar terrein dat 

in 1902 door het Amerikaanse circus Barnum 

& Bailey in 1902 voor geruime tijd van de 

Gemeente werd gepacht en daarna de velden 

in deplorabele staat achterliet heeft ongetwij-

feld meegespeeld in de gedachte om uit kijken 

naar een beter voetbalveld.

Schuttersveld 1896  1910

Volharding beschikte over een mooi veld, maar 

had op het Schuttersveld te maken met ande-

re clubs zoals Celeritas, Neptunus, Rapiditas 

en Sparta. Deze grotere clubs oefende ken-

nelijk grote aantrekkingskracht uit op leden 

van Volharding. De meesten trokken naar 

Sparta. Zo ook de later beroemde (ook lang 

vaste kracht voor het Nederlands elftal) Bok 

de Korver. Door deze aderlatingen werden 

de sportieve successen minder en minder. 

Het zal niemand zijn ontgaan dat op 1 januari van dit jaar V.O.C. 
haar 120 jarig bestaan in mocht luiden. Over de lange geschiede
nis van de club is veel te vertellen. Bij dit lustrum staan we stil bij 
de naam van de club én bij de vele locaties in de stad waar V.O.C. 
in de loop der tijd z’n wedstrijden speelde. De club was op veel 
plekken in de stad te gast en verhuisde meer dan eens naar een 
andere wijk. Van Kralingen tot Delfshaven en van Crooswijk tot 
Schiebroek, overal liggen de sporen van V.O.C. 

Eerste echte veld was waar nu de Euromast staat

OUDE FOTO'S ZIJN WELKOM!
De archiefcommissie is druk bezig met het 
verzamelen en digitaliseren van foto’s en clubbladen. 
Het oorspronkelijke verenigingsarchief met vele 
originele documenten uit de eerste 45 jaar van onze 
clubgeschiedenis is helaas bij de brand van 1940 
verloren gegaan. Gelukkig hebben we nog wel de 
beschikking over schitterende gedenkboeken uit 
1955 en 1970. Ook de clubbladen die zijn verschenen 
sinds 1920 zijn gelukkig nog in ons bezit. Jammer is 
dat veel oorspronkelijk fotomateriaal ontbreekt. Dus 
mocht iemand nog in het bezit zijn van originele 

foto’s laat het ons weten, via archief@v-o-c.nl
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In tegenstelling tot Volharding was Olympia 

inmiddels verder uitgegroeid tot een levens-

krachtige  vereniging. Het ontbrak alleen nog 

aan een behoorlijk terrein. Dat was dan ook de 

reden tot de combinatie met Volharding.

Het veld was een grote vastgestampte koolas-

vlakte. Vallen was funest. Zo kwam het dikwijls 

voor dat men met een knie of  arm, waarin het 

koolas diep was ingevreten, huiswaarts ging. 

De strijd en de stoerheid in die jaren op het 

Schutterveld heeft ons indertijd de scheld-

naam ‘bloedhonden’ opgeleverd. Thans is het 

voor vrijwel iedere V.O.C.’er een begrip en het 

is niet voor niets als ereteken opgenomen in 

ons clublogo.

Pelgrimstraat, 1910  1912

Net eersteklasser geworden waren we aan 

onze stand verplicht om te zien naar een echt 

voetbalveld met gras. In 1910 werd een terrein 

gehuurd in de omgeving van de Pelgrimstraat. 

(grofweg op de hoogte van Delfshaven aan de 

Noordzijde en de Waalhaven aan de Zuidzijde.) 

dichtbij de waterkant. Er werden twee voetbal-

velden en een zittribune aangelegd. Om het 

hoofdveld verscheen voor het eerst een mooie 

afrastering. Deze nieuwe accommodatie bood 

plaats aan ruim 4000 toeschouwers. Op een 

foto is het water van de Nieuwe Maas duidelijk 

te zien. Op warme zomerdagen werd er heerlijk 

gezwommen in de Maas

Schieweg, 1912  1924

Na een paar jaar werd de huur opgezegd 

en moest weerom een nieuwe locatie wor-

den gevonden. Rotterdam had onze terrei-

nen nodig voor de uitbreiding van de haven. 

Aan de Schieweg vlak voor de Ceintuurbaan 

(op de hoogte van het huidige Vroesenpark/

Gordelweg) werd een weiland gevonden. 

Hier was wel plek voor drie voetbalvelden. 

Alle opstallen werden overgeheveld van de 

Pelgrimstraat naar de Schieweg. Ondanks het 

aanbrengen van een drainage bleef de afwate-

ring hopeloos en leken de velden moerassen 

na een flinke regenbui. Voor het tweede sei-

zoen van start ging werd het veld opnieuw op 

de schop genomen. Dit leverde gelukkig wel 

een goed bespeelbaar terrein op. Ruimte voor 

publiek was er voldoende. Op hoogtijdagen 

wel eens oplopend tot 8.000.

Kleiweg, 1924  2003

De stad Rotterdam bleef echter uitbreiden en 

er moest weer worden verhuisd. Ditmaal bleek 

het mogelijk om een lang gekoesterde wens in 

vervulling te doen gaan:  Een veld in eigendom. 

In Overschie werd een weiland aangekocht 

van ongeveer 4 hectare. Het verschil tussen de 

koopsom en de hypotheek kon met behulp 

van eigen middelen worden bekostigd. Op 

30 augustus 1925 werd het nieuwe speelveld 

feestelijk “ontsloten” door de kinderen  (Trinet 

en Jan) van onze toenmalige voorzitter Dirk 

van Prooije, die toentertijd tevens voorzit-

ter was van de Koninklijke Nederlandsche 

Voetbalbond.

Een nieuwe keet om je in te  verkleden, een res-

tauratie voor een natje en een droogje, daar-

naast een jongenstribune een sta- en een zittri-

bune. Helaas is dit alles in de oorlog vernield en 

verbrand, zodat na de oorlog een bouwfonds 

1945 (het Kleine Beetjesfonds) moest worden 

opgericht om alles weer van de grond af aan op 

te bouwen. Gestart werd in een oude groene 

golfplaten loods als kleedruimte en een klein 

houten gebouwtje als restauratie. Na verloop 

van tijd was er voldoende gespaard om te kun-

nen starten met nieuwbouw. En op zaterdag 26 

oktober 1957 werd een geheel nieuw clubge-

bouw geopend. Maar dit was niet genoeg. Op 

3 februari 1968 werd een wederom vernieuwd 

en uitgebouwd clubhuis met balkon officieel 

door burgemeester Thomassen geopend. 

Hazelaarweg, 2003 tot heden

Meer dan 25 jaar heeft V.O.C. te horen gekregen 

dat het in de lijn de verwachting zou liggen dat 

er weer eens verhuisd zou moeten worden,. 

De gemeente wilde graag huizen bouwen en 

de meeste sportvelden op Laag Zestienhoven 

dienden te verdwijnen. Plan Noordrand Noord 

en vele varianten daarop zijn de revue gepas-

seerd. Pas bij de komst van de hogesnelheids-

lijn leek er vaart te komen in een mogelijke ver-

huizing. Gelet op de kwaliteit van de velden 

was V.O.C. er ook wel aan toe. Het eerste veld 

kon de toets der kritiek nog met gemak door-

staan maar het trainingsveld en ook het derde 

veld, dat steeds korter werd door opkomende 

wellen waren niet meer geheel bestand tegen 

een steeds intensiever gebruik door het groei-

ende aantal (jeugd)leden. Ook de kleedkamers 

voldeden eigenlijk niet meer aan de eisen van 

de moderne tijd.

Toen Hockey Club Rotterdam vertrok naar de 

Hazelaarweg bleek er nog een stuk grond over 

dat voor de sport gereserveerd was. Kijkend 

naar de herkomst van vooral onze jeugdleden 

was deze plek voor ons paradijselijk te noe-

men. Het toenmalige bestuur trok onder lei-

ding van haar voorzitter Rob van Weelde alles 

uit de kast om met de gemeente tot een juiste 

grondruilovereenstemming te komen. Ook de 

geldelijke waardering van de oude opstallen 

en alles wat daarbij behoorde is met het nodige 

koopmanschap uit onderhandeld. Het resul-

taat mocht er zijn. Een goed zicht op alle velden 

en een fijn balkon. Ook nu gingen de ontwikke-

lingen weer sneller dan voorspeld. Na een jaar 

werd duidelijk dat het vierde en het vijfde veld, 

die eveneens voor trainingen dienden te wor-

den gebruikt, zo intensief bespeeld werd dat 

er geen gras overbleef voor de kalkbelijning.

Luuk Bannink

De openingsregels van het gedicht Mei van Herman Gorter. Wie kent het niet?  
In de voorbereiding op dit artikel moest ik er direct aan denken. Dit nummer 
van de VOCabulaire wordt door een bijna nieuwe redactie gemaakt, aangevoerd 
door Albrand Leeuwe. De afgelopen jaren hebben Walter Baghuis en Robert Mol 
aan het hoofdredacteurschap getrokken, waarvoor onze dank!

Nu is het de beurt aan Albrand (journalist en vader van 

Wisse) om deze kar te trekken. In een tijd waarin we bijna 

alles digitaal doen, blijft een papieren versie die het wel en 

wee van de vereniging behandelt goed om te hebben. Of 

dat over pak ‘m beet vijf jaar ook zo is weet ik niet. Voor nu 

wil ik Albrand alvast bedanken voor zijn inzet en wens hem 

veel succes met het verder ontwikkelen van dit mooie ver-

enigingsorgaan.

2015 begon met open bowlen van de nieuwbouw door Rob 

van Weelde. Een mooi moment dat direct ook de afsluiting 

van zes maanden verbouwing betekende. De vereniging is 

nu een nieuw kunstgrasveld, een verbeterd clubhuis, 6 nieu-

we kleedkamers, commissiekamers en een nieuwe cricket-/

pannakooi rijker. Van al deze zaken wordt sinds 1 januari gre-

tig gebruik gemaakt. Het markeert een periode waarin we 

de voorzieningen hebben aangepast naar zowel het aantal 

leden, alsmede de kwaliteit hebben verhoogd waardoor er 

nog beter getraind en gespeeld kan worden.

2015 staat in het teken van het 120-jarig bestaan dat ook 

op 1 januari werd aangekondigd. Een teller tikt nu dagelijks 

af naar het lustrumfeest dat op 31 oktober zal plaatsvinden. 

Maar voordat het zover is zal de lustrumcommissie ons nog 

verblijden met enkele lustrumactiviteiten, kleding en een 

bijzondere middag V.O.C. – Sparta. Bijna tegelijkertijd zal er 

gevoetbald en gecricket worden tussen de eerste elftallen. 

Schrijf 8 juli alvast in de agenda.

Na alle hectiek van de afgelopen tijd is het vanuit het 

bestuur gezien tijd om een (financiële) pas op de plaats te 

maken. We zijn trots op het feit dat er zoveel op ons vereni-

ging gebeurt en waarbij zoveel vrijwilligers dagelijks betrok-

ken zijn. Zonder die inzet en toewijding gebeurt er weinig. 

Echter, elk idee en initiatief heeft consequenties. Of het nu 

om trainingscapaciteit gaat, sportmateriaal, coaches, leiders 

etc. En meestal vergt het ook nog een financiële investering, 

hoog of laag.

We willen vooral dat alle leden goed aan 

hun trekken komen. Niet al teveel nieuwe 

projecten, maar vooral aandacht om de 

lopende zaken en activiteiten goed te 

doen. Dat is onze ‘core business’ en daar 

draait het om. Zorgen dat we financieel 

de zaak op orde houden. Dat bepaalt de 

komende tijd de agenda.

Ik kijk uit naar de start van het nieuwe cricketseizoen. Door 

de prestaties van het Nederlands elftal zijn er deze zomer 

mogelijk een paar mooie internationale wedstrijden op 

ons terrein. Amol Muzumdar keert terug uit India voor zijn 

tweede jaar als coach en Paul Brous blijft inspireren bij de 

Cricket Academy.

Rest mij niets dan alle supporters uit te nodigen voor de 

laatste wedstrijden van ons eerste voetbalelftal. Laten 

we de mannen steunen om zo een langer verblijf in de 

Hoofdklasse te bewerkstelligen. De overige elftallen die 

nog kampioen kunnen worden wens ik veel succes!

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

‘ Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid...’

20

OPEN DEUR
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Blikvanger én visitekaartje
Marco de Vries: Alleen maar positieve reacties op nieuwe clubhuis

Zomaar een grijze woensdagochtend. Het is rustig op het 
V.O.C.complex: geen trainingen, geen wedstrijden, geen drukte. 
Verenigingscoördinator Fred van Roon zit in zijn nieuwe  
kantoor te werken, een handje vol timmerlieden is bezig met 
de laatste werkzaamheden aan het nieuwe clubgebouw. 
Marco de Vries (56) maakt een praatje met ze en loopt tevreden 
door het nieuwe onderkomen. ,,Het is echt mooi geworden.’’

,,Dit was een bijzondere opdracht,´´ blikt Marco 

terug, als hij even later in de nieuwe bestuurska-

mer zit. Dat is logisch. Als je al achttien jaar ziel 

en zaligheid in de club steekt en als architect 

ook nog het nieuwe clubgebouw mag ontwer-

pen, doet dat wat met je. Natuurlijk, het interieur 

van het ‘oude’ clubhuis uit 2003 was ook al van 

zijn hand. Maar een heel gebouw, van onder tot 

boven, dat ook nog eens moet matchen met de 

bestaande bouw, dat is toch weer wat anders. 

,,Ik heb met mijn bedrijf De Vries architectuur 

en interieurarchitectuur veel horeca-ervaring. Ik 

heb de Bazar in de Witte de Withstraat gedaan 

en veel voor Dudok. V.O.C. ken ik natuurlijk 

inmiddels van binnen en van buiten. Dan is zo’n 

opdracht een hele mooie beloning.’’ 

