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Ik ben een dromer. Dagdromen kan ik als de beste en ’s nachts win ik in mijn dro-
men Wimbledon. Wat is er dan mooier als de voorzitter van VOC mij en een aantal 
andere dromers vraagt om eens een aantal jaar vooruit te dromen. Dat mocht 
tijdens de laatste commissievergadering op VOC. Gewoon jezelf bedenken wat 
je met je clubje aan wil en hoe het er uit gaat zien in de toekomst.

Naast de vrolijke dromen, die ik zelf heb, waren er de dromen van de anderen, die 
er ook flink op los sloegen. Enkele voorbeelden van hun dromen: een stadion, een 
aanleun-rusthuis voor uitgesporte VOC-ers en een cocktailbar. Daarnaast was er 
het bizarre idee om op VOC een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving 
te zien sporten. Ook werd er geopperd om het cricket terug naar de Kleiweg te 
verplaatsen. Het is heerlijk om af en toe ongenuanceerd over je club na te denken. 
Compleet out of the box. Dat levert doorgaans ook nog wel zinnige ideeën op.

Waar iedereen over droomde, was een prachtige haag van bomen om het com-
plex. Nu fungeren we nog als aanvliegroute en mag het niet al te groen worden, 
maar het zou toch mooi zijn als er langs bepaalde zijden van het complex wat 
meer zou bloeien. Een andere doorn in het oog is de entree. Er staat een hek. Een 
doodordinair hek. Er is werkelijk niemand, die het complex op komt en denkt: 
“Nou, nou, wat gaan we hier beleven?”. Dat moet zo snel mogelijk worden ver-
vangen door een enorm elitaire monstrueuze poort, die toegang verschaft tot 
onze heilige grond. De opengesperde muil van een bloedhond? Dat zou indruk 
maken. Bij het bediscussiëren van het hek, komen een paar bekende hekken ter 
sprake. De entree van Diergaarde Blijdorp, de poort van de Southfork Ranch uit 
Dallas, Checkpoint Charlie of de Brandenburger Tor.

Bij het biertje na afloop van de droomsessie en gedurende de dagen erna, 
werd het plan voor een nieuwe toegang omgezet in een concept. Diverse VOC-
architecten werden gevraagd naar hun ideeën. Lastig praten met die jongens, 
want die zien verschillen tussen een Dorische of een Ionische zuilengalerij en kie-
zen al snel voor de standaard cipressen, waar we natuurlijk hazelaars willen. Komt 
wel goed, de kar is op gang en ik zal die persoonlijk trekken. Niet dat ik nou uitblink 
in smaak, maar ik weet wel wat goed fout is. Monstrueus, als het mij betreft.

Sinds die droomsessie op VOC droom ik alleen nog maar van hekken. Weg zijn 
de overwinningen op Wimbledon, mijn deelname aan de EK, mijn gloednieuwe 
Mercedes SLS. Ook de natte dromen zijn pardoes verdwenen. Van liefde dromen 
is soms heerlijker dan ze te bedrijven, schreef Georges Guilbert en daar sluit ik me 
voor nu bij aan en droom verder van mijn hek.
 Walter Baghuis

VOCabulaire - Officieel orgaan der R.C. & V.V. ”V.O.C.” - 36e jaargang, nummer 2, juli 2012, verschijnt 4x per jaar
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De	Sportpluscommissie	
stelt	zich	voor
Sinds het najaar van 2011 is er een sportpluscommissie actief binnen VOC. Onder 

begeleiding van Rotterdam Sportsupport werkten de leden van de commissie – in 

samenspraak met het bestuur - aan een plan om de maatschappelijke functie van VOC 

voor de toekomst verder vorm te geven. 

VOC behoort tot de eerste lichting van 

tien Rotterdamse sportverenigingen 

die gevraagd zijn om deel te nemen 

aan dit Sportplustraject door 

Rotterdam Sportsupport. 

Op 6 mei heeft VOC de officiële toekenning 

van het Sportplusstempel gekregen. In de 

maatschappelijke beweging die we hebben 

ingezet is het delen van de plannen, de acti-

viteiten en succesmomenten met andere 

mensen en organisaties natuurlijk heel 

belangrijk. Daarom hebben we ook bewust 

gekozen voor 6 mei. Het werd dan ook een 

speciale dag. De vele mensen langs de lijn 

voor de kampioenswedstrijd van VOC-1 

waren getuigen van de onthulling van het 

VOC-sportplus logo en de ondertekening 

van de samenwerkingsovereenkomst

Hoog tijd om meer te vertellen over hetgeen 

gebeurd is en vooral over wat er allemaal 

nog te doen staat. Karin Beaumont en 

Nelleke Kaulingfreks – beiden actief binnen 

de sportpluscommissie - helpen ons op weg.

Wat betekent dat eigenlijk - ‘Sportplus’?

Karin: VOC behoort vanaf 6 mei tot één van 

de eerste Rotterdamse verenigingen die het 

Sportplusmerk officieel aan zich mag verbin-

den. Het is in feite een kwaliteitsstempel dat 

aangeeft dat VOC bewust en planmatig en 

samen met partners werkt aan haar maat-

schappelijke rol. VOC staat primair voor cric-

ket en voetbal, plezier en prestaties. Buiten 

deze kernactiviteiten hebben we als vereni-

ging een belangrijke brede maatschappelij-

ke functie, zowel voor de leden als de omge-

ving. Je kunt sport in feite ook zien als een 

middel dat bijdraagt aan andere maatschap-

pelijke thema’s zoals de sociale ontwikkeling 

van jeugd, de gezondheid van individuen en, 

op nog hoger niveau, aan de veiligheid van 

het leefklimaat in onze wijk. De afgelopen 

maanden zijn we die maatschappelijke rol en 

thema’s heel systematisch met elkaar gaan 

analyseren en uit gaan werken. 

Welke maatschappelijke thema’s  

spelen er?

Karin: Op Rotterdambreed niveau is er  

een aantal thema’s ingegeven die belang-

rijk zijn voor de stad. Denk aan de gezond-

heid van de inwoners, (sport)participatie 

door (nog) onder-

vertegenwoordigde 

groepen zoals ou -

de ren en gehandi-

capten, veiligheid, 

werk en het verbe-

teren van onderwijs-

prestaties. Daar-

naast spelen er ook 

de meer algemene 

thema’s waar van 

duurzaam heid er 

bijvoorbeeld één 

is. Voor de korte 

termijn hebben we 

vooral  voor die 

thema’s gekozen 

die van nature al 

dicht bij ons staan. 

Wie pakt wat op?

nelleKe: Het leuke is dat je ziet dat iedereen 

binnen de commissie wel een onderwerp 

heeft waarvan zijn of haar hart sneller gaat 

kloppen. Geert den Ouden (selectiespeler) is 

iemand die gezond 

leven zelf bijzonder 

hoog in het vaandel 

heeft staan. Hij pakt 

dit thema nu samen 

met onder anderen 

Bart Gaell (voorzitter 

barcommissie) op. 

S a m e n  m e t  e e n 

externe deskundige en de overige barcom-

missieleden wordt als eerste stap gewerkt 

aan een gezonder aanbod in ons clubhuis. 

Zo proberen we een gezonder, maar zeker 

niet minder smakelijk eetpatroon bij onze 

leden en bezoekers te stimuleren. 

Karin

nelleke

geert
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De	Sportpluscommissie	
stelt	zich	voor

Jan Willem Hoffmann (commissaris voetbal) 

onderzoekt mo men teel met hulp van een 

combinatiefunctio-

naris van de KNVB 

of VOC ook meisjes-

voetbal kan gaan 

aanbieden. Een 

mogelijke uitbrei-

ding van het meis-

jescricket wordt 

hierin ook meege-

nomen. We weten zeker dat er voldoende 

vraag is naar meisjesvoetbal, echter onze 

capaciteit qua velden en kleedkamers is 

natuurlijk behoorlijk kritisch. Hopelijk ont-

staat er een goed doorvlochten idee waar-

door we deze doelgroep ook verder kunnen 

gaan doorontwikkelen.

Matthijs Creutzberg geeft leiding aan de VOC- 

duurzaamheidscommissie. Een eerste inven-

tarisatie leert dat er nog heel veel te winnen is 

op het gebied van duurzaamheid. Het pakket 

van mogelijke maatregelen reikt van bouw-

technische aanpassingen tot aan het beïn-

vloeden van gedrag. Inmiddels is een aantal 

leden met specifieke kennis op dit onderwerp 

ook al aangesloten bij deze commissie. 