Het vele glas biedt een perfect uitzicht op de vel-

den, de bar zorgt voor gezelligheid en over elk 

detail in deze nieuwe blikvanger is nagedacht. Zo 

kunnen de glazen puien worden weggeschoven, 

zodat toeschouwers als ze binnen zijn toch het 

gevoel hebben buiten te staan. Hij klaarde klus 

niet alleen. Marco werkte nauw samen Rogier 

Janssen van Jager Janssen Architecten - en 

tevens speler van V.O.C. 12 -  terwijl het dage lijkse 

toezicht in handen was van ‘emeritus-bouw-

kundige’ Wim Ouwerkerk. Wim kreeg onlangs 

de Zilveren Speld van V.O.C. voor zijn inzet als 

bouwopzichter, zowel bij het nieuwe pand als 

bij de bouw van het clubhuis in 2003. 

Voor het bedrijf van Marco was deze samen-

werking uniek. Bovendien pakte die bijzon-

der goed uit. Niemand liep elkaar in de weg en 

toch werd de controle op de voortgang goed 

bewaakt. Marco kijkt met veel plezier terug op 

de samenwerking met Rogier. ,,Het is leuk om 

zo´n klus als dit met jonge mensen te doen. 

Samen kom je weer tot andere ideeën. En het 

De ‘rode sjaal’ – in de typische V.O.C.-kleur-  van 

planken die tegen het gebouw zit, loopt door 

tot onder het ‘oude’ clubhuis. ,,Zo ontstaat 

eenheid. Door die rode band worden de twee 

gebouwen bij elkaar getrokken.’’ En inderdaad, 

wie op het cricketveld staat, zou gemakkelijk 

kunnen denken dat beide gebouwen tegelij-

kertíjd zijn neergezet. 

Met de nieuwbouw zijn een aantal belangrijke 

(ruimtelijke) problemen opgelost. ,,Zo waren er 

te weinig kleedkamers. Die zitten nu onderin 

en zijn helemaal van deze tijd. Met dat capaci-

teitsprobleem hebben we nu in een keer afge-

rekend.’’ Andere eisen kwamen daarbij om de 

hoek kijken: met de groei van het damesvoet-

bal staat ook de kleedkamer in een iets ander 

licht. De meisjes kunnen terecht in de nieuw-

bouw en hebben beschikking over een eigen 

kleedkamer, mét föhn. Marco: ,,We hebben met 

de nieuwe kleedkamers een enorme kwaliteits-

sprong gemaakt.

‘Stenen’

Voor Marco de Vries onderstreept  het nieuwe 

clubgebouw nog eens extra zijn verbonden-

heid met de club, waar hij niet alleen jaren 

actief is, maar ook nu ook in ‘stenen’ zijn spo-

ren achterlaat.. Het begon voor Marco allemaal 

zo’n achttien jaar geleden, toen zijn zoons bij 

de club gingen voetballen. V.O.C. speelde toen 

nog aan de Overschiese Kleiweg en het duurde 

niet lang of ook hij kreeg het verzoek wat vrije 

tijd in de club te steken. ,,Na drie weken legde 

Piet van Schooneveld een hand op mijn schou-

der. ‘Het is jouw beurt,’waren zijn woorden en 

Marco, die zijn jeugd doorbracht in Oosterbeek 

en later bij de senioren tegen een bal trapte 

bij DBGC (Don Bosco Grijsoord Combinatie) 

in Oude-Tonge, wist wat hem te doen stond. 

En zo begon een jarenlange trainerscarrière, 

waarbij hij vele talenten zag ontluiken. En 

inmiddels is Marco de langszittende jeugd-

trainer en vormt hij samen met Jan Willem 

Hoffman en Ben Weemering het gestaalde 

kader van het trainerskorps van de allerklein-

sten binnen V.O.C. En op zaterdag staat hij 

regelmatig langs de lijn om te kijken hoe het 

gaat met de vorderingen van deze kleine knul-

letjes en zo alvast een voorschotje te nemen 

op de teamindelingen voor komend seizoen. 

En dan is er natuurlijk nog het eerste, waar 

zoon Martijn speelt. 

Hoofdklasse

Met een zoon in V.O.C.1 is het logisch dat het eer-

ste elftal zijn warme interesse heeft. Die hoofd-

klasse straalt hoe dan ook enorm af op de club, 

vindt Marco. ,,Ik begrijp mensen niet die zeggen: 

als het wat minder gaat, spelen we volgend jaar 

toch weer gewoon in de eerste klasse? Absoluut 

niet! Daar moet je niet zo maar genoegen mee-

nemen. We zijn de enige zondag-hoofdklasser in 

Rotterdam. Dat moet je koesteren en daar moet 

je alles aan doen om dat in stand te houden. Het 

levert echt een enorme hoeveelheid positieve 

reacties en publiciteit op.’’ 

Hoofdklasse of niet, V.O.C. blijft een echte vrij-

willigersvereniging. En dat betekent dat ieder-

een zo veel mogelijk z’n steentje moet bijdra-

gen. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk, bena-

drukt Marco.  ,,Ik probeer altijd zo snel mogelijk 

het kader bij de F-mini´s bij elkaar te krijgen.

Van de F-mini’s spelen zo’n vijftien vaders in 

de zeven tegen zeven-competitie. Dat geeft al 

een hele verbondenheid met de club. Maar de 

moeders kunnen ook wat doen.´´ 

Teamleiders

Teamleiders, hulptrainers, ze zijn allemaal heel 

hard nodig. ,,Aan het eind van het seizoen wil 

ik ook alle F-mini-ouders hier bij elkaar krijgen. 

Ter afsluiting van het seizoen, maar ook om ze 

ervan te doordringen dat hun hulp hard nodig 

is.” Want groter dan de betrokkenheid van 

ouders als de kinderen nog zo jong zijn, zoals 

bij de F-mini’s wordt het vaak niet, zo leert de 

ervaring. 

De club is groot geworden, vindt ook Marco. 

Maar te groot? Nee. ,,Ik heb de groei van de 

club meegemaakt. Toen ik begon was er een  

A/B1-elftal. Ik ben er trots op dat we nu een A6 

hebben. En er komt elk jaar een seniorenelftal 

bij. Dat is toch heel erg mooi?’’

Albrand Leeuwe

wijnbar-achtige uitstraling, waar ook een bier-

tje kan worden gedronken.’’

En inderdaad: de metershoge ‘vitrine’ met wijn 

zorgt voor een chique uitstraling, waar menig 

horeca-onderneming jaloers op zal zijn. Alleen 

de cricketbats boven de bar verraden dat we 

hier in het clubgebouw van een spovereniging 

zijn en niet in de lobby van een hotel. 

Marco tekende voor het ontwerp en Ton de 

Koning van Monstermeubel bouwde de bar. 

Ook Ton is een veteraan als het gaat om de 

accommodaties van V.O.C.: ook de bar in het 

bestaande clubhuis werd de door Marco gete-

kende bar door hem gebouwd. Andere ruim-

ten zijn een gloednieuwe bestuurskamer, het 

kantoor voor de verenigingscoördinator en 

twee multifunctionele ruimten die bijvoor-

beeld voor commissievergaderingen kunnen 

worden gebruikt. Beneden bevinden zich zes 

splinternieuwe kleedkamers.

Eenheid

De opdracht was eenheid te laten ontstaan 

met de bestaande bouw, maar het moest ook 

weer niet hetzelfde worden, vertelt Marco. ,,We 

wilden geen kopie van het bestaande gebouw.’’ 

is belangrijk om een dosis expertise én plezier 

in zo’n opdracht te steken.’’ 

Cricketkooi

Er waren een aantal mogelijke locaties voor het 

nieuwe clubgebouw. Een daarvan was tegen 

het bestaande gebouw aan, aan de kant van 

het hoofdveld, een ander was op de stoep van 

het parkeerterrein. Die laatste gaf problemen 

met de cricketkooi, zodat uiteindelijk de huidi-

ge plek als beste uit de bus kwam. V.O.C.-erelid 

Rob van Weelde, die een belangrijke financiële 

bijdrage gaf, vond dat ook de beste plek. De 

oud-captain van het Nederlands Cricketteam, 

die op 1 januari ook de opening verrichtte, zag 

in deze locatie de beste garantie voor een goed 

zicht op het cricketveld, vertelt Marco. ,,En een 

barretje was ook een vereiste. Een bar met een 
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Dit seizoen zetten wij een volgende stap in 

het behalen van die doelstelling: de ontwik-

kelingen op en rondom het veld bestaande 

uit de nieuwbouw en de nieuwe trainingskooi, 

moeten ervoor zorgen dat er weer een echte 

cricketsfeer gaat ontstaan.

Voor het eerste elftal is het na het eerste jaar 

sinds de terugkeer op het allerhoogste niveau 

duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel 

is en dat er tegelijkertijd ook nieuw talent 

aankomt.  De toekomst ziet er op dat gebied 

dan ook rooskleurig uit. De doorstroom van 

de jeugd gaat komend jaar zorgen voor meer 

concurrentie voor het eerste elftal, waardoor 

de kwaliteit zal toenemen zo is de gedachte. 

Voorts wil de club een aantal talentvolle jonge-

lingen de kans geven in het tweede elftal erva-

ring op te doen om mogelijk later te debuteren 

in de hoofdmacht. De V.O.C. Cricket Academy 

zal hierin een centrale rol spelen.

Paul Brous, afgelopen 

jaar aanvoerder van 

het tweede elftal, is 

inmiddels Head Coach 

van die V.O.C. Cricket 

Academy en kent daar-

door zowel de jonge getalenteerde cricketers 

als de ervaren spelers. Zijn rol als aanvoerder 

van het tweede elftal wordt overgenomen door 

de jonge Bart Ruyters, die daarin geassisteerd 

wordt door Narsingh Balwantsingh. Narsingh 

komt over van Sparta en heeft bewust voor een 

overstap naar V.O.C. gekozen, de club waar zijn 

kinderen al sinds vele jaren spelen.

Xav ier Doher t y , 

oud-coach in 2007, 

heeft aangegeven zijn 

vrienden in Nederland 

uit zijn V.O.C. periode 

te willen bezoeken 

en tegelijkertijd ook graag voor V.O.C. te wil-

len spelen. Na zijn jaar bij V.O.C. is hij uitge-

groeid tot international van Australië en speelt 

momenteel op het WK in zijn thuisland. Wij 

waren dan ook blij verrast met zijn voorne-

men om op eigen gelegenheid de oversteek 

te maken. De club zal dan ook gretig gebruik 

maken van zijn kennis en kunde. Zo zal hij 

begin mei als een van de hoofdcoaches aanwe-

zig zijn bij het cricketkamp dat wij organiseren 

voor de Nederlandse cricketjeugd.

Pieter Seelaar, opge-

groeid bij Hermes DVS,  

heeft eind vorig sei-

zoen aangegeven toe 

te zijn aan een nieuwe 

uitdaging en lijkt die 

gevonden te hebben in de rol als Bowling 

Coach bij de V.O.C. Cricket Academy. Met zijn 

komst beschikt de coaching staff dan ook over 

zowel een Batting Coach (Amol Muzumdar), 

een Fielding Coach (Atse Buurman) als een 

Bowling Coach. 

Onderdeel van het Cricket 2020 programma 

is om gedurende het hele jaar in staat te zijn 

V.O.C. zet met 
cricket volgende 
stap op  
weg naar 2020
Twee jaar geleden startten wij met het Cricket2020 programma, 
met als doel om de toeschouwers weer naar het veld te krijgen 
door te focussen op de opleiding van eigen jeugd, het creëren 
van topcricketfaciliteiten en het terugbrengen van fun in de 
beleving van het spel. De lakmoesproef zit in een vol balkon 
waar toeschouwers kijken naar een herkenbaar elftal en mooi 
en attractief cricket voorgeschoteld krijgen. 

om training te kunnen geven aan alle cric-

keters op de club. Met de uitbreiding van de 

Coaching staff kunnen we nu aan deze wens 

voldoen.

Dit seizoen starten wij ook met een uitwis-

selingsprogramma: Robin Kriel heeft met 

steun van de Jacques Kallis Scholarschip 

Foundation (JKSF) (www.kallis.co.za) zijn 

opleiding afgerond in Zuid Afrika en laat 

daar graag een stage in Nederland op vol-

gen. Voor ons een mooie test die zal moeten 

uitwijzen of er voldoende aanknopingspun-

ten zijn om met de JKSF een uitwisselings-

programma op te zetten waardoor het ook 

voor V.O.C.-spelers mogelijk wordt om in de 

winter hun cricketvaardigheden verder te 

ontwikkelen in Zuid Afrika. Robin gaat het 

derde elftal (zaterdagcompetitie) begeleiden 

als captain en zal ook zijn wedstrijden spelen 

in het tweede.

Hoopgevend is ook de ontwikkeling van talen-

ten als Willem Verhoeven, Sebastiaan van Lent 

en Tizo Moorman, die vanuit de jeugd door-

groeien naar de selectie. Ook de beschikbaar-

heid van Jochem Steenbergen na twee jaar 

blessureleed is zeer goed nieuws.

Met de versterkte coaching staff en de inbreng 

van meer senioriteit verwachten wij een nog 

beter platform gecreëerd te hebben voor 

de ontwikkeling van onze jonge talenten. 

Uiteindelijk is dat de kern van het programma 

Cricket2020.

Dan zijn er naast de ontwikkelingen bij de 

selectie nog meer mooie vooruitzichten:

Te beginnen met de jeugdafdeling: in 3 jaar 

gegroeid van 7 naar mogelijk 10 elftallen dit 

jaar. Een geweldige prestatie van de Jeugd 

Cricket Commissie en al die ouders die als 

manager of coach zich inspannen voor onze 

jeugd. Een geweldige prestatie.