Lau van Everdingen (commissaris cricket) 

heeft bijzondere inte-

resse in de meer-

waarde die sport 

kan bijdragen aan 

leerprestaties. Lau 

zit nu een werk-

groep voor die 

onderzoekt of VOC 

samen met part-

ners een sport-huiswerk-concept kan gaan 

aanbieden voor kinderen met specifieke 

leerproblemen die ontstaan door bijvoor-

beeld ADHD en ADD. Onderzoek heeft aan-

getoond dat de combinatie sport en leren bij 

deze kinderen zeer positieve resultaten ople-

vert. Een pilot wordt dan als eerste aangebo-

den aan (kinderen van) onze (jeugd)leden. 

Op de iets langere termijn kan VOC dit con-

cept dan verder extern uitbreiden. 

Verder gaan we in samenwerking met een 

jobcoach van Pameijer in kaart brengen wel-

ke taken en werkzaamheden er op dit 

moment allemaal binnen de vereniging 

gedaan worden. Uiteindelijk doel is om 

samen met Pameijer te kijken welke werk-

zaamheden daarvan gebundeld kunnen 

worden zodat ze eventueel door anderen 

opgepakt kunnen worden. Pameijer heeft 

een breed scala van mensen met een licha-

melijke en/of geestelijke beperking onder 

haar hoede voor wie werk en werkervaring 

heel belangrijk is. Er wordt dan gezocht naar 

de ideale match qua vraag en aanbod. Het 

mooie is dat we hiermee onze vrijwilligers 

dan kunnen ontlasten waardoor ruimte  

ontstaat voor andere werkzaamheden. Fred 

van Roon, onze verenigingscoördinator, 

neemt hierin samen met Karin Beaumont het 

voortouw.

En jullie zelf?

nelleKe: mijn werkachtergrond als logope-

diste brengt met zich mee dat ik weet dat 

een deel van de Rotterdamse jeugd een 

behoorlijke taalachterstand heeft. We wer-

ken als vereniging natuurlijk al mee aan het 

Stephanusschoolproject waarin we jeugd uit 

kansarmere wijken sportmogelijkheden bie-

den. Het lijkt me bijzonder mooi om met 

deze groep en de school specifieke projec-

ten te draaien die bijdragen aan het inlopen 

op deze taalachterstand. Ik ben nu zelf bij-

voorbeeld bezig met het ontwikkelen van 

een woordenschatboekje. Woordenschat is 

van cruciaal belang voor de cognitieve ont-

wikkeling. Kinderen onthouden nu eenmaal 

beter woorden/begrippen die zij daadwer-

kelijk ondervonden hebben.

Karin: ik heb zelf ooit een diëtetiek-studie 

gevolgd, dus gezondheid en eetgedrag heb-

ben zeker ook mijn specifieke aandacht. Ik 

zou het leuk en heel goed vinden als we van-

uit VOC een beweegaanbod gaan creëren 

voor leden (en mogelijk op termijn ook niet-

leden uit de wijk) met bijvoorbeeld overge-

wicht of ouderen. Rotterdam staat er wat 

betreft overgewicht niet heel roos kleurig 

voor. Dit zouden we heel mooi kunnen 

opstarten in samenwerking met de fysiothe-

rapeuten die we al aan boord hebben. 

Vervolgens kunnen we dan structureel de 

aansluiting gaan zoeken met bijvoorbeeld 

de huisartsen en andere gezondheidsaan-

bieders in de buurt. Ouderen moeten ook 

gezond (blijven) eten en meer bewegen. 

Goed voor de gezondheid maar ook het soci-

ale aspect kan in dit traject worden meege-

nomen. 

Overigens behoort dit nog even niet tot de 

korte termijn focus die we samen hebben 

bepaald. Maar voor mij is er als voorzitter van 

de sportpluscommissie voorlopig gelukkig 

nog voldoende te doen. Ik probeer als voor-

zitter natuurlijk vooral om de overall-blik te 

bewaren, het tempo er in te houden en men-

sen - bij deze mooie beweging die we met 

VOC aan het maken zijn - te betrekken.

Is er plaats voor deelname door meer 

geïnteresseerde VOC’ers?

nelleKe: ja, zeker! Sportplus is bij uitstek 

een beweging die je met elkaar als vereni-

ging ontwikkelt en uitrolt. In feite zijn de 

maanden die nu achter ons liggen slechts 

een klein begin van alles wat we nog met 

elkaar gaan inzetten. 

Karin: we hopen enorm dat meer VOC’ers 

vanuit hun specifieke kennis, achtergrond, 

interesse en ambitie aansluiting gaan vinden 

bij Sportplus. Als je het belang inziet van de 

maatschappelijke rol van onze vereniging en 

ook maar een klein beetje tijd wilt vrij  

maken voor een 

specifieke bijdrage, 

dan ben je van har-

te welkom. Voor  

meer informatie mail 

naar voc@v-o-c.nl

Carola nagy (sportsupport), 

Karin Beaumont en

 nelleKe KaulingfreKs (sportpluscommissie)

Lau

Jan Willem

Carola
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Rogier Janssen: “Deze entree straalt succes uit. Hier ga je als tegen-

stander geen punten pakken! Cipressen begeleiden de statige gang 

naar het clubhuis en maskeren de cricketkooi. Het grindpad geeft 

net dat beetje extra cachet. Sponsoren krijgen elk een eigen banier. 

Het zicht wordt gefocust op de drie letters VOC, verdiepingshoog  

aangebracht op de glasvlakken boven de entree. In de donkere 

maanden worden de cipressen uiteraard van onderen aangelicht 

door grondspots voor extra effect. Eventueel versterkt door het grind 

te voorzien van een glow-in-the-dark laagje.” 

rogier Janssen is terug te vinden bij JagerJanssen architecten 

Bna, www.jagerjanssen.nl

De	VOC-Droomentree
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Als het voetbalseizoen erop zit (en 
wat voor seizoen!) begint voor het 
bestuur de periode waar de begro-
ting voor het komende seizoen wordt 
vastgesteld. Steeds vaker maken wij 
deze begroting met verschillende 
subcommissies zodat de kwaliteit en 
betrokkenheid omhoog gaat. De 
betreffende commissie heeft hier-
door meer zicht op dat deelbudget, 
weet waar het voor bedoeld is en 
wordt er ook op afgerekend.

Elk jaar weer kijken we naar de noodzakelijke uitgaven om onze 

vereniging goed te laten functioneren en beoordelen we specifieke 

nieuwe wensen om zaken te verbeteren of überhaupt nieuw te 

introduceren. Een recent voorbeeld van zo’n wens voor iets nieuws 

is het licht op het hoofdveld.

Eigenlijk zou ik die begroting niet voor één jaar maken maar verder 

vooruit kijken in de tijd. Hoe ziet de vereniging er in 2017 uit? Zijn er 

dan extra kleedkamers? Is de tribune dan verhuisd naar de zonzijde 

van ons hoofdveld? Is er meer ruimte voor teambesprekingen of 

bondsvergaderingen? Wordt er huiswerkbegeleiding georgani-

seerd? Etc. etc. Wanneer wij daar een beeld bij hebben kunnen we 

nu al rekening houden met bepaalde uitgaven (of extra inkomsten).

Een deel van deze vragen wordt zeer professioneel en met veel 

enthousiasme door de sportpluscommissie opgepakt. Zie verder 

in dit nummer meer informatie over dit mooie initiatief. Maar hoe 

onze vereniging er in 2017 of 2020 uit ziet is een vraag voor dro-

mers. Of die dromen realistisch zijn of niet, maakt eigenlijk niet 

zoveel uit. Het gaat erom een stip op de horizon te zetten.

Tijdens het meest recente voorzittersoverleg zijn we begonnen 

met dromen. Een groep van zestien man/vrouw heeft op een zon-

nige woensdagavond op het terras zitten dromen over het wel en 

wee van onze vereniging. Daar zijn mooie ideeën uit gekomen 

maar die zijn nog niet compleet.

Graag organiseer ik nog twee avonden: begin juli en na de zomer-

vakantie. Avonden waarop ik andere dan de ‘usual suspects’ uitno-

dig om mee te dromen over de toekomst van VOC. Als lid, ouder, 

sponsor of anderszins betrokken wil ik graag horen welke ideeën 

er nog meer leven. 