Voor de structurele groei van de jeugdafdeling 

is de cricket motor opgezet: een programma 

in het kader van de voetbal-cricket integratie 

waarbij alle F mini’s en eerste jaar F-voetballers 

in twee jaar zowel in de zomer als in de win-

ter gedurende een periode van twee tot vijf 

weken met cricket in aanraking komen naast 

hun voetbaltraining. Wij hopen uiteraard dat 

zij hierdoor beter leren wat de sport inhoudt en 

dat zij via de Tip & Run en de Under 9-elftallen 

doorgroeien naar een echte cricketer die naast 

het voetballen cricket als een mooie tweede 

sport gaat zien. Christiaan Wagenaar, Marco de 

Vries en Arjen Heere zijn de geestelijke vaders 

van dit programma. Hun enthousiasme geeft 

veel energie en daar heb ik veel vertrouwen in.

Mooie ontwikkeling is ook dat bij de dames 

het oudere jeugdelftal ook aansluiting bij het 

senior elftal vindt. Reden voor Chantal Keulen, 

coördinator van het damescricket dit ook als 

geheel onder haar hoede te nemen: zowel 

dames jeugd als dames senior.

Volgens mij wordt het een prachtig seizoen. Ik 

heb er geweldig veel zin in en hoop velen van 

jullie langs de boundary te treffen.

Matthijs Creutzberg

De illustere 'Grijze 
Gravers'
Als laatste wil ik graag speciale aandacht vragen 
voor het graswicket op het V.O.C.-complex. Onder 
leiding van de coördinatoren Koen, Ralf en Paul is 
er hard gewerkt om de square weer op topniveau 
te krijgen. Samen met de Grashonden wordt er veel 
werk verricht. Dat gebeurt allemaal door vrijwil-
ligers die het geweldig vinden om er een prachtig 
wicket van te maken. 

Dit jaar gaat kunnen bezoekers een illuster groep-
je op en rond de square tegenkomen: de 'Grijze 
Gravers' nemen gedurende de week de dagelijkse 
rol op zich en zetten op vrijdag de lijnen op het wic-
ket dat dat weekend gebruikt wordt. Rob, Henk, 
Steve, Aad, Nick, Piet en Lau gaan een zeer belang-
rijke rol vervullen en ik ben supertrots op deze groep 
vrijwilligers.

Twee van de ‘Grijze Gravers’ die aan het werk zijn 
op de pitch: Rob de Widt en Steve Tovey.
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Mensen achter  
de schermen

Over die mensen gaat dit stukje. De mensen 

achter de schermen. Die eigenlijk liever niet 

zichtbaar zijn, maar in stilte goed doen. En die 

stilte gaan we maar eens doorbreken.

Jan van de Financiële Commissie wilde eigen-

lijk niet op de foto. Joke ook niet, dus gingen 

ze samen. Nico en Karin volgden – ook samen 

– een week later. Ingrid twee weken later. De 

Webredactie en de Jeugd Voetbal Commissie 

konden niet in hun geheel op de foto: alle 

leden waren op andere tijden op V.O.C. en dus 

knipten we ze in stukjes. 

De Grashonden en de shop-managers namen 

we onderweg mee (toch altijd druk bezig op 

V.O.C. op zaterdag).

De Evenementen Commissie was erop gekleed 

en de Technische Commissie was perfect op 

tijd. De Jeugd Cricket Commissie was opval-

lend roze en de Cricket Commissie paste pre-

cies in de nieuwe cricket dug-out.

Roberto vroeg of we een styliste meenamen 

voor zijn haar. Diederik zijn haar zat sowieso 

goed. En omdat hij de enige was die niet ook 

op andere foto’s stond, hebben we hem in zijn 

eentje de Senioren Voetbal Commissie laten 

vertegenwoordigen.

De Voetbal Commissie kon bijna niet stil zit-

ten van het lachen. De Barcommissie moesten 

we overvallen tijdens een vergadering en de 

Sportplus- en de Terrein-commissie regelden 

gewoon zelf even een plaatje. 

Allemaal betrokken V.O.C-ers die ooit begon-

nen met een klein klusje en nu de steunpilaren 

zijn van onze club. Want laat dat duidelijk zijn: 

zonder deze parels werd er geen wedstrijd op 

V.O.C. gespeeld. 

In deze Vocabulaire vragen we met veel trots 

aandacht voor al onze vrijwilligers. Om ze 

namens de hele club te bedanken, maar ook 

om iedereen die twijfelt (of het niet zelf heeft 

bedacht) aan te sporen om hetzelfde te doen. 

V.O.C. heeft vrijwilligers nodig. Hun bijdragen 

zijn onmisbaar, maar vrijwilliger zijn bij V.O.C. 

is vooral ook leuk. En gezellig. 

De komende maanden trekt de vrijwilligers-

commissie erop uit om leden en ouders van 

leden te vragen om vrijwilliger te worden voor 

V.O.C. Iedereen is van harte welkom om een 

bijdrage te leveren die past, rekening houdend 

met tijdsinzet en andere wensen.

Allemaal iets bijdragen. Daar gaat het om. Dat 

maakt een vereniging een vereniging. En dat 

maakt V.O.C de club die het nu is. Een club vrij-

willigers om trots op te zijn.

De vrijwilligerscommissie
Annebo Verhoeven,  

Erna Truijens,  

Sana el Fizazi

Je hebt van die parels. Mensen die zonder veel lawaai hun 
schouders zetten onder het regelen van de scheidsrechters, de 
betalingen, het verzorgen van het terrein, het regelen van alle 
wedstrijden. Die mensen achter de schermen die we niet 
onmiddellijk herkennen aan hun sportieve prestaties, maar die 
voor een amateurclub zo bijzonder waardevol zijn.
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BARCOMMISSIE
Jasper de Vries,  
Hero Renkema,  
Sonja de Kok,  
Dave van der Have  
en Lex van Huizen.

GRASHONDEN
Pieter Woerdeman, Rob de Widt 
en Matthijs Creutzberg.  
Niet op de foto: vele anderen.

FINANCIËLE COMMISSIE
Jan Nieuwland en Joke Pieterse, Ingrid Roeling Karin Bergmans en Nico Barendse.

EVENEMENTENCOMMISSIE
Henk Weijers, Frank Olsthoorn,  
Erna Truijens, Roberto Wiredu en Adriaan Knappert.  
Niet op de foto:  
Caroline van der Plas, Femke Hohmann  
en Kim van der Kooij.

WEBREDACTIE
Edwin Sweep, Marc Vermolen en Ruud Steijvers en Rik de Groot.  
Niet op de foto: Pascal Ruyters..

JEUGDVOETBALCOMMISSIE
Annemiek Simons, Marja de Jong, Frits-Jan Groenewold en  Patty 
GerhardtEric Dortland, Frits-Jan Groenewold,  
Jorge Ferreira en Roberto Wiredu.  
Niet op de foto: Martin Groot Wesseldijk.  

TERREINCOMMISSIE
Jacco Touw, Bart Gaell, Jan van ’t Veer,  
Leen Hennink en Paul Westhuis.

SENIOREN CRICKETCOMMISSIE
Frank van Lent, Maarten van Ierschot, Matthijs Creutzberg, Paul Brous, Ralf Bannink, Erna Truijens, 
Chantal Keulen, Jurgen Delfos, Christiaan Wagenaar, René Glijsteen en Jelger Gustafsson.

SENIORENVOETBALCOMMISSIE
Diederik de Groot.  
Niet op de foto:  
Martijn van Itallie, Marc Vermolen,  
Eric Teunisse en Ronald Huisman.

SPORTPLUS COMMISSIE
Geert den Ouden, Karin 
Beaumont  
en Jan Willem Hoffmann.  
Niet op de foto:  
Nelleke Kaulingfreks en Jan 
Kees van Vliet.

VOETBALCOMMISSIE
Achter: Marja de Jong, Martijn 
van Itallie en Dorien Vriens. 
Voor: Jan Willem Hoffman en 
Karl Hormann.  
Niet op de foto:  
Frits Jan Groenewold.

V.O.C. SHOP
Petra van Iperen en  
Kees Verhaar.  
Niet op de foto: Ria Aalbers.

TECHNISCHE COMMISSIE
Jorge Ferreira, Eric Teunisse,  
Jan Willem Hoffmann, Marco de Vries, 
Jacques den Herder, Karl Hormann en 
Frits Jan Groenewold.  
Niet op de foto:  
Martijn van Itallie en Bert Roldaan.

REDACTIE VOCABULAIRE
René Glijsteen, Albrand Leeuwe en Kees Verhaar.  
Niet op de foto:  
Christina Boomsma, Petra van der Veer en Marc van Gijn.

JEUGD CRICKETCOMMISSIE
Achter: Frank van Lent, Christiaan Wagenaar en 
Rupesh Harhangi. Voor: Renate Scheffer,  
Erna Truijens, Elke Werkers en Annelies van Wijk.

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
Roberto Wiredu 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
voor deze vacatures hopen we snel iemand te vinden:
ONDERHOUDSMAN/VROUW
Een handen-uit-de-mouwen type - geen woorden, 
maar daden - die op V.O.C. de klussen wil 
aanpakken die nu te vaak blijven liggen.

EVENEMENTENCOMMISSIE
Iemand die zijn/haar hand niet omdraait voor het 
organiseren van een feestje, leuke ideeën heeft voor 
een activiteit en weet hoe je het voor elkaar krijgt.

FOTOGRAAF
Iemand die met plezier zijn/haar camera pakt om 
één keer per jaar de V.O.C.-teams vast te leggen 
voor ons archief.

SOCIAL MEDIA-HELPERS
Wil je meewerken aan onze communicatie, 
door V.O.C.-stukjes te plaatsen op Facebook, 
Insta gram, Twitter en relevante platforms.

VRIJWILLIGERSMANAGER
Iemand die lid wil worden van de 
vrijwilligerscommissie, die oog heeft voor het 
verbinden van al onze leden.

GROTE CLUB ACTIE-MANAGER
Een regelaar die binnen een kort tijdsbestek mee 
wil helpen om deze voor de club interessante 
actie uit te zetten en te promoten.

Aanmelden via vrijwilligerscommissie@v-o-c.nl 
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SPOTLIGHTS ON:

Met 56 KNVB-competitieteams (waar-

van vier meisjesteams), zestig F-mini’s 

en zo’n twintig kabouters heeft het 

V.O.C.-jeugdvoetbal voor al die teams 

ook trainers nodig. Heel bewust wor-

den sinds enkele jaren ook enthousi-

aste juniorspelers ingezet om pupillen 

te trainen. Dit past in het beleid om de 

persoonlijkheid te ontwikkelen: door 

het geven van trainingen oefenen 

deze jeugdspelers in leiding geven. 

Deze jeugdvoetballers doen dat uit 

eigen wil, omdat ze dat leuk vinden. Ze 

krijgen een kleine vergoeding, maar ze 

doen het niet voor het geld: een bij-

baan bij Albert Heijn verdient meer. 

Een aantal van hen vertellen waarom 

ze als jeugdspeler ook als trainer aan 

de slag zijn gegaan bij V.O.C.

Jelle en Leander trainen op maandag 

D3, Zef en Floris D6, Bas en Tim de D5 en 

Steven assisteert bij training van E1/E2.

Waarom geef je training?
Jelle: ,,Ik vind het gewoon leuk om te 

doen en het wordt gewaardeerd.’’ Bas: 

,,Ik vind het leuk om ze beter te leren 

voetballen.’’ Steven: ,,Hahaha, voor 

het geld… Nee, dan kan ik beter een 

ander baantje nemen. Nee, ik vind het 

ook leuk om ze beter te maken. Ik heb 

er zelf veel plezier in.’’

Wat vind je het leukst aan 
training geven?
Bas: ,,Het leukst is als je merkt dat 

de jongens (en twee meisjes, red.) 

de oefeningen zelf leuk vinden, dan 

doen ze beter hun best.’’ Jelle: ,,Leuk 

is als je na enkele trainingen ziet dat 

ze bepaalde oefeningen beter gaan 

doen, dat ze het beginnen te begrij-

pen.’’ Bas: ,,Het werkt ook goed als je 

het zelf voor doet.’’

Hoe kom je aan je oefeningen 
en welke gebruik je het liefst?
Steven: ,,Ik zoek wel eens op internet 

naar leuke oefeningen.’’ Bas: ,,Ik gebruik 

ook oefeningen van de trainingen die 

ik zelf krijg of die ik van andere trainers 

heb gezien.’’ Jelle: ,,Het leukst vind ik de 

partijvormen, op half veld met twee 

kleine doeltjes en een grote. Bas: ,,ik 

vind vier tegen vier op een klein veld 

met twee grote doelen leuk. Dan moe-

ten ze snel druk zetten anders wordt er 

te makkelijk gescoord en dus moeten 

ze heel actief blijven. En als keeper vind 

ik uiteraard afwerkvormen leuk.’’

Wat leer je van andere 
(oudere) trainers?

Steven: ,,Met name hoe ze met de 

kinderen om gaan en ze structuur in 

de training aanbrengen.’’ Bas en Jelle: 

,,Ja, met name structuur en organisa-

tie van een training, maar ook nieuwe 

oefeningen. Wij beginnen altijd met 

een warming-up, daarna een afwerk-

oefening en een positiespel en we 

eindigen altijd met een partijspel. Dat 

vinden ze toch leukst.’’ 

Wil je volgend jaar ook 
training blijven geven?
Jelle: ,,Ik zou wel willen, maar dat past 

niet meer als ik in Delft ga studeren.’’ 

Bas en Steven: ,,Zeker wel, het is hart-

stikke leuk en we roepen andere jeugd-

spelers op om dit ook te overwegen.’’

Ook volgend seizoen heeft V.O.C. weer 

veel trainers nodig. Jeugdspelers die 

ook graag training willen geven (of als 

assistent) zijn van harte welkom. Laat 

dit weten aan Jorge Ferreira (ferreira-

jf@gmail.com) of Frits-Jan Groenewold 

(voorzittervocjeugd@gmail.com). We 

houden er uiteraard rekening mee dat 

je je rooster pas aan het begin van het 

nieuwe schooljaar krijgt.