Via de website en emailnieuwsbrief zal ik laten weten wanneer 

deze avonden specifiek plaatsvinden en hoop daar een grote groep 

enthousiastelingen (en dromers) te verwelkomen.

Intussen droom ik nog na over de behaalde kampioenschappen 

(en de promotie van B1 van gisteren) en wens ik de cricketers een 

bijzonder mooie en succesvolle zomer toe!

 arjan nataraj

Voorzitter R.C. & V.V. VoC
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Mei 2012: het einde van het 1e voetbal kabou-

terjaar is een feit. Na de eerste kennismaking 

en het doornemen van alle namen begon het 

dan echt; de eerste dribbel oefening (wie kon-

den er eigenlijk al dribbelen), het slalommen 

tussen de hoedjes door (niet echt een makke-

lijke), het overschieten (keihard met de punt!), 

tikkertje met de bal (net iets te hard tikken = 

huilen) en als laatste een heus partijtje! 

(leuk,leuker,leukst) - vier teams maken - pfffff 

(mag ik…, ik wil ….., ik wil niet…..,ja maar…., 

hesjes aan, hesjes uit….!) En daar gingen ze 

dan. Met z’n allen op een kluitje, hier getrap, 

daar getrap, rennen, lachen, huilen, vallen, 

dromen, spelen, tikkertje, scoren, juichen! Ja 

hoor, dit was het helemaal.

Een partijtje spelen was toen al favoriet en 

dat is het gebleven. Het hele seizoen door 

was dit de beloning na een “zware” training. 

Zwaar voor onze stoere jongens (in hun bele-

ving dan), die te maken kregen met ; juhufff 

hij piept voor, juuuuuufff hij schopt mijn bal 

weg, juffff hij heeft mijn bal, juffff hij duwt 

mij, ik wil geen hesje, mag ik eerst, ik wil de 

blauwe bal, ik moet plassen, ik heb dorst, ik 

wil met Pietje, ik ben moe en misschien wel 

het meest gehoord: ik heb het koud! En ja, 

dat was het soms ook echt, heel erg koud, tot 

huilens toe koud. Maar het waren onze bik-

kels en als wij er stonden dan stonden zij er 

ook, al was het soms zelfs met muts,wanten, 

sjaal, capuchon erover, legging/majo onder 

de trainingsbroek nog te koud. Ze waren 

soms zo ingepakt dat ik ze amper meer her-

kende! Op dit soort dagen stopten wij wel 

iets eerder en gingen ons dan in het clubhuis 

opwarmen aan een warme chocomelk tot de 

papa’s en mama’s er weer waren.

Ondanks dit spatte het plezier er bij de 

kabouters er vanaf dag één af en dat is het 

hele seizoen zo gebleven.

Maar ook “zwaar” voor de Juffies; Nee, niet 

met de punt schieten, nee, niet voorpiepen 

,pak je eigen bal maar, niet duwen, ja we gaan 

zo een partijtje doen etc. En dan nog maar 

niet te spreken van het snot wat er op een 

gemiddelde woensdagmiddag aan ons voor-

bij vloog! Maar op nummer één staat het vol-

gende: “Kom jij maar even hier, jouw veters 

zitten weer los!” Neem nou , zeg maar, acht 

maanden training, vier trainingen per maand 

(= 32 trainingen)en zo’n vijf paar losse veters 

per keer! Dat betekent dat wij wel 160 x 2 = 

320 losse veters hebben gestrikt! Het werd 

zelfs een vast onderdeel van de training met 

als resultaat dat wij alleen maar VETERS! hoef-

den te roepen en dan naar het desbetreffen-

de kind wezen dat dan onmiddellijk stopte 

met bewegen waarop er weer gestrikt kon 

worden. Toch best zwaar? Gelukkig kregen 

wij hulp van onze hulptrainers Hemmo en 

Quinten, die ons bijna wekelijks kwamen 

ondersteunen; jongens bedankt! 

Maar al dit valt toch echt in het niet vergele-

ken met de lol, het plezier en de voldoening 

die het geven van voetbaltraining aan 17 (na 

een paar weken waren het er nog maar 17 

omdat er drie doorgestuurd werden naar de 

F mini’s) schattige vijfjarigen heeft gebracht. 

Die lieve geconcentreerde snoetjes met de 

tong er half uit als er iets moeilijks gedaan 

moest worden .Wat was het leuk! En wat zijn 

de jongens vooruit gegaan. Een groot ver-

schil met bijna een jaar geleden. 

Ze hebben echt leren dribbelen, door de 

hoedjes dribbelen, bal aan de voet, overspe-

len, schieten, koppen en nog veel meer. Er is 

meer inzicht gekomen in het spel, meer 

samenspel en meer voetbal beleving. Er is 

zelfs een heus onderling toernooitje geweest 

waarna de jongens met het eerste mee het 

veld op mochten lopen voor de “grote” wed-

strijd! En nu gaan ze allemaal, op één na, 

door naar de F mini’s, met een voorsprong 

door alle nieuwe ervaringen van het afgelo-

pen jaar. En wij, Marleen, ik en VOC , zijn ook 

een ervaring rijker. Binnenkort is er weer een 

nieuwe groep van 40 vijf jarigen die mogen 

komen “kennismaken” en waarvan wij er na 

de zomer weer 20 zullen gaan verwelkomen. 

Wij kijken er naar uit! Wij doen het graag weer!

aase hensChien

Het	eerste	kabouterjaar

September 2011: Marleen en ik zijn vol ver-
wachting begonnen aan onze allereerste trai-
ning met een groep van 20 vijf jarige jongetjes. 
Twintig jongens, helaas niet één meisje, die 
minstens net zo benieuwd waren als wij. 
Sommige vol enthousiasme, andere hangend 
aan de rokken c.q. broeken van hun moeders 
en/of vaders en zelfs een enkeling die huilend 
op een afstandje bleef toekijken naar wat er 
allemaal ging gebeuren.
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Daan: Je zit in de selectie van de Dutch Lions, hoe lang speel je al voor 

de Nederlandse jeugdteams?

Jochem: Ik speel vanaf de onder 12 cricket voor het Nederlands 

elftal. Ik heb 4 tours meegemaakt, twee in Engeland, één in 

Denemarken en één keer het EK in Schotland, toen zijn we kampi-

oen geworden!

Daan: En nu mag je zelfs met de selectie van het 1e en het 2e meetrai-

nen, hoe vind je dat?

Jochem: Ja, geweldig! Ik leer er heel veel van en ik krijg veel tips 

van de coach Roland Lefebvre en van sommige batsmen, als ik een 

slechte bal bowl.

Jochem: Hoe lang speel jij al cricket?

Daan: Eigenlijk al sinds ik 5 jaar was. Ik ben echt opgegroeid op 

VOC, doordat mijn hele familie op VOC rondliep. Vanaf jongs af 

aan vond ik cricket hartstikke leuk.

Daarna heb ik ook in alle Nederlandse jeugdelftallen gezeten, dat 

heette toen nog niet de Dutch Lions. Dat zijn inderdaad ook hele leu-

ke toernooitjes, echt heel gaaf om mee te maken. 

Jochem: Ik ben een keer in Taunton (Engeland) geweest. Ben je daar 

ook geweest?

Daan: Ja, die kostschool. Dat was echt geweldig, hele mooie velden!

Jochem: En dan de hele dag cricket spelen en in de avond keten 

met de Engelsen.

Daan: Wat was je gaafste toer?

Jochem: Dat was toch wel Taunton, want in Denemarken en 

Schotland regende het heel veel. In Taunton moesten we spelen 

tegen Engelse counties en Zuid Afrikanen.

Daan: Ja, dat is ook mijn favoriete toernooi. Ik heb daar mijn eerste 

100 gemaakt! En het is ook gaaf dat ik toen tegen jongens gespeeld 

heb die nu op televisie spelen. Bijvoorbeeld Eoin Morgan (Engeland XI) 

en tegen veel van de jongens van het Ierse nationale team.

Daan: Voor welke teams op VOC speel je nu?

Jochem: Ik speel voor de onder 16 en op zondag meestal ook in 

het 3e. Soms mag ik ook al met het 2e meedoen, hopelijk mag dat 

dit jaar nog vaker. 

Daan: Op VOC is er nu heel veel jeugd, ben jij die nog een beetje aan 

het coachen?

Jochem: Ja, op vrijdagavond en met de Tip en Run coach ik. Ik wil 

ook mijn cricket coaching diploma halen, heb jij dat ook ooit gedaan?