Frits Jan Groenewold

V.O.C.-jeugdspelers blijken 
enthousiaste trainers

vlnr: 
Jelle den Daas (A3)  

Bas Bosman (B1)  
Zef Steenbergen (B2)  

Leander Barendse (B2)  
en Tim van den Bosch (B1)  

Niet op foto  
Steven Tuns en Floris 

Fokma (B1)

 MEI 2015
Zo 3/5  Game Over borrel  

na V.O.C.-Westlandia

 Seizoensafsluiting F-mini’s

 Jeugdkamp cricket

Woe 6 t/m 8/5  Cricket Kamp

Za 16/5 V.O.C.- Excelsior

Vr 29/5 Start Tip en Run

Za 30/5 V.O.C.-Hermes

 JUNI 2015
Vr 5/6  E-kamp

Ma 8/6 Voorjaars ALV

Za 13/6  Teamafsluitingen Voetbal

Zo 28/6  V.O.C.-Quick

 JULI 2015
Vr 3/7  Familiedag cricket

Wo 8/7  V.O.C.-Sparta

 AUGUSTUS 2015
Vr 21/8  HillBilly Games Junior

Za 29/08  HillBilly Games

 OKTOBER 2015
Vr  2/10 V.O.C Diner des Dames

Za  31/10 Lustrumfeest9 JANUARI 2015
De voetbalselectie van V.O.C. is op trainingskamp in Malaga.

2 FEBRUARI 2015
Een week later is het voor de net iets ouderen party time tijdens het C-feest.

31 JANUARI 2015
De D’ers van V.O.C. vieren een spetterend feestje in het clubhuis.

16 FEBRUARI 2015
Misdaadschrijver, Gouden Strop-winnaar én 
V.O.C.-lid Elvin Post (rechts) presenteert in het 
clubgebouw zijn nieuwste boek ‘Dame Blanche’.

1 JANUARI 2015
Eerste dag van het lustrumjaar! Het cijfer 120 wordt gepresenteerd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw.

3 DECEMBER 2014
De jongste leden van V.O.C. worden verrast met een bezoekje van de Sint.

 2014-2015
KALENDER 
V.O.C. Cricket en Voetbal
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Op 25 maart was voetbalcommen
tator Sierd de Vos te gast bij V.O.C. 
Tijdens het sponsordiner sprak De 
Vos de gasten toe. Ralph van Dijk 
en Rams Steenbergen grepen de 
gelegenheid aan de voetbalkenner 
voor die tijd een aantal kritische 
vragen te stellen.

Vind je het moeilijk als je voor een 
club bent waar je commentaar moet 
geven om neutraal te blijven?
Nee, dat is niet zo moeilijk omdat ik een profes-

sional ben. Ik kijk naar wie goed voetbalt.

Wat is de mooiste wedstrijd waar je 
commentator was?
Dat was Barcelona tegen Real Madrid. Het werd 

5-0 voor Barcelona, op 29 november 2010. Het 

was een heel goed ‘tiki-taka Barcelona’. De 

mooiste wedstrijd die ik heb gezien in een sta-

dion was Spanje-Nederland: het werd 1-5. Daar 

was ik toen interviewer.

Waarom zit je bij Sport1 en niet bij 
Fox Sports?
Dat komt omdat ik bij een verhuurbedrijf zit en 

die verhuren mij aan Sport 1, RTL7 en ook op vrij-

dagavond bij de Jupiler League van Fox Sports.

Heb je veel voorbereiding nodig voor een 
wedstrijd waar je commentator bent?
Ja, ik doe heel veel Spaans voetbal of Champions 

League. Ik ben zes uur bezig met het voorberei-

den van een een wedstrijd. Ik lees die dag eerst 

alle Spaanse kranten en voor El Clásico ben ik wel 

tien uur bezig met voorbereiden.

Wie vind je beter, Messi of Ronaldo?
Messi is veel beter, hij is een echt natuurtalent. 

Messi heeft de klasse om zo vijf, zes man voorbij 

te spelen en dat kan Ronaldo niet. Maar Ronaldo 

kan wel heel hard schieten en is heel snel.

Wat vind je van Studio Voetbal op 
zondagavond?
Dat vind ik een beetje Buitenhof: als je op zon-

dagochtend wakker wordt rond 10.00 uur zie 

je mannen in pak heel serieus praten. Dat vind 

ik bij Studio Sport ook wel. Voetbal is een leuk 

spelletje en niet zo serieus.

Wie vind je de saaiste commentator 
die er is?
Er is eigenlijk geen saaie commentator, er 

zijn wel commentatoren die betere woorden 

gebruiken. In Nederland zijn er weinig die echt 

commentaar geven. Ze zeggen een beetje wat 

er gebeurt op het veld, maar dat kunnen wij 

zelf ook wel zien.

Hoelang wil je nog doorgaan met 
commentator zijn?
Nog tien jaar en dan ga ik in Frankrijk wonen.

Bij welke wedstrijd was je voor het 
eerst commentator?
Dat was ergens in 1990 bij NAC Breda tegen 

VVV Venlo. Toen zat ik bij Studio Voetbal en als 

je daar begint, begin je helemaal onderaan. 

Dat is niet zo’n hele belangrijke wedstrijd dan.

Hoelang bent u al commentator?
Ik zit dit jaar in oktober 35 jaar bij de televisie. 

Toen ik begon deed ik reportages, dat deed ik 

15 jaar. Toen werd ik commentator en dat doe 

ik nu 20 jaar.

Wilde u altijd al commentator worden?
Toen ik begon was radio veel belangrijker dan 

televisie, dus dat wilde ik ook doen. Ik zat toen 

ook bij langs de lijn, maar ik gebruikte een 

andere stijl.

Wat vindt u de leukste wedstrijd om 
commentaar op te geven?
Dat zijn alle wedstrijden als Atlético Madrid 

en Real Madrid tegen elkaar spelen. Dat is de 

mooiste derby van Europa.

Heeft u veel contact met spelers?
Ja, ik heb van veel Nederlandse spelers en trainers 

hun telefoonnummer. Dat heb ik omdat toen zij 

begonnen ik ook begon. En als zij dan mijn stem, 

horen dan worden zij soms enthousiast.

Hoe vond u het op het WK in Rio?
Dat was heel hard werken en veel reizen. Soms 

moesten we wel zes uur vliegen. En ik moest 

ook altijd nog een praatje houden. Maar door 

de grote afstand was er veel vertraging. En ging 

ik maar grappen verzinnen.

Heeft u liever een respectvolle El Clásico 
of een waarin een gevecht  ontstaat?
In Zuid-Europa reageren ze veel overdrevener 

als er een opstandje is. En het mag natuurlijk 

niet, maar ik vind het wel leuk om naar te kijken.

Heeft u weleens namen totaal 
verkeerd uitgesproken? 
Dat niet echt. Maar vroeger bij Feyenoord 

speelden Gaston Taument en Regi Blinker. Als 

die gingen kruisen voorin haalde ik ze weleens 

door elkaar.

In welk stadion geeft u het liefst 
commentaar.
In het stadion van Atlético Madrid, Sevilla en 

Feyenoord. Vaak zit ik ook in een studio en doe 

ik alsof ik erbij ben. Maar als je er bij bent, dan 

wil je de sfeer voelen. Dat is zo bij Feyenoord 

maar bij Sevilla is dat nog drie keer zo erg.

Heeft u wel eens bij het Nederlands 
elftal commentaar gegeven, en zo 
nee zou u dat willen?
Ik was wel verslaggever en deed de interviews 

bij Nederland-Duitsland in 1988. En bij enkele 

andere wedstrijden van het Nederlands elftal, 

maar nog nooit als commentator. Commentaar 

geven bij het Nederlands elftal: dat wil iedere 

commentator wel.

Sierd de Vos
Nog tien jaar  
en dan ga ik  

in Frankrijk wonen

door Ralph van Dijk  
en Rams Steenbergen

Speel je al sinds de jeugd bij 
V.O.C.?
Ja, vanaf mijn 5de.

 Wanneer maakte je je debuut 
voor het eerste van V.O.C. en 
deed je het toen goed?
Ik was toen 15 en het was tegen 

Slikkerveer in de 3de klasse en toen 

moest ik er al na 10 minuten in. We 

verloren met 1-0, maar we waren 

toen al kampioen.

Op welke positie speel je?
Op het middenveld en heel soms 

achterin.

Vind je het kunstgras op het 
hoofdveld fijner dan het echte 
gras daarvoor?
Het kunstgras is wel fijn, maar als echt 

gras echt goed is vind ik dat fijner. 

Maar ik vind dit kunstgras wel oké.

Wie was je beste trainer/coach 
en wat deed die zo goed?
Marco de Vries in de C1 hij zorgde 

ervoor dat iedereen zijn best deed.

Wat vind je moeilijk bij voetbal?

Verliezen en verdedigen tegen een 

snelle technische jongen.

Train je buiten de training zelf 
nog vaak?
Heb ik wel gedaan, maar nu is het 

met school en coachen wel te druk.

Bij welke club wil je graag nog 
ooit spelen?
Het liefst bij Feyenoord, maar dat 

zie ik niet meer gebeuren.

Als je nog een aanbieding 
krijgt van een andere 
amateurclub, zou je dan gaan?
Ligt eraan welke club, maar ik wil 

wel graag nog en stapje hoger op. 

Vind je het jammer dat de 
trainer weg gaat?
Ja, eigenlijk wel. Hij heeft me in het 

eerste gebracht en ik vond zijn 

manier van spelen ook  fijn.

Je bent trainer van E1, wil je 
verder met dat team?
Ja zeker, het is een leuk team. Ik ben 

vorig jaar ook meegekomen en ik 

hoop dat dat nu ook kan. Er zitten 

veel talenten in het team en het kan 

nog ver komen.

Heb je een echt voorbeeld?
Ik ben fan van Feyenoord en Clasie 

is een goede voetballer en staat op 

mijn positie, dus dat is wel een voor-

beeld.

Je vader heeft op hoog niveau 
getennist. Hoeveelste word je 
bij een Koevermans tennis
toernooi?
Ik verlies van m’n broertje en m’n 

vader, mijn zusje wordt lastig. Maar 

ik win van m’n andere broertje. Mijn 

moeder kan ook goed tennissen, 

Dus ongeveer een na laatste.

Probeer je de training bij E1 het 
zelfde te doen als bij het eerste?
Ja soms wel, als we een leuke oefe-

ning hebben gedaan. Dat vinden zij 

dan ook leuk.

Denk je dat jullie met het eerste 
nacompetitie kunnen ontlopen?
Ja, we kunnen de nacompetitie 

zeker ontlopen. Misschien kunnen 

we zelfs nog in de middenmoot ein-

digen.

Wie vind je de beste speler uit 
het eerste?
Ik vind onze spits en keeper erg 

goed. En ik vind Martijn de Vries 

goed, hij heeft ook op hoger niveau 

gespeeld.

Hoe zijn jullie omgegaan met 
het vertrek van Thomas?
In het begin was het wel lastig, want 

toen kenden we onze nieuwe spe-

lers nog niet. Nu kennen we ze beter 

dus gaat het een stuk beter.

Hoe vind je de nieuwbouw op 
V.O.C?
Ik ben nog niet echt binnen geweest 

maar het zijn mooie ruime kleedka-

mers. Dus dat is wel fijn. Ik vind 

alleen de rode buitenkant niet zo 

mooi.

Ralph van Dijk  
en Rams Steenbergen

INTERVIEW MET 

JEUGDTRIBUNE

Yannick Koevermans
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Meedoen om  
het kampioenschap

In de rubriek Jeugdtribune wordt 
regelmatig het wel en wee van een 
van de vele jeugdteams belicht.  
Deze keer: V.O.C. D3.

V.O.C. D3 komt dit seizoen uit in de tweede 

klasse en bestaat uit dertien jongens en vier 

begeleiders. Waar Leander, Jelle en 

Sebastiaan op maandag en op woensdag 

de trainingen verzorgen, daar is Jak bezig 

met alle zaken rondom het team.

Vorig seizoen speelde dit team in de vijfde 

klasse en heeft het alle ruimte gekregen om 

te werken aan de opbouw, het onder druk 

zetten van de tegenstander en het spelen 

via de zijkanten. Dit resulteert weer in goe-

de resultaten dit seizoen, waarin het team 

meedoet om het kampioenschap.

Winst tegen de D1
Winst in een oefenduel tegen de D1. De D3 

was op en top gemotiveerd en dat was te 

zien: een 2-1 overwinning op de D1. Op de 

foto is ook goed te zien hoe Jak de jongens 

heeft ‘aangekleed’: inloopshirts, inloop-

broekjes en een mooi trainingspak met 

daarop ‘Expert Clinic’.

Het bekerkampioenschap
Door het behalen van het bekerkampioen-

schap kon er niet alleen feest worden 

gevierd, ook mocht D3 door naar de volgen-

de bekerronde.

Karten en lasergamen met de ouders
Uiteraard zijn er af en toe ook teamuitjes. Dit 

jaar is D3 gaan karten en lasergamen. Zelfs 

de ouders deden mee……

Happy meal
De laatste wedstrijd van het seizoen afslui-

ten met een bezoek aan de Mac! Gelukkig 

was er daar geen ballenbak!

WK
Als Oranje speelt, moet er natuurlijk ook in 

deze kleding worden getraind.

Toernooioverwinning met  
feestopstelling
Er is vorig jaar een toernooioverwinning 

behaald met feestopstelling. Elke speler 

mocht voor een wedstrijd een lootje trek-

ken met daarop de positie, hilarisch en toch 

gewonnen!