Daan: Ja, ik heb ook een level A coaching diploma. Het trainen van de 

kleine jongetjes en meisjes is zo leuk! Volgens mij hebben ze nu ook een 

hele grote groep Tip&Run, toch?

Jochem: Ja, ze hebben nu meer dan 60 Tip&Runners! Laatst 

coachte ik bij een Tip&Run toernooitje op het eerste voetbalveld 

en dat stond helemaal vol! Maar er zaten wel een paar talentjes 

tussen, hoor! Een paar goede batsmen en veel mooie vangballen.

Daan: Heel goed dat er weer nieuw talent aankomt op VOC. 

Misschien dat zij net als jij en ik door kunnen gaan en voor de 

Dutch Lions kunnen spelen…

Jochem: Ja, of in het 1e later!

Daan: Ja, samen met ons! 

IntervIew:

Daan van Everdingen 
en Jochem Steenbergen

Door: Daan van Everdingen en Jochem Steenbergen

Het	eerste	kabouterjaar
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VOC B5: UNDERDOG? 
Betrokkenheid ouders blijft belangrijk!

Tijdens het jongste Zilveren Ploeg diner zat ik naast Jan Verbeek. Gesproken werd 

over VOC in het kader van de upper- en underdogs in het juniorenvoetbal. Kan ook 

niet anders, zeker nu de eigen jeugd laat zien wat het kan op 1e klasse niveau.  

De volgende dag keek ik naar zijn B5 tegen Meeuwenplaat B1, de koploper. Een  

leuke pot om te zien, inclusief enthousiaste ouders, een kordate scheids en een goede 

sfeer in het veld. Jan had gelijk: een lekker vriendenstel, niet voetballend om 1e klasse 

te gaan voetballen.

Jan Verbeek (46), al sedert 1972 lid van 

VOC, sinds 1996 getrouwd met Esther en 

samen 3 kinderen: Jan, Sien en Noor. Zijn 

actieve voetbalcarrière eindigde in 1997 

met een kampioenschap van VOC 13. Ziet 

zijn oud-teamgenoten nog regelmatig op 

VOC als coach, speler en in de organisatie. 

Vanaf 2003 weer actief op VOC als coach 

van de diverse pupillen- en juniorenteams 

waarin zijn zoon speelt. Tennist, golft en 

doet aan fitness. Dankzij 2 hockeyende 

dochters is hij al 7 jaar actief bij Hockey 

Club Rotterdam als coach en jeugdcompe-

titieleider.

Moet VOC in de jeugd alles op alles 
zetten om iedereen de mogelijkheid 
te geven 1e Klasse te gaan spelen?
Wat mij betreft betekent 1e Klasse dat iede-

re speler op zijn eigen niveau het maximale 

uit zijn mogelijkheden haalt en vooral veel 

plezier heeft rond het voetbal. Dit betekent 

dat VOC de randvoorwaarden en faciliteiten 

moet bieden die dit mogelijk maken. Een 

lager team moet buitengewoon gezellig zijn 

en veel voldoening geven voor alle betrok-

kenen, inclusief de ouders. Ons B5 voldoet 

hieraan prachtig! Jongens uit hogere teams 

vallen graag bij ons in!

Moet er al vrij snel op jeugdige 
leeftijd een shift worden gemaakt?
De shift wordt toch al snel gemaakt, feitelijk al 

vanaf de D-leeftijd. Belangrijk is dat ook lagere 

teams goede trainers en voldoende trainings-

uren geboden krijgen en daar zie ik de laatste 

jaren een ontwikkeling waarbij de ‘topteams’ 

(overigens terecht) betere en professionelere 

trainers krijgen. Bij de lagere teams wordt dit 

minder. Iedereen betaalt evenveel contributie. 

Op HCR zie je dat jeugdspelers uit topteams 

extra faciliteiten krijgen en daar betalen ouders 

een extra toeslag bovenop de gewone contri-

butie. Misschien een idee voor VOC? 

B5
Boven van links naar rechts:

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

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

SpotlIghtS ON:
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Hoe denk je over de huidige opzet 
van een multibedrijf VOC 
jeugdvoetbal (Meeuwenplaat heeft 
maar 1 B-elftal...)?
Wij komen met ons team al vele jaren bij 

clubs die grote moeite hebben iedere zater-

dag jeugdteams op te stellen en vaste bege-

leiders te vinden. Dat levert soms bijzondere 

taferelen op. Daarom is het zo belangrijk dat 

VOC een goede structuur heeft neergezet, 

en dat de organisatie wordt aangepast aan 

nieuwe ontwikkelingen. Wat ook belangrijk 

is om te proberen permanent nieuwe enthou - 

siaste mensen te vinden met nieuwe energie, 

zodat het jeugdvoetbal niet van enkelen 

afhankelijk blijft. Ik vind dat VOC jeugdvoet-

bal het prima doet, zowel qua organisatie als 

sfeer. 

Krijgt jouw B5 de aandacht die het 
verdient? 
Naarmate het algemene niveau van VOC op 

voetbalgebied verder stijgt, zie ik dat de club 

worstelt met het vinden van de juiste balans 

tussen topjeugd en breedtesport. Het eerste 

team is het visitekaartje voor de club. De 

breedtesport-teams vormen de basis hier-

voor, zowel voetbaltechnisch als financieel. 

Trainers en begeleiders voor de lagere juni-

orenteams zijn moeilijk te vinden als ouders 

op enig moment niet meer willen of kunnen. 

Ik denk dat de club ook richting senioren 

moet uitleggen wat het belang van teams als 

B5 is. Zeker omdat deze jongens al zoveel 

jaar met elkaar spelen. Daarnaast blijft VOC 

een gezelligheidsvereniging. De afgelopen 

jaren is een aantal van onze spelers actief 

geweest als pupillen- en jeugdscheidsrech-

ter. Voor dit seizoen hebben wij Hans Lohoff 

(gekozen tot VOC-trainer van het seizoen 

2010-2011) kunnen strikken als trainer. 

Speelden in de 5e klasse, terwijl we eigenlijk 

in de 6e hoorden te spelen.

Worden ouders voldoende 
betrokken bij de organisatie?
Voor ouders die willen is er altijd wat te doen 

bij een team of elders binnen de vereniging. 

Bij onze eigen teams hebben we de ouders 

jarenlang ingedeeld om te vlaggen, te rijden 

of een rusthap mee te nemen. Uiteindelijk 

vergroot dit ook hun betrokkenheid bij de 

teams. En voor de jongens blijft het leuk als 

hun ouders langs de lijn staan. Ik ga er na dit 

seizoen na 9 jaar overigens mee stoppen om 

als B-coördinator binnen VOC verder zal gaan. 

Hoe zie je de toekomst van onze 
jeugdafdeling? 
Zonnig! De aanwas van nieuwe leden is con-

stant en het niveau van de trainers eveneens. 

Dus dat komt goed. Het is bekend dat jeugd-

spelers van 15-16 jaar andere interesses krij-

gen naast het voetbal en dan gaan stoppen 

met voetballen. Een goede wisselwerking 

tussen club en ouders is van groot belang 

om het aantal uitvallers zoveel mogelijk te 

beperken. De rol van ouders is hier veel 

belangrijker dan zij denken. 

Enig idee waarom jouw jongens op 
zondag bij VOC 1 niet gezien 
worden? Te druk? Geen zin? Geen 
stimulans van hun coach? Ze kunnen 

er toch best wat van opsteken… 
Zeker nu!
Volgens mij komen de meeste jongens, zeker 

uit de niet-topteams, alleen kijken als dat er 

al jarenlang ingesleten is. En dat gebeurt ver-

moedelijk vooral als ze ouders hebben die 

naar het eerste gaan kijken. Daarbij wordt de 

zondag ingevuld door huiswerk en sport. 

Ook de kruisbestuiving met het jeugdcricket 

dient al bij de jonge jeugd gemaakt te wor-

den. Ouders blijven hierbij wederom van 

groot belang! En dan niet alleen als toe-

schouwer…

Tenslotte

Toch grappig te realiseren dat ik de betrok-

kenheid van ouders, actief of passief, blijk-

baar als zeer belangrijk ervaar om de jeugd 

enthousiast te houden voor het voetbal. Ik 

hoop dat VOC dit blijft stimuleren. Dan zie 

ik nog meer dan die 1e Klasse…

jan VerBeeK & roBert mol
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MUSCLES FROM BRUSSELS:

I	cań t	wait	to		
get	on	the	field.
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Who is Sherry Butt?

I come from a city called Gujranwala in 

Pakistan. I´m 27 years old, I’m married and 

have MahshahAllah 1 son Talha. I started 

playing cricket in Pakistan’s Gujranwala 

domestic circuit. I started off as an offspinner 

mainly playing as a bowler and later on I had 

started to bat a little. On a day our team was 

struggling and I was the number 11 bats-

man. I scored a quick hundred and from then 

on my batting has been a big part of my 

game. I had come to Belgium by chance, I 

went to South Africa and Zimbabwe and 

played club cricket there. After that I came to 

visit my family in Belgium and while staying 

there a few months, I started playing cricket 

and I also started liking the environment so I 

decided to stay here. 

How did you get in touch with VOC?

I was introduced to VOC through Jack 

Richards, who is our Belgian national team’s 

director of excellence. He had offered me the 

chance to come and show my talent to VOC 

and today I’m proud to be playing at such a 

prestigious club. 

Do you like it here? And is it al this 

awful travelling worth?

It’s a great place to be. The team members and 

club members and the crowd have become 

like a new family which makes it all the worth 

to travel down to Rotterdam every week. 

Every time I leave I can’t wait to get back. 

Anything to tell about your experience 

uptil now at VOC?

Its been amazing, the welcome I’ve gotten here 

is beyond what I could have ever imagined. 

What do you think of the Dutch cric-

ket competition? Is it OK so or does it 

need changes to get players involved 

and more public around the field? 

I think it’s a very good competition with a lot 

of good cricketers. It makes the game more 

enjoyable to play. There is a lot of talent here 

and the level is very good. More public is 

always good. 

Can you tell us in a nutshell about the 

organization of the Belgium cricket 

competition and the Belgium National 

Eleven? I did´t even know that they 

play cricket overthere…….

Cricket in Belgium is run by the BCF (Belgian 

Cricket Federation) We have 3 divisions with 

9 teams in each division. There is a promoti-

on system with 1 team relegating and pro-

moting from each division. There is a lot of 

talent in Belgium and the first division in 

Belgium has some really good teams. 

Belgium has a strong side. We won the 

European championship T20 Division 2 in 

2011. We will be going to Spain for the qua-

lification round for the World Cricket League 

in June (this month). And we have very good 

chance in qualifying in it under Jack Richards. 

Anything else?

I hope to I can live up to expectations. I really 

feel the hunger and motivation to do my best 

for the team. I can’t wait to get on the field.

It seemed to be joking: VOC 1 should be joined by a 

Belgian cricketplayer. Not at all, we soon got the privi-

lege to enjoy a new player at VOC´s first eleven: Sherry 

Butt. He has turned out for VVV for the past couple of 

seasons, and is besides Jamie Farmiloe and Simon 

Newport, who both play for VOC 2, the third player 

from Belgium. Travels at least 3 times weekly Brussels-

Rotterdam vv bij train for training and playing matches. 

Reason to ask him some questions.

13

Sherry butt



Talentvolle linksback in VOC-1 die het fysieke 

spel niet schuwt, vormde afgelopen seizoen 

met Derk Hitzerd, Tim Ruijters en Koen 

Woldering de verdediging die bijzonder wei-

nig heeft weggegeven. Daarmee legden zij 

het fundament voor het kampioenschap met 

promotie naar de eerste klasse tot gevolg!

Hoe is het zo gekomen? Ik wil het weten en 

ga op bezoek bij de nazaten van het geslacht 

Heemskerk waarvan de stamboom terug-

gaat tot het jaar 1495. Naast misschien niet 

direct verwant aan zeevaarders en een 

beroemde schilder weten vader René en 

zoon Ross zich wel verwant met Jacobszoon 

van Heemskerck die in 1613 een bekende 

meester glasgraveerder was. Heel trots is 

Ross ook op zijn oma Reinate Heemskerk , 

concertzangeres. Zij zong onder meer in de 

Royal Albert Hall en kreeg vijf gouden platen!

In 2005 speelde Ross (1985) nog in het eerste 

elftal van Leonidas maar had het daar niet 

meer zo naar zijn zin. Hij verruilde zijn voet-

balschoenen voor een paar stoute schoenen, 

maakte gebruik van zijn connecties en belde 

Eric Theunissen die toen nog trainer was. Na 

een paar gesprekken kon hij komen en nam 

en passant Koen Woldering ook nog mee. Hij 

vond wat hij zocht: voetbal op hoog niveau 

maar wel in een vriendenteam!

Dat Ross niet alleen goed kan voetballen maar 

ook culinaire kwaliteiten heeft viel snel op. Leen 

Hennink, toen nog lid van de barcommissie, 

vroeg Ross om af en toe wat lekkers te maken 

of een maaltijd te verzorgen in het clubhuis. 

Daarna ging het snel. Door zijn heerlijke ham-

burgers van de barbecue is hij misschien wel 

de snelst ‘ingeburgerde’ VOC-er aller tijden. 

Bijna iedereen op de club heeft wel eens iets 

gegeten dat door Ross is klaargemaakt.

Zo kookt hij op vrijdagavond tijdens de 

Heerendivisie, verzorgt hij alle BBQ’s, spon-

sordiners, het kerstdiner van de selectie, het 

Zilverenploeg diner, de Snorrendag en nog 

veel meer. Echter een heel belangrijk diner 

heeft Ross tot op heden nog niet voor zijn 

rekening mogen nemen terwijl hij dat heel 

graag zou willen. Toch eens uit(wal)vissen 

hoe DAT nou zit:)

Naast zijn studie sportmanagement is Ross is 

eigenaar van “Kitchen of Heemskerk”, een 

bedrijf in catering en koken op locatie.

Hoewel hij geen deel uitmaakt van de bar-

commissie draagt Ross wel zijn steentje bij 

door als vrijwilliger te participeren in de keu-

ken: iedere week een ander gezond broodje 

bedenken, toezien op de hygiëne en dingen 

voorbereiden zoals de tien kilo kip-kerry die 

in één weekend opgaat. Dat Ross met plezier 

kookt en graag onder de mensen is kun je 

proeven aan alles wat hij klaarmaakt!

De ondernemingslust heeft Ross niet van een 

vreemde; waar hij in hapjes doet, doet vader 

René in plantjes en bloemetjes. Ooit begon-

nen als beëdigd makelaar in tropische 

gewassen en subtropische planten werkt hij 

nu voor een im- en export bedrijf in bloemen. 

Hij reist de hele wereld over om grote afne-

mers en kwekers te bezoeken. René 

Heemskerk was sterspeler bij DOS 32 tot in 

C1, daarna hield hij het voetballen voor 

gezien. Gevraagd naar zijn voetbalkwalitei-

ten noemt hij vooral snelheid, datgene waar 

zijn zoon volgens eigen zeggen wel iets meer 

van zou kunnen gebruiken!

René is duidelijk van het Bourgondische 

type. Van hem heeft Ross geleerd hoe je vlees 

goed klaarmaakt op de BBQ. Goed gelukt, 

zou ik zeggen! Hard werken in combinatie 

met ondernemingsgeest en creativiteit; het 

zit bij die Heemskerken in de genen!

 

Plannen

Meer op de menukaart in het weekend zodat 

men langer van de gezelligheid kan blijven 

genieten, de moeders niet meer hoeven te 

koken en de kinderen zo in bed kunnen 

omdat ze al (gezond!) hebben gegeten!

Droom

In Hillegersberg of omgeving op een toplo-

catie een lunchroom met familiaire sfeer als 

op VOC en daarna naar New York!

tineKe Kool 

zet de bloemetjes buiten bij :

Reden: Hij kookt zo lekker! En daarmee  
heeft hij al meerdere keren mijn  
aandacht getrokken. Ook bij vrouwen  
gaat de liefde namelijk door de maag!

Ross Heemskerk
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het geheim Van 
ross

 
Pistoletje

Buffalo mozzarella
plakjes tomaat

Basilicum blaadjes
Basilicum / olijfolie

snufje zout
 

Vervolgens 2 minuten in het 
tosti apparaat laten smelten.
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Jelte	Schoonheim

Verslaggever/interviewer Nicolas speelt eerst 

zelf om 9 uur zijn U10 wedstrijd, uit bij Rood/

Wit. Wij vertrekken met regen naar Haarlem 

maar onderweg klaart het op. Er gaat zelfs 

een zonnetje schijnen en terwijl de U10 de 

warming up doet met de papa van Hidde, 

gaan de andere ouders aan de koffie.