Een klein dieptepuntje 
Friso is een echte kopper en bewees het in 

een thuiswedstrijd: niet de bal maar de 

tegenstander werd gekopt. Helaas moest hij 

de wedstrijd voortijdig beëindigen en 

gehecht worden. Gelukkig was Ties aanwe-

zig om goed voor Friso te zorgen!

 Sebastiaan Lockhorst
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3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms, 

promotiefilms,  
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

3013 BR Rotterdam
www.3mp.nl

Agribrokers 
International BV

 06 - 54687738
Langesteijn 114,  

3342 LG Hendrik Ido Ambacht

Aon Nederland
risicomanagement, employee benefits, 

verzekeringen
010 - 4487319

Admiraliteitskade 62, 3063 ED
www.aon.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,  
3061 BA Rotterdam

www.cornus.nl

Druk Domstad BV
graficilitair

0348 - 479103
Industrieweg 15,

3442 AE  Woerden
www.drukdomstad.nl 

www.dereclamedoos.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

AIMOL
Toeleverancier kwaliteitsproducten  

voor machines en motoren
010 - 2827927

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
www.aimol.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

Dijkstra Voermans 
Advocatuur  
& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

Gebr. Coster  
beheer BV

010-2845678
Postbus 65

2900AB CAPELLE AAN DEN IJSEL

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330
Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

www.argentrade.nl

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

www.baseadvocaten.nl

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

De Beer Exclusief
Exclusieve automobielen

010-2602015
Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam

www.debeerexclusief.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

Accresco Vastgoed, 
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410 
Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

ARL Products BV
010 – 2827444

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
www.arl-products.com 

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67,  
1077 BW Amsterdam

www.cod.nl

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

eenveiliggevoel.nu
Moerbeihof 2, 2661  
LV Bergschenhoek

www.eenveiliggevoel.nu

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Handelsbanken
Banquaire diensten

010 - 2368100
Postbus 33014, 3005 EA Rotterdam

www.handelsbanken.nl

Facilicom  
Services Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl
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Een trotse V.O.C. Jeugdcricketcommissie

JEUGDTRIBUNE JEUGDTRIBUNE

V.O.C.cricketjeugd

in Oranje

The Dutch Lions:
Canter Voormolen zit in de selectie voor de 

Dutch Lions U12. De U12 neemt van 27 juli t/m 

6 augustus deel aan het Minor Counties Cricket 

Festival  op een van de grootste boarding scho-

len van Engeland: Royal Hospital School in 

Ipswich (www.royalhospitalschool.org)  

Jurriaan Bruynzeel zit in de selectie voor 

de Dutch Lions U13. De U13 gaat op tour en 

doet mee met het Bromsgrove School County 

Festival in Worcestershire.

Daarnaast zijn Canter en Jurriaan dit jaar geko-

zen voor de Mini Seafarers. Dat is een selectie-

team voor de beste jeugd van Zuid-Nederland, 

die het opneemt tegen de Young Hurricanes 

(Noord-Nederland) (www.kncb.nl/mini-en-

young-pro-series-in-2015/ )

Sebastiaan van Lent is geselecteerd voor 

de groep waaruit straks gekozen wordt voor 

het team dat Nederland vertegenwoordigt op 

het Europees kampioenschap U15, tegen o.a. 

Ierland en Schotland.

Het EK wordt dit jaar gehouden van 1 t/m 8 

augustus  in Rugby (Engeland, bij Birmingham).

The Dutch Lionesses:
Met 5 meiden is V.O.C. zeer goed vertegen-

woordigd in Oranje.

Ellemijn Smit en Sophie Bruynzeel zijn 

geselecteerd voor de U11. De U11-meisjes gaan 

trainingen en oefenwedstrijden spelen  tegen 

clubs die U10/U12 spelen. En uiteindelijk gaan 

zij, aangevuld met wat U13-meiden, op een U12 

tour naar Kent in het weekend van 18-19 juli. 

Kinge Keulen, Merel van der Werf en 

Milou van den Berg zijn geselecteerd voor 

de groep waaruit straks gekozen wordt voor het 

Nederlands team U15 dat van 10-15 augustus 

2015 op tour gaat naar  Malvern, Engeland .

V.O.C. timmert hard aan de weg. Een jarenlange gedegen aanpak die 
begint bij de allerkleinste, 6-7 jarigen, de Tip & Runners, Black Cap en  
vervolgens in competitieverband naar U9 t/m U16, levert een 8-tal  
V.O.C.-jeugdspelers op die Oranje vertegenwoordigen in het buitenland!

Direct na oud & nieuw zijn de trainingen van 

het Black Cap begonnen. Acht weken lang heb-

ben vijftien jongens en meisjes op zondagmid-

dag de beginselen van het cricket geleerd van 

Chris Smith en Christiaan Wagenaar. Met de 

basis van bowlen, batten en fielden hebben ze 

de eerste stap gezet naar een mooie cricketcar-

rière bij V.O.C.!

De trainingen stonden vooral in het teken van 

de eerste aanraking met cricket en natuurlijk 

vooral ook veel lol voor de kinderen (en coa-

ches). Spelletjes voerden de boventoon, maar 

ze werden afgewisseld met techniek en zelfs een 

paar gouden tactiektips! Elke sessie werd afge-

sloten door gifbal - de favoriet van de kinderen!

Na het behalen van de Black Cap kunnen de 

kinderen uit een aantal opties kiezen: door naar 

de Under 9 trainingen (wel of niet gecombi-

neerd met de cricketcompetitie beginnend 

in mei) of het nog even aankijken en dan dit 

seizoen nog meedoen met de Tip&Run-sessie 

om vervolgens de Under 9 trainingen eind van 

het jaar in te gaan.

Volgend jaar begint de derde editie van de 

Black Cap, dus als je je kind (rond de 7-9 jaar) 

de beginselen van het cricket wilt laten leren, 

hou dan de VOCabulaire in de gaten voor de 

aanmelding voor januari 2016. 

Tweede seizoen 
Black Cap 

trainingen succesvol 
afgesloten!
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Van ‘t Hart 
Autoverhuur
010 - 4520333

Kortekade 82-96, 3062 GW Rotterdam
www.hartautoverhuur.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Schiehaven 13E, 3024 EC Rotterdam

www.joko.nl

Korrekt Bouw b.v.
allround aannemersbedrijf

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

Mommers 
Schoonmaak
0180 - 314335

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel

www.mommers.nl

Heere Advocaten
010 - 436 0069
Maastoren Vasteland 4,  

Pb 23431, 3001 KK Rotterdam
www.heere.biz.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Tijs van Zeventerstraat 15,  

Postbus 4124, 3006 AC Rotterdam
www.dejongeadvocaten.nl

KPMG Meijburg & Co
Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042
Fascinatio Boulevard 250, 

PO Box 29177, 3001 GD Rotterdam
www.kpmg.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Heinen & Partners
Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

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

Hoboken Advocaten
Advocatuur

010 - 2413000
Westerlaan 14-15, 3016 CK Rotterdam

www.hoboken.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122
Bergse Dorpsstraat 65,  

3054 GB Rotterdam
www.lasalute.nl

Melle Media & 
Management 

Bijlage NRC media
010 - 8187222 of 

06 - 65478766
Ghisebrecht Bokellaan 26, 

3054 CC Rotterdam
smeding@luna.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen
www.nooteboomtours.nl

Heineken  
Zuid Holland

fabrikant van sterke biermerken, 
horecaleverancier

088 - 4343111
Vareseweg 160, 3047 AV Rotterdan/Pb 

540, 2380 BE Zoeterwoude
www.heineken.com

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Janick Onderhoud en 
Renovatie BV
06 - 24220458

Weg en Land 37b, 2661 CD 
Bergschenhoek

JBA auctioneers
exclusieve juwelen

010 - 2450000
Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

www.khinternational.nl

Lodder  
Applicaties B.V.
ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500
Papland 19, 4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl

Mixit.nl
Digital Workplace Design
06 - 55888776

www.mixit.nl 
www.naarsocialbusiness.nl

Mourik
Bouw en techniek

0184 - 667200
Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

www.mourik.com

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl
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Met dank aan Koert Erhardt

www.avandco.com.au



Soms blijft iets onbewust  
hangen in het geheugen... 
Iedereen kent dat wel, een 
vaak bar slecht deuntje dat te 
pas en te onpas bovenkomt, 
vaak op het irritante af.

Dat heb ik af en toe ook met een foto. Een foto 

die als een geel post-it-plakkertje in de beeldbi-

bliotheek van het bewustzijn blijft hangen. Zo 

ook met de foto hierboven. De foto is gemaakt 

door onze huisfotograaf Rene van Ierschot na 

het (voorlopig) laatste kampioenschap van 

ons eerste voetbalelftal. We zien vader Cees Vis 

samen met zijn zoon Michiel, de keeper die een 

belangrijke rol heeft gespeeld in het behalen 

van drie kampioenschappen op rij. Een trotse 

vader en een trotse zoon met een gek hoedje 

op. En het is feest. Alleen kan het niemand ont-

gaan dat Cees Vis ziek is, erg ziek zelfs. Precies 

om die reden laat deze foto mij niet onbe-

roerd en wil ik graag het verhaal achter deze 

foto optekenen. Daarom laat ik Michiel aan het 

woord over zijn op 17 juli 2013 overleden vader.

Was je vader erg betrokken bij V.O.C. ?

Niet zo intensief als bijvoorbeeld mijn opa Jo 

of mijn oom Hans. Opa reed mij vroeger altijd 

naar de trainingen van V.O.C. en dan zong hij 

Feyenoord is de beste club, maar Ajax wint de 

wereldcup. Mijn vader kwam altijd wel naar 

mijn wedstrijden kijken, dat vond hij heerlijk 

om te doen. Veel later toen ik inmiddels in het 

eerste speelde, kwam hij ook graag. Hij kon 

erg genieten van het mooie spel dat we lieten 

zien. Voetbal en cricket zijn geen sporten die 

hij actief heeft beoefend. Roeien en wielrennen 

waren meer zijn ding.

Maatschappelijk heeft je vader zijn spo

ren meer dan verdiend, kan je daar iets 

over vertellen?

Mijn vader is geboren in Middelharnis, hij was 

het enige kind. Na een kort verblijf van het 

gezin in de VS keert hij samen met zijn moe-

der terug in Middelharnis. Als 17 jarige vindt 

hij Middelharnis veel te benepen en laat zich 

‘bewust’ van de hbs aftrappen en hij meldt zich 

aan bij de Koninklijke Marine om op de verre 

reizen zich bevrijd te voelen.

Hij gaat uiteindelijk toch studeren en is op 

zijn 30ste bedrijfseconoom. Daarna gaat 

het snel mijn zijn carrière, na een start bij 

PriceWaterhouse wordt hij al snel topambtenaar 

op het ministerie van OVW/WVC waar hij ver-

antwoordelijk wordt voor de publieke omroep. 

In 1998 verkast hij naar de STER waar hij alge-

meen directeur wordt. Twee jaar later wordt 

hij bestuurslid van PCM, de uitgever van onder 

meer de Volkskrant en NRC. Hij sloot zijn indruk-

wekkende carrière af als bestuurslid van de NPO.

Michiel geeft mij een glossy, met op de cover 

Cees. Een blad vormgegeven als de Linda, waar-

in door velen de loftrompet wordt geblazen 

over Cees Vis. En niet door de eerste de beste. 

Zo spreken in warme bewoordingen zijn oud-

ministers Hedy d Ancona en Eelco Brinkman 

over hem. Ook Youp van ’t Hek komt aan 

het woord en hij schrijft dat hij een keer met 

bewondering een bijzonder grappige speech 

van Cees Vis mocht aanhoren waarna hij zelf 

het woord moest voeren. De gevierde caba-

retier was bang dat zijn bijdrage aan de avond 

niet zou kunnen tippen aan de inbreng van de 

vorige spreker. Hij vroeg hem zelfs mee te schrij-

ven aan zijn nieuwjaarsconference. Uiteraard 

komen ook Michiel en zijn zus Kirsten aan het 

woord. Zelf zegt hij in dat blad: ‘Ik leef in het eeu-

wige nu.’ Hij was toen al ongeneeslijk ziek.

Je vader had een groot netwerk. Kon je 

daar nog wel eens van profiteren?

Hij nodigde mij vaak uit om mee te gaan naar 

grote voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld naar de 

Champions League finale in Gelsenkirchen. Ik 

ben daar toen samen met Jacco Touw met de 

trein naar toe gegaan,we hadden toegang tot 

het VIP-dorp. Het was niet de meest aanspre-

kende affiche, maar we hebben toen samen 

met hem heel veel lol gehad.

Het laatste jaar volgde hij de wedstrijden 

vanuit het clubhuis, was het voor hem 

te zwaar om buiten te zijn?

Door alle behandelingen had hij het eigenlijk 

altijd koud. Bovendien zat hij daar naast John 

Kerstholt en grapte ze samen over de ‘kanker-

tribune’ of ‘Vakkie K’. Mijn vader was zelfs in die 

zware periode heel positief en vol humor. Hij 

heeft ook het maximale gedaan om nog zo lang 

mogelijk bij ons te zijn. Hij heeft langer geleefd 

dan de specialisten voor mogelijk hielden.

Een trotse vader en 
een trotse zoon  
met een gek hoedje

Zie je dingen van je vader in jezelf terug?

Vind ik moeilijk om te zeggen. Anderen zeggen 

dat ik zijn gevoel voor (droge ) humor heb. Dat 

zal dan wel.

Deelden jullie bijvoorbeeld interesses 

zoals muziek?

We hadden het vaak over muziek, alleen onze 

smaken liepen nogal uiteen. Waar mijn vader 

het had over bijvoorbeeld Roy Orbison, heb ik 

veel meer met Bob Dylan. We vonden elkaar 

bij Johnny Cash. Ik heb hem op een reis naar 

Oostenrijk wel naar Pink Floyd laten luisteren 

terwijl we met 200 door Duitsland scheurden.

Dat is nog gedraaid tijdens zijn uitvaart. 

Wat mis je het meest?

Ik mis hem, dat is alles. Soms zie ik tijdens het 

keepen iemand langs de lijn staan die op hem 

lijkt, zelfde regenjas bijvoorbeeld, dan gaat er 

wel een schok door me heen.

Wil je nog iets kwijt over je vader?

Er is uiteraard nog heel veel over hem te vertel-

len maar ik denk dat dit wel een 

goed beeld van mijn vader geeft.

Dan dank ik je, was het moeilijk?

Nee, het voelt goed om over hem te praten.

Een vader die trots is op zijn zoon is prachtig. 

Een zoon die trots is op zijn vader misschien 

nog wel mooier. 

Henk Weijers
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One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Zonneveld Finance
Partner in hypotheekadvies en 

persoonlijke verzekeringen
010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zonneveldfinance.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Woonstore
Lylantselaan 7, Capelle a/d IJssel

www.woonstore.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142,  

3004 AC ROTTERDAM
www.zinzi.nl 

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Profilease B.V.
autoleasemaatschappij
010 - 2112011

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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Solid Assurantie Advies 
Jos van der Heijden BV

Solide in de zakelijke schade 
verzekeringsmarkt

06 - 23884442
Dotterbloemstraat 25,  

3053 JV Rotterdam
www.solid-assurantie-advies.nl

Van den Herik & Verhulst 
Advocaten NV

Advocatuur
010 - 2973878

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 3007 
JA Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

Xpert Clinic
Hand- en polschirurgie
088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 14-24,  
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

PPS Partners
06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag
www.ppspartners.nl

PT room
Exclusive Healthclub

010 - 4611611
Hectorstraat 17e,  

3054 PC Rotterdam
www. pt-room.nl

Rotterdamse  
Grond BV

Herontwikkeling vastgoed Rotterdam en 
regio

010 - 3510207
Veerhaven 14-15, 3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Sporthuis  
Pim Doesburg

sporthuis
010 - 4676845  

of 06 - 51038984
Noordmolenstraat14-16,  

3035 RJ Rotterdam
www.sporthuispimdoesburg.nl

Van Harmelen 
Beijneveld  
van Houten

010 – 2051166, 
Beurs WTC, 5e etage  

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
www.vhb.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149, 

3054 LM Rotterdam
www.winebarmendoza.nl

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072279
Prins Alexanderplein 27,  

3067 GC Rotterdam
www.zomerhofmuys.nl

,,Onze trainer is Justin, vader van Jens. Dat doet 

hij vol overgave. Hij is vaak ook onze lijnrech-

ter, maar hij pakt maar weinig punten voor het 

team... Leon en ik zijn de teamleiders. Leon is de 

beste jager in ons team, samen met z’n hond. 

We praten veel, vallen erg vaak in herhalingen 

en het team doet vervolgens waar het zelf zin 

in heeft. Het is net een huwelijk, zeg maar. Maar 

het is erg gezellig. En we maken gelukkig zel-

den opstootjes mee.’’

,,V.O.C. C6 is een echt liefhebbersteam. Ze zijn 

altijd in voor een partijtje of een training, en 

winnen is bijzaak. Onze kampioenskast heeft 

een hardnekkige echo, maar ook daar zijn we 

aan gehecht geraakt. We hebben een raar jaar. 

De competitie loopt behoorlijk moeizaam, met 

nederlagen als 7-0, 6-1, 6-2. Maar we zijn dit 

jaar echte cupfighters. We zitten nu in de halve 

finale van de beker! Op 23 mei thuis, komt dat 

zien! Laatst hebben we met 3-1 gewonnen 

van Oude- Tonge, of all places. Joost Bosman 

heeft daar overigens af en toe ook een rol in als 

gewaardeerde invaller.’’

,,V.O.C. C6 is ook een echt V.O.C.-gentlemens-

team, we geven de tegenstander graag de ruim-

te.We zouden nog net iets meer vechtlust kun-

nen gebruiken. En wat meer snelheid. We heb-

ben een team dieseltjes. Maar op goede dagen 

wordt er lekker gecombineerd en is het prettig 

om coach te spelen. Ook de opkomst is vrijwel 

altijd goed (behalve in de skivakantie natuur-

lijk, naar goed V.O.C. gebruik).Ook hebben we 

altijd publiek. Ze zijn vaak opvallend aanwezig, 

maar hebben nog nooit een grensrechter lastig 

gevallen. Keurige mensen over het algemeen. 

Nu alleen nog een keertje een prijs pakken...’’

C6 bestaat uit:

Keeper: Joris

Verdediging: Rijk, Joas, Jonas, Christof, Luuk

Midden: Jens, Jaysen, Gijs, Michiel

Aanval: Lucas, Valentijn R, Gregory, Valentijn S

V.O.C. C6: team van liefhebbers en gentlemen 

‘Onze kampioenskast heeft een 
hardnekkige echo...’

Veel teams bij V.O.C. spelen vaak jaren achtereen grotendeels in dezelfde samenstelling.  
Zo ontstaan niet alleen echte vriendenteams, maar ook elftallen die steeds beter op elkaar zijn 
ingespeeld. Een van die vele teams is C6, dat nu voor het derde jaar in bijna ongewijzigde 
samenstelling speelt. Teammanager Evert Bos vertelt.
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Tijd voor een 
stapje terug

Vier jaar geleden, in 2011, kreeg Kim de 

Zilveren Speld van V.O.C. voor haar inzet. ,,Ik ga 

heel graag nog een paar jaar door,’’ zei ze toen. 

Maar vier jaar later is het toch voorbij. ,,Ik heb 

een drukke baan als advocaat arbeidsrecht bij 

Dijkstra en Voermans Advocatuur & Notariaat, 

een jong en ondernemend kantoor. Ik kan daar 

m’n tijd goed zelf indelen, maar ik ben ook met 

een specialisatie, de Grotius-opleiding, gestart. 

Wat ik doe voor de club is allemaal heel inten-

sief. Alles bij elkaar vergt het toch een groot 

deel van je beschikbare tijd.’’ Intensief betekent 

overigens niet dat het niet leuk is, benadrukt 

Kim, de lol is er nog immer. ,,Maar voor nu is dit 

gewoon even de beste keuze.’’

 

Wie kent Kim niet binnen V.O.C.? Is het niet 

als bardame (lang geleden), cabaret-ster 

(iets minder lang geleden) dan wel van het 

dames-cricket (onlangs). En dan zijn er nog 

de Hill Billy-games, waarbij samen met HC 

Rotterdam, Tennisvereniging Plaswijck en The 

Company Golf Club inmiddels met twintig 

teams (in totaal 220 man) een hele dag voet-

bal, tennis, hockey en golf wordt gespeeld. 

Allemaal de (mede)verdienste van Kim. Maar 

het bekendst is ze binnen de vereniging de 

laatste jaren misschien wel vanwege haar nim-

mer aflatende inzet voor het eerste voetbalelf-

tal. ‘Selectiemanager’ is ze er al een tijdje. Dat 

heeft niets te maken met het selecteren van 

spelers of tactische aanwijzingen in het veld. 

,,Ik zit niet eens op de bank, hoor. Ik bemoei me 

helemaal niet met het inhoudelijke gedeelte.’’ 

Het heeft wél te maken met alle dingen die 

misschien wel even belangrijk zijn voor het 

eerste, en die het spelen in de hoofdklasse nog 

leuker maken. Kim organiseerde bijvoorbeeld 

drie kampioensfeesten op rij. ,,De eerste keer in 

2012, bij promotie naar de hoofdklasse, waren 

het zelfs drie feesten op rij. ,,Een spontaan feest 

toen we kampioen werden, een feest bij de 

laatste thuiswedstrijd en ook no g een groot 

kampioensfeest. Een dubbeldekker huren, spe-

ciale hoedjes en shirts, noem maar op. Leuk, 

maar ook heel intensief.’’ 

Maar ook trainingskampen naar zonnige oor-

den, de spelerspot en de uitjes voor het eer-

ste zitten in haar takenpakket. En verder is Kim 

degene die voor een cadeautje of een bloeme-

tje zorgt bij blijde en droeve gebeurtenissen 

en erop let dat de tafels tijdens het spelersdi-

ner in rood en zwart worden gedekt. ,,Wat dat 

betreft scheelt het natuurlijk dat je vrouw bent. 

Dan heb je wat meer aandacht voor dat soort 

dingen. Maar het is echt niet allemaal een een-

mansactie geweest. Vooral Kees Verhaar heeft 

enorm bijgedragen. Zijn inzet scheelde in het 

werk en leverde ook nog eens een heleboel 

gezelligheid op.’’ 

Intensiever

Dat werk werd de afgelopen jaren groter, 

omvangrijker en dus steeds arbeidsintensiever. 

Neem de trainingskampen. Waren het tien jaar 

geleden nog 51 die meegingen naar Marbella, 

dit jaar was het gezelschap dat naar Malaga 

vloog gestegen tot 86. Kim: ,,Dat is een ding op 

zich geworden. Dat kost heel veel tijd om te orga-

niseren, maar is ook heel erg leuk. En het kan ook 

alleen omdat er zoveel sponsoren meegaan.’’ 

De lol is er nog steeds en ze is absoluut niet uitgekeken op het 
eerste van V.O.C. Maar Kim van der Kooij (30) moet kiezen. Een 
drukke baan, een opleiding en natuurlijk sport. En dus viel de 
zware beslissing om te stoppen als selectiemanager bij de selectie. 
,,Het wordt nu gewoon tijd om een stapje terug te doen.’’ 

Kim van der Kooij zegt selectie na tien jaar gedag

Kim benadrukt dat de kerstdiners en de uitjes 

mede te danken zijn aan John Kerstholt, de  

ras-V.O.C.’er die een groot bedrag naliet om dit 

allemaal te bekostigen. 

Wat ze niet zal missen is het beheren van de spe-

lerspot. Iedereen, zonder aanziens des persoons, 

betaalt iedere maand een tientje. Tenminste, dat 

is de bedoeling. ,,Er zijn er die dat vergeten. En 

daar moet je dan achteraan. Het is een hele admi-

nistratie om bij te houden wie er heeft betaald. 

Ik zou mijn opvolger toch adviseren per kwartaal 

het geld te incasseren. En dan automatisch, dat 

scheelt een hoop gedoe.’’ 

Foto’s

Ze kwam binnen bij V.O.C. omdat opa Jo, vader 

Hans en broer Niels ook al actief waren binnen 

de club. Allemaal prijken ze wel ergens op een 

van de vele foto´s in het clubhuis net als oom 

Daan en neef Michiel, die nu keeper is van 

het eerste. ,,Je rolt er in, we waren natuurlijk 

heel vaak op V.O.C. Ik heb negen jaar achter 

de bar gestaan, in de tijd dat de kantine nog 

werd gerund door twee oude omaatjes. Van 

het een kwam vervolgens het ander,’’ blikt ze 

terug. Juist die familieband en de hands-on-

mentaliteit hebben er voor gezorgd dat ze zich 

al die jaren zo heeft ingezet voor V.O.C. Kim: ,,Bij 

een andere club had ik dit niet willen doen. Kijk 

maar eens naar het eerste. Dat is nog steeds: 

voetballen met vrienden. Als je dat vergelijkt 

met andere clubs, waar soms alleen maar indi-

viduen in het veld lopen, dan is dat een heel 

groot verschil.’’  Zelf heeft ze er veel aan gehad, 

aan al haar inzet voor V.O.C. Haar eerste baantje 

en haar eerste kamer, ze heeft het allemaal te 

danken aan haar contacten bij de club. ,,Als je 

hier rondloopt, bouw je een heel mooi netwerk 

en waardevolle vriendschappen op. Daar kun 

je de rest van je leven wat aan hebben.’’

Opvolger

Een opvolger heeft Kim nog niet, ondanks een 

oproep van voorzitter Arjan Nataraj tijdens 

het laatste kerstdiner. ,,Je moet in ieder geval 

feeling hebben met de selectie en de staf. En 

je eigen rol willen nemen, en het natuurlijk 

ook gezellig vinden.’’ En Kim zelf? Die zien we 

ongetwijfeld nog eens op een prominente plek 

binnen de V.O.C. opduiken, al wil ze daar zelf 

nu nog niet aan. ,,Ik ben een enorme planner, 

maar niet zo zeer als het om m’n eigen toe-

komst gaat. Laat het maar gewoon gebeuren, 

is altijd mijn idee. Ik zie vanzelf wat er op mijn 

pad komt.’’

Albrand Leeuwe

PATRICK AKERBOOM

‘Een 7 is nooit 
genoeg’
Hoewel ik als trainer een beperkte periode heb 
mogen samenwerken met Kim, kan ik alleen maar 
aangeven dat de inhoud altijd perfect verzorgd 
was en de manier waarop zeer plezierig. Aan één 
woord genoeg, nooit iets te veel gevraagd en 
gedreven om alles optimaal te regelen. Een 7 is niet 
goed genoeg voor Kim. Met name het trainings-
kamp in Malaga dat Kim (samen met Kees) heeft 
voorbereid en begeleid was van een hoog niveau. 
Als trainer je geen zorgen hoeven maken over alle 
organisatorische zaken is een hele geruststelling. 
Kim doet dat met een natuurlijke overtuiging en 
bovendien altijd met de intentie het voor iedereen 
goed te regelen. V.O.C. gaat in de directe begelei-
ding van het selectievoetbal een sterke persoonlijk-
heid en organisatietalent missen. Haar opvolger/-
ster wacht een pittige uitdaging, al weet ik zeker 
dat Kim er voor zal zorgen dat hij of zij goed voor-
bereid alle zaken naadloos kan overnemen. Kim 
ontzettend bedankt voor de weliswaar korte maar 
perfecte samenwerking!!! 