En wat voor koffie, de meegereisde ouders 

zijn unaniem van oordeel dat hier, in  

Haarlem bij Rood Wit, Neerlands beste 

Cricket-koffie wordt geschonken. (Bestuur/

Barcommissie, ga het daar proeven, dit ver-

dienen wij op VOC ook!). De stemming onder 

de ouders is hierdoor zo goed dat zelfs de 

nipt verloren wedstrijd hier niets meer aan 

kan afdoen.

Onderwijl is verslaggever Henri druk bezig 

geweest de laatste hand te leggen aan zijn 

vragenlijst voor die middag met behulp van 

mama, en een beetje van Google: “Jelte 

Schoonheim, geboren 16 november 1981, 

rechtshandig batsman, ‘Right arm medium 

pace bowler”, nou, dat moet hij straks maar 

even precies uitleggen, vindt Henri! De ver-

slaggevers komen tijdens de warming-up van 

het eerste het VOC-terrein op en maken ken-

nis met de 1m94cm lange Jelte. Er wordt door 

het hele team hard gewerkt in groepjes van 

2-4 man. Wij herkennen veel oefeningen die 

onze trainer (Jason Yip) ook met de de U9 en 

U10 doet: in de loop een rollende bal oppak-

ken en naar het wicket gooien, verderop moe-

ten hoge ballen gevangen worden en weer 

ingooien en de wicketkeeper wordt bij toer-

beurt door drie man erg snel aangespeeld. Dit 

alles onder leiding van Ronald Lefebvre.

Het is goed warm op het hoofdveld, dus Jelte 

gaat nog even wat extra AA drinken. 

Inmiddels is de toss gewonnen door VOC en 

gaan zij beginnen met fielden. Nicolas en 

Henri verhuizen naar het terras om beter het 

veld te kunnen overzien en zien de eerste bal 

van de wedstrijd direct gevangen worden 

door fielder nr 17: Golden Duck!   

(Meteen een vraag voor alle cricket ken-

ners: Welke verschillende ‘Ducks’ zijn er 

eigenlijk? Antwoorden kunt u mailen 

naar de hoofdredacteur, dhr.  R. Mol)

De eerste over wordt afgemaakt voor 0 runs! 

Wat een start voor onze heren, een wicket en 

een ‘maiden’ eerste over. Onze held van van-

daag, Jelte, bowlt ook in overs 8 en 10. Is dat 

nu medium pace? Het lijkt erg snel. VOC 

speelt geconcentreerd en Amstelland komt 

niet verder dan 86 runs. Nu gaat VOC batten 

en wij mogen als interviewers naast Jelte 

plaatsnemen op de spelersbank.

Tijd voor de vragenlijst, 
Henri begint.
Henri: “Wij hebben gelezen dat jij een medi-

um pace bowler bent, maar hoe hard gaat 

die bal die jij bowlt dan eigenlijk?”

jelte: Medium pace betekent gemiddelde 

snelheid, maar ik ben wel eens gemeten tij-

dens bowlen en mijn snelste bal was toen 

68 mijl per uur, ongeveer 110 kilometer per 

uur. Interviewers Henri en Nicolas vinden 

dat toch wel erg snel.

Nicolas is erg benieuwd hoe oud Jelte was 

toen hij begon met cricket. Hij was vrij jong, 

een jaar of 5-6 en heeft het zeg maar met de 

paplepel ingegoten gekregen via zijn vader 

(René Schoonheim). Jelte heeft altijd voor 

VOC gespeeld, nooit voor een andere club!

Hierop vraagt Nicolas of Jelte ook andere 

sporten heeft gedaan en wel eens kampioen 

is geworden?

jelte: “Nee, tot nu toe geen kampioen-

schappen, ook niet bij de andere sporten 

die ik heb gedaan, dat waren eerst voetbal 

bij VOC en toen hockey. Dat laatste heb ik 

tot in de senioren gedaan, toen ben ik weer 

gaan voetballen, maar nu doe ik alleen nog 

cricket, dat vind ik uiteindelijk het leukste. 

Waarom? Het is afwisselend, elke wedstrijd 

is weer anders en ik ben er ook beter in dan 

in die andere sporten.”

Omdat Henri vorig jaar zesjes-koning was bij 

de ‘Tip en Run’ wil hij graag weten of Jelte 

Het is Zondagochtend 20 mei. Vanmiddag speelt VOC 

heren 1 thuis een Twenty/20 wedstrijd tegen Amstelland 

en mogen wij Jelte Schoonheim interviewen voor en 

tijdens de wedstrijd. Maar nu is het nog maar 07.45 uur 

en het hek is nog dicht. 
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ook vaak een zesje slaat. Jelte blijkt in één 

wedstrijd wel eens TIEN zesjes te hebben 

geslagen, “Het slaan van een zes is wel spec-

taculair,” zegt hij, “maar het heeft ook een risi-

co. De bal gaat altijd hoog dus er is ook altijd 

een grotere kans dat je uitgevangen wordt. 

Je kunt die zes punten ook veiliger scoren 

door goed te ‘runnen’ of via een viertje, dus 

over de grond!”

henri: “Eet jij iets speciaals vóór de wed-

strijd? Extra boterhammen of fruit of pasta 

of zoiets?

jelte: “Vóór de wedstrijd? Nee eigenlijk 

niets speciaals, soms zelfs alleen een klein 

beetje voor de wedstrijd!”

Omdat dit een live-verslag is onderbreken 

wij even dit interview, Jelte moet namelijk als 

batsman nummer vijf het veld in! Hij maakt 

echter samen met zijn partner snel de beno-

digde laatste tien runs (geen zesjes) waar-

door het totaal voor VOC komt op 88 runs 

voor 3 wickets, de target was 87.

Na de felicitaties voor de overwinning wordt 

het interview afgemaakt en Henri wil graag 

weten of Jelte dan veel snoept als hij bijna 

niets eet voor de wedstrijd? Maar nee, dat 

doet hij niet. Wel heeft hij tijdens de wed-

strijd altijd een paar zakjes ‘van boven’ 

(Haribo, red.) in zijn tas om te delen met zijn 

team genoten.

De volgende vraag van Nicolas is hoe Jelte 

zich mentaal voorbereidt op een wedstrijd. 

Dit doet Jelte door zich een beetje af te zon-

deren met zijn eigen muziek op een koptele-

foon. Nicolas: “Wat voor soort muziek is dat 

dan?” Jelte luistert dan graag naar ‘House’ en 

‘Trance’ muziek en zegt dat het daarom voor 

zijn teamgenoten ook beter is dat hij die kop-

telefoon gebruikt.

Henri wil graag weten wat Jelte moet doen om 

fit te blijven en hoe de trainingen eruit zien?

jelte: “In het cricketseizoen trainen wij 

twee keer per week en wij hebben dan ook 

regelmatig twee wedstrijden per week. 

Tijdens de trainingen doen wij fitness, sit-

ups, push-ups, tijgeren en een parcours voor 

de lichamelijke fitheid en daarnaast doen 

wij gooi-, bowl- en vangoefeningen en 

meestal 45 minuten in de netten (batten).”

Tijd voor de laatste vraag.
niColas: “Wat doe jij als je niet cricket, wat 

voor werk doe je?”

jelte: “Momenteel werk ik bij een bedrijf 

waar je Karts en Bugsters kunt huren en slip-

cursussen kunt doen, meestal als uitje voor 

andere bedrijven. Deze werkgever houdt 

rekening met  mijn cricket activiteiten.”

Die avond wordt er nog even gekeken naar 

de VOC site voor berichten over de wedstrijd 

maar daarna worden allerhande karts en 

Bugsters gezocht en ik hoop stilletjes dat dat 

hek weer goed dicht is!

door niColas en henri de gier
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Een feestje op VOC is iets wat men uitstekend 

kan organiseren, de weersomstandigheden 

waren perfect en het bleef nog lang onrustig op 

de Hazelaarweg en in een later stadium de loka-

le kroegen en shoarmatent.

Veel mensen hebben mij in de tussentijd al de 

vraag gesteld wat VOC in de 1e klasse heeft te 

zoeken en of alles niet heel anders wordt ?

Anders wordt het zeker want we spelen tenslot-

te tegen vrijwel allemaal nieuwe ploegen. Het 

niveau van de 1e klasse ligt ook zeker weer een 

stuk hoger dan we de laatste jaren zijn gewend.

Naar mijn mening zal VOC zeker een verrijking 

zijn voor de 1e klasse. Voetbaltechnisch gezien 

doen we denk ik voor niemand onder en als we 

de selectie fit kunnen houden, tegen niet al 

teveel schorsingen aanlopen en het lef hebben 

om ons eigen spel te blijven spelen dan voorzie 

ik ook volgend seizoen weer veel aantrekkelijke 

wedstrijden en willen we direct weer lekker 

meedraaien in het linkerrijtje.

De nacompetitie is intussen ver gevorderd en al 

wel duidelijk is dat gerenommeerde ploegen als 

HVV, VUC, GDA en Papendrecht zijn gedegra-

deerd uit de 1e klasse. 

Poortugaal of Kocatepe en wellicht ook PFC gaan 

ons vergezellen naar de 1e klasse. De indeling is 

op het moment van lezen al weer bekend, maar 

zal niet zoveel verrassingen kunnen brengen 

omdat er slechts één 1e klasse in ons district is. 

Voorlopig gaan we even nagenieten van het 

geweldige seizoen, vakantie houden en 12 juli 

wordt er door de selectie weer afgetrapt voor 

de voorbereiding.

Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot ziens !

 Peter de haan

Heeft	VOC	in	de		
1e	klasse	iets	te	zoeken?

Uiteindelijk kon VOC dan  
in de thuiswedstrijd tegen 
Dilettant het seizoen  
bekronen met de ultieme 
prijs, het kampioenschap! 
Het trainingskamp in 
Valencia heeft blijkbaar 
toch weer zijn vruchten 
afgeworpen.

Met een ongeslagen status na de winterperio-

de en een ongehoorde serie van 13 overwinnin-

gen achter elkaar verlaat ons vlaggenschip de 

2e klasse alweer na een jaartje.

Helemaal vanzelf ging dit ook weer niet want aan 

het einde van de rit stonden er op het oog nog 

zware uitwedstrijden tegen Spartaan ’20, TOGB 

en DRL op het programma. Niet zomaar potjes 

die we even zouden binnenhalen. De ploeg had 

zich echter meester gemaakt van een gevoel van 

onoverwinnelijkheid en ook deze ploegen wer-

den probleemloos aan de kant gezet.

Zondag 6 mei moest het dan gaan gebeuren, 

de thuiswedstrijd tegen het laag geplaatste 

Dilettant was op zich een uitgelezen gelegen-

heid om het publiek nogmaals te trakteren op 

een wervelende show en aansluitend tot in de 

late uurtjes de bloemetjes buiten te zetten. De 

wedstrijd had voor ons het ideale scenario, een 

vroeg doelpunt en een tegenstander die vrij 

machteloos was en Michiel Vis een ‘toeschou-

wer’ maakte.

Toen we net na rust op een veilige 2-0 voor-

sprong kwamen was de wedstrijd gelopen en 

de uiteindelijke 4-1 eindstand was slechts voor 

de statistieken.

Mooi was hoe Piet van Schooneveld ook bij de 

huldiging werd betrokken en als ‘Peetvader’ van 

de vele eigen jeugdspelers genoot van het suc-

ces. Verder hebben we als club toch weer aan 

klantenbinding gedaan want er waren deze 

dag ook weer vele neutrale toeschouwers aan-

wezig en de meesten waren toch vol lof over 

het getoonde spel en de totale ambiance.
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Heeft	VOC	in	de		
1e	klasse	iets	te	zoeken?

Wat heeft VOC in de eerste klasse te zoeken? 

Een voorspelling wagen? Linke boel. Je kan 

de bietenbrug opgaan. Altijd al zo geweest. 

In 1928 degradeerde VOC uit de eerste klas. 

Wat verkondigde dr. Dirk van Prooije? 

‘Volgend seizoen zijn wij er weer in terug’, 

beweerde de alom gerespecteerde voorzitter. 

Het heeft 84 jaar geduurd voor het zover was. 

Halverwege de jaren vijftig voorspelde pre-

ses mr. Hans van Everdingen dat VOC de titel 

in de derde klasse zou pakken. Nee dus. Het 

elftal van trainer Leen Vente nam weliswaar 

een straatlengte voorsprong op nummer 

twee, Overmaas, maar die ploeg vierde uit-

eindelijk een kampioensfeest.  

Ik heb als jeugdig VOC’er en zoon van trainer 

Vente van dichtbij meegemaakt waarom het 

in de jaren vijftig mis liep. In het team dat op 

de titel afstevende, was aanvoerder Harry 

Grijseels de grote man. Iedereen noemde 

hem Skip, omdat hij de onbetwiste leider, de 

skipper, van de ploeg was. Wel, Skip Grijseels 

legde zo’n kleine twee maanden voor het 

einde van de competitie joviaal een hand op 

de schouder van zijn trainer en zei: ‘Len’, want 

Leen vond hij een tikkeltje ordinaire naam, 

‘Len, sorry kerel, de krokussen staan in volle 

bloei, wij gaan cricket spelen.’  

De oefenmeester was sprakeloos. Maar er 

hielp geen moedertjelief aan, de stopperspil 

werd op stel en sprong wicketkeeper. In dat 

voorjaar raakte Leen Vente nog enkele steun-

pilaren van zijn elftal kwijt, die weliswaar van 

King Soccer hielden, maar cricket een nog 

veel vorstelijker sport vonden. Het gevolg: 

geen kampioensfeest aan de Kleiweg, 

Overmaas in de bloemen.    

Nu had Skip Grijseels dat seizoen zijn trainer 

al een paar keer met een mond vol tanden 

laten staan. Bijvoorbeeld tijdens een duel 

tegen DHZ.  Vente riep langs de lijn met over-

slaande stem en in onvervalst Rotterdams: 

‘Lange pásen, lange pásen.’ Waarop Skip naar 

de bank drentelde en vroeg: ‘Len, lange 

Pasen houdt dat een korte Pinksteren in?’ 

Iets dergelijks haalde de captain uit tegen 

een vereniging, waarmee ooit grote tramme-

lant was ontstaan. Een club waarvan ik de 

naam niet zal noemen, omdat het CKC uit 

Kralingseveer was. Vooraf verkondigde mijn 

vader in de kleedkamer: ‘Roep nu niet bij elk 

akkefietje boeren tegen die lui, dat wekt 

agressie op.’ In het heetst van de strijd wan-

delde Skip op zijn dooie akkertje naar de 

bank: ‘Len, mag je tegen die boeren wel agra-

riër roepen?’ 

Maar ik ben afgedwaald. Wat heeft VOC in de 

eerste klasse te zoeken, that’s the question. 

Twee heren aangeklampt die daarover met 

kennis van zaken kunnen oordelen. 

Allereerst Rob Jacobs van  eersteklasser 

Neptunus Schiebroek. ‘Wij hebben voor aan-

vang van het afgelopen seizoen een oefen-

potje tegen VOC gespeeld. Met 4-3 verloren’, 

vertelt de trainer van onze buurman. ‘Na 

afloop heb ik voorspeld: VOC wordt in de 

tweede klasse kampioen, zeker weten. Nu 

beweer ik dat het elftal meteen ook in de eer-

ste klas bovenaan kan eindigen. De gebroe-

ders Verhaar hebben de kwaliteit om de 

ploeg nog hogerop te schieten. Al zal voor 

Geert den Ouden het tempo in de eerste klas 

wel wat te hoog liggen.’    

 

Voorzitter Aad van der Laan van hoofdklas-

ser Feyenoord benaderd. ‘Ik ben er van over-

tuigd dat VOC bovenin gaat meedraaien’, 

zegt hij met grote stelligheid. ‘Wij hebben 

het afgelopen seizoen voor de beker aan de 

Hazelaarweg gespeeld. Hoofdklasser tegen 

tweedeklasser. Verschil viel niet te merken. 

Bij 2-1 dacht je eerder dat het 2-2 zou wor-

den dan 3-1, waarmee Feyenoord uiteinde-

lijk won. Ik vond VOC verrassend sterk, tech-

nisch uitstekende ploeg. Het beste elftal dat 

wij in de beker tegen hebben gekregen. En 

het clubgebouw, de bar, is van eredivisieni-

veau. Volle bak na afloop, een en al gezellig-

heid, grote klasse.’ 