GEERT DEN OUDEN

‘Kim is hét 
voorbeeld van een 
vrijwilliger’
“Kim heeft een onschatbare waarde voor V.O.C. 
en met name voor haar activiteiten die ze voor de 
selectie opgezet. Alle activiteiten die ze jaarlijks 
voor de selectie organiseert hebben qua tijd een 
enorme impact op haar privéleven. Met name de 
uren die ze hier kosteloos voor inboekt zijn talloos. 
Uiteraard is dit een vrijwillige keuze, maar ik weet 
uit eigen ervaring dat ze soms met haar taak gaat 
slapen en er mee opstaat.
Ik weet zeker dat een aantal personen zich dit niet 
realiseert, aangezien er zo makkelijk en ongeïnte-
resseerd wordt om gegaan met verzoeken die zij 
doet richting onze selectie. Ik vind dit een grote 
tekortkoming van diegene die af en toe zo met haar 
zijn om gegaan. Hier ligt een kans voor hen om dit 
in de toekomst beter te doen. Tenslotte profiteren 
wij van haar werk!
Kim is hét voorbeeld van een vrijwilliger voor de 
vereniging en die moeten we koesteren. Als je op 
haar leeftijd al zoveel jaar voor de club vrijwilli-
gerswerk hebt gedaan, kan ik alleen maar een 
groot compliment geven.
Gelukkig gaat Kim niet weg, maar we zullen haar 
missen in de organisatie. “
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We begeven ons in het eerste lentezonnetje 

langs de velden van V.O.C., onze prachtige 

voetbalaccommodatie aan de Hazelaarweg. 

,,Nadat ik zelf was uitgevoetbald en tijd 

beschikbaar had, ben ik via Jan Willem 

Hoffmann in het trainersvak beland,’’ vertelt 

commissielid Karl Hormann. ,,Dat gebeurde in 

vroeger tijden doordat Piet van Schooneveld 

je aansprak als je naar je zoon stond te kij-

ken, zoals Marco de Vries overkwam. Jan 

Willem deelde mij na mijn aanmelding in 

op de woensdagmiddag. Meteen werd ik 

door Henk Haanappel (toenmalig Technisch 

Jeugd Coördinator) begeleid, want je eerste 

trainingen gaan niet direct vanzelf. Via KNVB-

cursussen en heel veel gesprekken worden 

onze eigen jeugdtrainers op eenzelfde manier 

opgeleid. Ik heb vooral veel gehad aan Marco 

de Vries. Als je steeds meer verschillende 

teams traint en onderling veel bespreekt over 

jeugdteams en senioren, dan vormt zich een 

technisch kader. Samen met vooral Jan Willem 

en later met Frits-Jan Groenewold hebben we 

hier vorm aan gegeven. Steeds meer taken 

komen samen, de vereniging groeit zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Het is heel snel 

gegaan. Er spelen nu zo’n 700 jeugdleden in 

ongeveer 70 teams, en die willen allemaal zo 

veel mogelijk plezier hebben in het voetballen, 

ieder op zijn of haar eigen niveau. Het wordt 

belangrijk dat er een helder voetbaltechnisch 

beleid komt, waarbij de cultuur van de ver-

eniging en de wensen en verwachtingen van 

onze eigen leden leidend zijn.’’

De visie van V.O.C. is dat we graag zo hoog 

mogelijk willen voetballen met herkenbaar, 

technisch verzorgd voetbal, met zo veel moge-

lijk spelers die bij ons in de jeugd spelen, ver-

telt Karl. ,, De jeugdselecties spelen nu op een 

behoorlijk niveau (hoofdklasse/divisie) en dat 

past bij ons. Maar het gaat zeker niet alleen 

maar om de selecties: we willen in de jeugd juist 

alle teams dezelfde aandacht geven, met goede 

trainers en coaches. Winnen is leuk, maar niet 

het allerbelangrijkste. Bij de jeugd is het belang-

rijk dat we het plezier combineren met indivi-

duele ontwikkeling en zelfvertrouwen. Positief 

coachen is daar een belangrijk onderdeel van. 

Daarin onderscheiden we ons vaak van andere 

verenigingen, is mijn ervaring. Ik train en coach 

op dit moment A6 en D4 waar mijn twee zoons 

in spelen. Het blijft eigenlijk het leukste, lekker 

bezig zijn met de jongens op het veld. Zij ont-

wikkelen zich zo snel en je leert zelf nog steeds 

ook bij iedere training en wedstrijd.”

Evalueren

Wat wordt er nu allemaal geregeld vanuit de 

Technische Commissie? Karl: ,,Het aanstellen en 

evalueren van hoofdtrainers voor senioren en 

jeugd, het zorgen dat alle jeugdteams trainers 

hebben die op eenzelfde manier trainen, zor-

gen voor voetbalmaterialen, organiseren van 

het trainersdiner, keeperstrainingen, al ruim 

10 jaar uitgevoerd en gecoördineerd door Jan 

Valk. Maar ook zorgen dat we allemaal op een-

zelfde manier voetballen, zodat iedereen zo 

veel mogelijk leert. Ook bij het indelingspro-

ces speelt de technische commissie een rol, 

vooral bij de selectieteams. Daarnaast: con-

tacten met de KNVB (met name opleidingen), 

BVO’s (Sparta en Feyenoord) die graag onze 

spelers komen bekijken en uitnodigen voor 

oefenstages. Allemaal goed afgestemd met de 

Senioren- en Jeugd Voetbal Commissie.”

Ideeën

Inmiddels is Jorge Ferreira er ook bij komen 

staan. Jorge is jarenlang hoofdtrainer geweest 

van de B-jeugd bij V.O.C. en nu al een aantal jaar 

Technisch Jeugd Coördinator (TJC). In deze rol 

heeft hij zowel zitting in de Jeugd Commissie 

als in de Technische Commissie. Hij loopt over 

van ideeën. ,,Dit seizoen is mijn eerste jaar als 

TJC voor de gehele jeugd, de twee jaren ervoor 

was ik alleen bij de juniorenselectieteams 

actief, waarbij mijn eerste opdracht was om 

de hoofdtrainers te begeleiden en ervoor te 

zorgen dat er binnen de junioren een eendui-

dige werkwijze kwam. Samen met de  junio-

ren hoofdtrainers hebben wij een speelwijze 

gedefinieerd, trainingsplanning gemaakt en 

niet onbelangrijk, ook verwoord hoe gaan wij 

met elkaar om, speler, trainer/coach en ouders. 

Dit seizoen is mijn rol omvangrijker, maar ook 

veel leuker doordat ik nu betrokken ben bij de 

gehele jeugdafdeling. Daardoor leer ik V.O.C. 

beter kennen en kan ik een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van de club, ook beleids-

matig. Er zijn ideeën genoeg. V.O.C. vindt het 

belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar 

niveau zo goed mogelijk ontwikkelt. Om meer 

‘ Plezier combineren 
met ontwikkeling’ 

Commissie waakt ´dag en nacht´ over technisch voetbalbeleid V.O.C.

Binnen V.O.C. bestaat een Senioren Voetbal Commissie, een 
Jeugd Voetbal Commissie en ook al tijden een Technische 
Commissie. In die laatste commissie waken de leden over ons 
‘voetbaltechnisch’ beleid. Op de achtergrond worden zaken 
besproken die effect hebben op onze manier van voetballen, 
trainen, selecteren, aanstellen van trainers en materialen. 
Maar wat is het ‘technisch beleid’ en welke mensen besteden 
hier zo veel tijd aan?

aandacht aan het kader te kunnen besteden zal 

de technische jeugdorganisatie worden uitge-

breid met een Technisch Coördinator Junioren, 

die zich met name zal bezighouden met de 

ontwikkeling van de breedtesport. Bij de pupil-

len wordt eveneens een Technisch Coördinator 

aangesteld die verantwoordelijk wordt voor 

de trainingsplanning. Bij de pupillen gaan wij 

nog een stap verder: hier zal er per leeftijdsca-

tegorie een hoofdtrainer aanwezig zijn die de 

trainers en coaches (kan) ondersteunen tijdens 

trainingen en wedstrijden. Deze hoofdtrainer 

traint en coacht zelf geen elftal in dezelfde leef-

tijdsgroep. Daarnaast onderzoeken wij ook de 

mogelijkheden hoe we intern (beginnend) 

kader structureel kunnen opleiden. V.O.C. mag 

er trots op zijn dat alle teams zijn voorzien van 

een trainer, coach en teammanager, van wie  

er dit seizoen 12 een KNVB pupillen/junioren 

cursus hebben afgerond. Ik wil eigenlijk alle 

trainers, coaches en managers enorm bedan-

ken voor zijn/haar inzet.”

Energie

Eric Teunisse komt er ook bij. Eric is sinds 

twee jaar Technisch Coördinator Senioren en 

heeft zitting in de Senioren- en Technische 

Commissie. Eric was eerder jarenlang hoofd-

trainer van onze senioren A-selectie. Hij vult 

nu met veel energie een voor V.O.C. nieuwe 

rol in. Hij is verantwoordelijk voor alle techni-

sche aspecten die te maken hebben met het 

selectievoetbal. Het is nu weer een drukke tijd, 

omdat we de gesprekken met trainers voeren 

voor het komende seizoen. 

Eric: ,,We hebben natuurlijk een stormachtige 

ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. 

De V.O.C.-talenten hebben onder leiding van 

Peter de Haan met veel succes het eerste naar 

de hoofdklasse gebracht. Met de keuze voor 

een nieuwe trainer is gekozen voor een vol-

gende stap, die past bij voetbal op het hoogste 

niveau. De nieuwe generatie jeugdspelers is de 

ambitie, de discipline, en de tactische ontwikke-

ling gewend. Ook de begeleidingsstaf van de 

selecties is kwalitatief verder ingevuld. 

Ajunioren

Daarnaast willen we de groep A-junioren die 

doorstroomt naar de senioren zo goed mogelijk 

begeleiden. Vanaf januari traint deze groep al 

mee met de A- of B-selectie om te wennen aan 

de intensiteit van het seniorenvoetbal. Eén van 

de zaken die we vorig jaar hebben opgestart 

en waar ik heel trots op ben is de invulling van 

de B-selectie. Onder leiding van Marc Pelkman 

is het 3de een echt opleidingselftal geworden 

dat op hoog niveau traint. Samen met Niels van 

Dam heeft ook het 3de elftal een verandering 

ondergaan. In dit team spelen nu oud selec-

tiespelers samen met nieuwe seniorenspelers. 

Het is een genot om te zien hoe groot de trai-

ningsopkomst is en hoeveel plezier de spelers 

hebben. Op deze wijze bieden we doorkomen-

de junioren die niet direct de A-selectie halen 

een mooie plek aan bij de senioren om op een 

goed niveau te blijven spelen. Daarnaast heb-

ben we vorig jaar structureel een elftal met spe-

lers onder de 23 jaar opgezet. Zij spelen 6x per 

jaar onder leiding van Geert den Ouden tegen 

beloften teams van verschillende BVO’s. Dat zijn 

steevast mooie potjes waarin heel veel geleerd 

wordt. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat 

de goede opleiding van V.O.C. niet stopt bij de 

A jeugd. V.O.C. blijft een unieke vereniging, die 

met zelf opgeleide spelers op zeer hoog niveau 

voetbalt. We investeren veel in de organisatie 

en begeleiding. We merken dat we ons daarin 

onderscheiden, en een aantrekkingskracht heb-

ben op de omgeving.”

Alles komt samen in een Technische Commissie. 

De voorzitter van de Technische Commissie 

heeft zitting in de nieuwe Voetbal Commissie. 

Karl: ,,We werken nadrukkelijk samen met de 

Jeugd Commissie en de Senioren Commissie 

en willen we het technische voetbalbeleid van 

V.O.C. borgen. We proberen zo veel mogelijk 

ons eigen kader op te leiden, en gebruik te 

maken van kennis en ervaring van externe trai-

ners waarmee we ons en onze spelers verder 

kunnen ontwikkelen. Ik wil benadrukken dat 

we komende periode vooral de breedtesport 

en met name de competitieteams bij de jeugd 

aandacht willen geven. Komende maanden 

willen we het aantal mensen in de Technische 

Commissie graag uitbreiden.’’ 

Wie mee wil bouwen aan de voetbal-

opleidingen binnen V.O.C. kan  

contact opnemen met Karl Hormann,  

via kphormann@gmail.com

Karl Hormann

Karl Hormann, Eric Teunisse en Jorge Ferreira.
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V.O.C. mag zich de komende twee jaar ook weer 

officieel een Sportplusvereniging noemen. 

Op 9 december kwam de melding dat we het 

toetsingstraject goed doorlopen hadden om 

aanspraak te maken op een verlenging van de 

‘sportplusstatus’. V.O.C. heeft deze status te dan-

ken aan de succesvolle maatschappelijke acti-

viteiten die ze de laatste jaren heeft opgepakt. 

De toetsingscommissie, die werkt in opdracht 

van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer 

de kwaliteit en borging van de maatschappe-

lijke activiteiten, de interne organisatie, de soci-

ale veiligheid en de financiën onder de loep. De 

commissie beoordeelde dat V.O.C. ruimschoots 

aan de criteria voldoet. De laatste toets, de 

financiële scan van de vereniging, uitgevoerd 

door een externe organisatie, was begin maart 

helemaal afgerond en akkoord bevonden. 

Resultaat was dat Jan Kees van Vliet (bestuurs-

lid en portefeuillehouder Sportplus) en Karin 

Beaumont (voorzitter sportpluscommissie) op 

9 maart jl. het Sportpluspredicaat in ontvangst 

konden nemen.

Het begon allemaal tijdens het kampioensfeest 

van het 1e voetbalteam op 6 mei 2012 met het 

ondertekenen van de samenwerkingsover-

eenkomst met Rotterdam Sportsupport. Dit 

was de eerste erkenning van V.O.C. als sport-

plusvereniging. 

In die tijd liepen al aardig wat maatschappe-

lijke trajecten rond de thema’s gezondheid, 

onderwijs, sportparticipatie bijzondere doel-

groepen, werk en veiligheid die meetellen voor 

een sportplusstatus. Voorbeelden zijn: 

- De gezonde sportkantine 

- De Schoolsportvereniging  

-  Het Pameijer project (wekelijkse klusochtend 

met daarna sporten voor Pameijer cliënten) 

en de jaarlijkse Pameijer sportdag (dit jaar op 

vrijdag 29 mei 2015)

-  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 

trainers en mensen die betrokken zijn bij 

jeugd activiteiten 

- De begeleiding van Bureau Halt cliënten en 

- Het zakgeldproject voor jongeren. 

Sportplus predicaat  voor V.O.C.
Eerste plaats!
Het V.O.C.-team van het schoolsporttraject heeft 
woensdag 25 maart de eerste plaats behaald in de 
voorronde van de jaarlijkse stadsderby van kinde-
ren die lid zijn van de schoolsportvereniging voet-
bal. Spelers en trainer Evert Wigmans maken zich 
op voor de finale op woensdag 13 mei tegen de 
schoolsportverenigingsteams van Sparta en 
Feyenoord voor de STADSDERBYCUP, de cup die 
jaarlijks uitwijst welk deel van de stad de grootste 
voetbaltalenten herbergt.

Evert Wigmans traint kinderen 
Stephanusschool Schiebroek: ‘Kinderen 
moeten zelf supergemotiveerd zijn’
Voor veel kinderen in Rotterdam is het niet vanzelfsprekend om te sporten.  Een keertje gym op 

school, daar blijft het bij. V.O.C.-voetbaltrainer Evert Wigmans geeft in het kader van SportPlus 

wekelijks training aan kinderen die anders nooit bij een sportvereniging zouden komen. 

Iedere dinsdag, van vier tot zes uur ‘s middags, traint Evert  tussen de 20 en 30 kinderen van 

de Stephanusschool in Schiebroek in sporthal de Wilgenring. V.O.C. doet mee aan het project 

‘Sportschoolverenigingen’ , waarbij scholen, gemeente en sportverenigingen samenwerken 

om kinderen aan aanraking te brengen met sport. Eerst komen de kinderen tot en met groep 

5,  dan groep 6, 7 en 8. ,,De opkomst is altijd hoog, het enthousiasme ook. maar aan het begin 

van het seizoen kun je nog niet van een voetbaltraining spreken,” volgens Evert.  Het is vooral 

lekker rauzen in de sporthal, energie kwijt, gaan! ,,Daarom is hij het begin vooral bezig met 

structuur, regels, omgaan met elkaar. In de loop van het jaar wordt het steeds meer een ‘echte’ 

training, als die basis is gelegd.’’ 

Het is best wel eens een uitdaging. Kinderen komen vaak uit een moeilijke thuissituatie. Ouders 

spreken geen Nederlands, of er is weinig geld. ,,Bij V.O.C. kunnen we het ons soms niet voorstel-

len dat je geen voetbalschoenen kunt kopen. Sinds de kerst hebben alle kinderen een tenue 

gekregen. Daar zijn ze waanzinnig trots op.’’ 

Het is de bedoeling dat er ieder jaar kinderen doorstromen naar V.O.C. Bij een aantal lukt dat, bij 

veel ook niet. ,,Kinderen moeten zelf supergemotiveerd zijn. Sommigen hebben er al een half 

uur lopen vanaf huis naar V.O.C. op zitten voordat ze aan de training beginnen. Des te mooier 

is het als het wel lukt.’’  

Evert heeft in zijn groepen al talent ontdekt. En er zijn kinderen die al vier jaar meedraaien bij 

V.O.C.  Maar ook de kinderen die niet doorstromen naar de vereniging hebben veel plezier van 

de training in de Wilgenring. ,,Jongens die al naar de middelbare school zijn, komen soms toch 

nog eens kijken in sporthal. Gewoon, voor de gezelligheid en omdat ze het zo naar hun zin heb-

ben gehad. Ik vind dat mooi. Je geeft ze toch veel meer mee dan alleen voetbal.” 

Christina Boomsma

In de afgelopen drie jaar zijn daar nog wat acti-

viteiten bijgekomen zoals: 

-  Het project duurzaamheid dat streeft naar 

een energieneutraal V.O.C.

-  Het artroseproject, een wijkbreed project, 

dat voor een aantal bijeenkomsten gebruik 

maakt van de bespreekruimten binnen 

V.O.C. en de hal 

-  De opzet voor Sport Mee, waarbij mensen 

met een chronische ziekte begeleidt wor-

den naar een voor hen geschikte manier van 

bewegen/sporten, zodat ze uiteindelijk kun-

nen aansluiten bij een (aangepaste) sport die 

zij willen beoefenen. Dit traject moet nog 

starten

-  Onze jeugdleden, trainers, begeleiders en 

ouders hebben meegedaan aan het project 

positief coachen. Het principe van positief 

coachen wordt binnen de jeugdafdeling ver-

der vorm gegeven 

-  De inventarisatie naar de invoering van 

sport-huiswerkbegeleiding heeft plaatsge-

vonden. Dit traject wordt in de toekomst 

mogelijk weer opgepakt 

-  Afgelopen jaar is het meisjesvoetbal bij V.O.C. 

succesvol gestart. 

-  In het kader van het alcoholbeleid binnen de 

vereniging zijn een aantal zaken in samen-

werking met organisatie Youz (GGZ onder-

deel) opgepakt. De eerste training voor het 

barpersoneel heeft al plaatsgevonden en 

op korte termijn wordt een informatieavond 

voor ouders van jeugdleden georganiseerd.

En de komende tijd willen we onderzoeken of 

een sport/beweegactiviteit voor onze oudere 

leden opgezet kan worden. Leden en ouders 

van leden die door de beperkingen van het 

ouder worden niet meer kunnen voetballen of 

cricketen, willen we een beweeg/sportactiviteit 

aanbieden waar ze met (oude) maatjes weer 

aan kunnen deelnemen. Het idee moet nog 

verder worden uitgewerkt.

De vele trajecten die onder de noemer 

Sportplus vallen worden of door vrijwilligers 

of door de betrokken commissies uitgevoerd. 

Fred van Roon, onze verenigingscoördinator, 

heeft ook een grote rol in de uitvoering van een 

aantal sportplusactiviteiten. 

Wie ideeën heeft of wil meewerken aan de 

opzet voor deze nieuwe activiteit of andere 

sportplusonderwerpen: laat het s.v.p. weten 

via sportplus@v-o-c.nl

Karin Beaumont
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Het verhaal van JBA begint spannend. 

De spullen die door de overheid van 

criminelen zijn afgepakt, worden 

geveild door BVA Auctioneers, een 

van de grootste veilingbureaus van 

Europa. Het bureau veilt bijvoorbeeld 

ook failliete inboedels en erfenissen. 

JBA-auctioneers verzorgt voor BVA de 

veiling van juwelen. Ieder jaar, zeker 

rond kerst, kon de site van JBA wel op 

200.000 bezoekers rekenen. Om aan 

deze grote vraag tegemoet te kunnen 

komen,  besloot JBA naast de veiling-

site drie nieuwe webshops te maken 

voor consumenten:

JBA-shopping: hier vind je een groot 

aanbod van sieraden en horloges van 

69 tot 999 euro

JBA-special sales: met mooie koopjes 

uit bijvoorbeeld eerdere collecties en 

hoge kortingen

JBA-exclusive: waar duurdere, exclu-

sieve merken te zien zijn. 

Aan deze sites wordt op dit moment 

hard gewerkt, ze gaan naar verwach-

ting in mei live.

Via Albert Jan Kok, bekend V.O.C.-

gezicht en met zijn bedrijf Kok & van 

Hek International samenwerkings-

partner van JBA, trad het bedrijf toe 

als sponsor van het jeugdvoetbal. 

Ze sponsoren onder meer tenues en 

leveren een grote bijdrage aan het 

eindfeest van het jeugdvoetbal. Daar 

is onder andere gratis patat en kunnen 

de jongens in tenten blijven slapen. 

Als het aan Albert Jan ligt  worden de 

plannen voor dit jaar misschien nog 

ambitieuzer:  hij wil een veiling orga-

niseren voor het goede doel War Child. 

Dat zorgt er onder meer voor dat kin-

deren in (voormalige) oorlogslanden 

kunnen sporten. “Kinderen lopen daar 

met een geweer in plaats van een bal”, 

zegt Albert Jan. “Dat kunnen wij ons 

niet voorstellen.” Misschien komt zelfs 

Marco Borsato, ambassadeur van War 

Child, wel optreden als veilingmeester.  

Albert Jan organiseerde al eerder een 

veiling samen met Borsato.

Albert Jan voetbalt zelf niet meer, 

maar zijn hele familie is actief op de 

club. Zijn zoon Quinten speelt in D1 en 

kleinzoon Mikai speelde voor de F’jes, 

maar is nu gescout door Feyenoord.  

Mikai’s vader Guillermo speelt als 

aanvaller in het eerste team en Albert 

Jan’s echtgenote is hoofdtrainer van 

de kabouters. Vandaar dat Albert Jan 

zich met veel enthousiasme inzet voor 

het jeugdvoetbal op V.O.C..

Speciale actie voor V.O.C.leden

Wanneer de nieuwe webshops live 

zijn, profiteren V.O.C.-leden mee via 

een speciale actiecode. JBA biedt de 

leden 10% extra korting en doneert 

3% van elke aankoop van V.O.C.-leden 

weer aan de V.O.C.-kas. Het is nog niet 

precies bekend wanneer de actie start, 

hou daarvoor de website van V.O.C. in 

de gaten.

Meer informatie:

www.jba-auctioneers.nl

Christina Boomsma

V.O.C. Businessclub

JBA is nieuwe 
hoofdsponsor voor 
V.O.C- jeugd
V.O.C. leden die binnenkort een nieuw horloge of sieraad nodig hebben 
opgelet: binnenkort kun je iets moois kopen met korting en tegelijker
tijd de V.O.C. kas een beetje spekken. Dat kan dankzij JBA 
(Juweliers Bieden Aan), sponsor van het jeugdvoetbal bij V.O.C..

40 41



1

10

12

22 23

24

26 27 28 29

30 31 32

34

33

35

36

25

14 15

16 19

2120

17 18

2 3 4

9

5

11

13

6 7 8

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

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

OPMAAK 1-4 PAG.:Opmaak 1  24-07-2009  17:10  Pagina 1

Spring  Summer 
                Collection ‘15

Voor collectie, dealers en webstore:  zinzi.nl

Ook deze keer meerdere foutloze oplos-

singen en na loting is Herman Leijgraaf 

de gelukkige winnaar. Proficiat, Herman! 

John Kusters zal contact met je opnemen 

inzake de door zijn bedrijf Ceramics United 

beschikbaar gestelde fles wijn.

Hierbij de laatste opgave voor de competitie van 2014. De oplossing 

kan gestuurd worden naar  

r.roldaan@planet.nl  

of naar mijn huisadres Konijnenberg 51, 4874 JX  ETTEN-LEUR. 

De uiterste inleverdatum is 1 juli 2015. Veel succes!

Hoewel het leuk was om te doen, heb ik toch besloten dat dit de laatste 

crypto is, die ik heb gefabriceerd. De response op mijn “hersenkronkels” 

was dermate gering, dat het in geen verhouding staat tot de tijd,  die ik 

er aan moet spenderen.

In de volgende Vocabulaire zal ik nog wel de oplossing en prijswinnaars 

publiceren. Rob Roldaan

Horizontaal: 
2.  Facelift (11)
9.  Je moed dit nooit doen (7).
10.  Uitzonderlijk oude trechter (7).
11.  Zingt hij achteruit? (3).
12.  Zo indruk willen maken (5).
13.  Rust (5).
14.  Ook al zwerft ie niet, hij blijft hard (3).
15.  Werkverschaffing (3).
16.  Lijkt op een meisje, zuiver gezien (5).
17.  Nee, Soeur (3).
18.  Vliegend achterstuk van een slee (5).
20.  Hier kun je beter niet van af zijn (3).
22.  Deze stof lag op z’n rug (3).
26.  Verdiepingnoot (7).
28.  Gevaarlijke beschouwing.  (7).
30.  Een kwelling, als het insect leidt (7). 
32.  Rad-afsluiter (7).
33.  U heeft een smerig betaalmiddel (5).
36.  Deze amazone heeft het niet over 

haar haardracht (11).

Verticaal: 
1.  Desondanks fier (5).
2.  Kijkruimte (8).
3.  Zij draaide magisch haar kapsel (8).
4.  Verlichting zonder lamp (8).
5.  Restvaart (8).
6.  Periodieke malaise van het 

Italiaanse voetbal (8).
7.  Stof prijzen (8).
8.  Dit roepen de kindertjes eind 

november (5).
16.  ... ...6, 7, 8, ... ..., 11, 12 (9).
19.  Daar ben je mee bezig (9).
21.  Gouden muziek (6).
23.  Grondig (6).
24.  U ploegt b.v. achteruit (2).
25.  Het is Engels (2).
27.  De faam is uit (6).
29.  Twee voorzetsels houden je binnen 

(6).
31.  Rondgang (4).
32.  Woest aangeschoten (4).
34.  Dit vooraan is meestal niet (2).
35.  De staart van een snotjongen (2). RESERVEER ONLINE VIA WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL OF BEL (010) 456 08 55

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

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL

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

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

VAN MERCEDES-BENZ DEALER ROGAM) 

2661 CV  BERGSCHENHOEK 

INFO@AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
 (010) 456 08 55
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Vestigingen: Bergschenhoek  •  Gouda  •  Rotterdam (3x)  •  Dordrecht

Een jaar lang feestelijk voordeel: www.rogam.nl/jubileum

60 jaar ROGAM
Sinds 1955

“Met een rijke historie bouwen we verder aan de uitdagende toekomst op een solide fundament”
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