Volgens Rob Jacobs en Aad van der Laan 

gaat VOC het dus weer maken. Ze kunnen 

wel eens gelijk  krijgen, ook al omdat captain 

Huub de Visser in de lente van 2013 nooit 

tegen trainer De Haan zal zeggen: ‘Peter, sor-

ry kerel, de krokussen staan in volle bloei, wij 

gaan nu cricket spelen.’

Maar ja, dr. Van Prooije en mr. Van Everdingen 

zaten er ook wel eens naast.

roB Vente

Wat	heeft	VOC	in	de		
1e	klasse	te	zoeken?
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De	toekomst
De jeugd cricket-commissie timmert hard aan de weg. 

Een eindeloze rij aan activiteiten om maar zoveel 

mogelijk kinderen geïnteresseerd te krijgen en te hou-

den voor cricket. Onze speciale aandacht gaat uit naar 

het dames-  en meisjescricket bij VOC.

gens sporten. Met het cricketmeisjesteam 

kunnen wij meisjes binden aan VOC. Dat is 

voor iedereen winst. De verschillen tussen 

meisjes en jongens zijn, zeker in de U12, U14 

en U16 leeftijd, groot. Jongens zijn over het 

algemeen fysiek sterker, en meisjes zijn soci-

aal gezien weer verder. Meisjes hebben het 

erg nodig om tijdens een training met elkaar 

te kunnen kletsen en lachen. Ze moeten het 

gezellig hebben en dan bereik je meer dan 

wanneer je ze streng toespreekt en vooral dis-

cipline wil bijbrengen. Voor jongens (en man-

nen) is dat soms moeilijk te begrijpen”.

Om het meisjescricket te stimuleren hebben 

we afgelopen voorjaar in samenwerking met 

Hermes en Punjab een regionaal meisjescric-

kettoernooi georganiseerd. Ruim 40 meisjes 

hebben onder leiding van de dames van het 

Nederlands team kennisgemaakt met cricket. 

Daarnaast hebben we voor dit jaar Esther de 

Lange, speelster uit het Nederlands cricket-

team, bereid gevonden haar kennis en erva-

ring over te dragen aan de dames en meisjes 

van VOC. Zij verzorgt naast Annebo de trainin-

gen voor hen. Parallel aan deze trainingen 

kunnen ook de moeders van VOC hun verbor-

gen crickettalent ontwikkelen. Door middel 

van Trimcricket willen we proberen de groep 

actieve cricketsters uit te breiden. 

Successen van onze meisjes en dames mogen 

niet onvermeld blijven. Vorig seizoen werd het 

damesteam overtuigend kampioen in de 

Eerste Klasse. Dit jaar willen ze dat kunstje 

nogmaals vertonen. Een hecht ‘vriendinnen-

team’ dat met veel lol en hard werken een 

goed voorbeeld is voor de jongere meiden bij 

VOC. Dat er crickettalent aanwezig is bij VOC 

blijkt uit het feit dat Julia van der Werf deel uit 

maakt van het Dutch Lionessess team U15 en 

Merel Faasen geselecteerd is voor het Dutch 

Lionessess team U17.

erna truijens en renate sCheffer

Als enige vereniging in Nederland hebben 

we naast een enthousiast damesteam ook 

een meisjesteam U12, dat fanatiek meedraait 

in de jongenscompetitie. Enthousiasme en 

fanatisme alleen is niet genoeg, we willen 

meer.

In navolging van de KNCB willen we dames-  

en meisjescricket nog groter op de kaart zet-

ten. Naast de huidige teams willen we daarbij 

in de leeftijdscategorie U9 en U10 een meisje-

steam hebben, zodat ook voor de toekomst 

het damescricket gewaarborgd is. Maar waar-

om spelen de meisjes, op een uitzondering 

na, niet mee met de jongens? Annebo 

Verhoeven heeft daar een duidelijke mening 

over. “Toen ik zelf als meisje begon met cricke-

ten, bestond er geen meisjescricket. Ik speel-

de mee in het damesteam van Bloemendaal 

en meespelen in een jongensteam vond ik 

zelf niet leuk . En datzelfde geldt voor de hui-

dige VOC-meisjes. Ze vinden VOC als club 

geweldig. Hun vaders en broers spelen er, 

maar zij willen niet tussen alleen maar jon-
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Staand:
Roos Krabbendam,  

Renate Scheffer (manager),  
Merel van der Werf,  

Annebo Verhoeven (coach)  
en Lisette Verhoeven

Zittend vlnr.:  
Milou van den Berg,  

Hester Verhoeven  
en Nina van Lent

Afwezig:  
Diewertje Meijer,  

Kinge Keulen,  
Céline Thomassen  

en Vera Bekkers 

Damesteam 2011 
Dames VOC kampioen Eerste klasse 2011

Meisjesteam 2012 Dutch Lionessess:

Trainers:
Esther de Lange 

Merel Faassen

Annebo Verhoeven

 Julia van der Werf

j.
P.

 Do
or

 eD
W

IN 
SW

ee
p

21



“Is VOC duurzaam?”

“Best wel, want VOC bestaat al 117 jaar…”

“ Nee, dat bedoel ik niet, is VOC duur-

zaam met de lampen en verwarming 

enzo?”

“Oooh die duurzaam bedoel je? Ik zou het 

niet weten… Is dat belangrijk?”

Het is maar hoe je het bekijkt en wat je er mee 

te maken hebt. Duurzaamheid is een zoge-

naamd “containerbegrip”. Er zit van alles in. We 

kennen inmiddels de energielabels wel van de 

wasmachine en de nieuwe auto. Maar wat 

betekent een energielabel voor je huis eigen-

lijk concreet? Laat staan voor een sportclub.

VOC gaat verduurzamen! Hartstikke 

mooi, maar waarom eigenlijk en wat 

hebben de leden van VOC daar aan?

Het antwoord bestaat uit meerdere onderde-

len. Als eerste de meest concrete. VOC geeft 

ca € 30.000  per jaar uit aan elektriciteit. We 

kunnen wel eens kritisch kijken of dan minder 

kan. Niet door het afschaffen van de avond-

trainingen of het opschorten van het vrijdag-

avondvoetbal! Nee, door efficiënt te kijken 

naar het ver- en gebruik van de elektriciteit. 

Kunnen de lampen eerder uit? Zijn er geen 

zuiniger lampen te krijgen? Kunnen we een 

goedkopere energieleverancier contracteren? 

Datzelfde geldt voor water en gas. Mits we 

niet tornen aan de heerlijke douches natuur-

lijk! Maar hoeveel warm water stroom er wel 

niet weg? Door de toepassing van warmte-

terugwinning van douchewater is een 

besparing van 55% te bereiken door een 

investering die zich in ca 5 jaar terugbetaalt. 

Met de vrijkomende warmte kunnen we de 

trainingshal opwarmen bijvoorbeeld. 

In Eindhoven loopt een pilot met lichtmasten 

met LED-lampen. Ook dit is een investering 

die op de langere termijn geld gaat opleveren.

Zo zijn er nog wel meer maatregelen 

te noemen. Het blijkt dat de verlich-

ting op het parkeerterrein vaak onno-

dig brandt, en zijn er geen zuiniger 

lampen te gebruiken? 

Dit is een aantal concrete manieren om met 

een simpele ingreep de energierekening te 

verlagen, gewoon goed nadenken.

Een stapje verder is het kijken naar alterna-

tieve energiebronnen. Zo wordt tegenwoor-

dig vaak WKO (warmte-koude-opslag) toe-

gepast. Hierbij wordt efficiënt warm en koud 

water in de grond opgeslagen dat zodra 

nodig gebuikt kan worden voor de  basisver-

warming en mogelijk koeling van het club-

huis. Wat de denken van zonnepanelen? 

Windmolens, etc.

Tot zover de energierekening. Dat is wel ‘gro-

te stappen snel thuis’ maar duurzaamheid 

houdt meer in. VOC is een grote club en 

onlangs heeft VOC de Sportplus status 

gekregen. Dat is niet alleen een recht maar 

ook een soort plicht. Sportplus houdt in het 

kort in dat je actief sport aanwendt voor bre-

dere maatschappelijke vraagstukken. Sport 

is leuk en sport verbindt. Sport kan een bar-

rière wegnemen tussen mensen die het 

beter en minder goed hebben. Door sport 

word je automatisch gezonder. Op de sport-

club kan iemand je helpen met je schoolwerk 

of studie. Op een sportclub heerst een bepaal-

de sociale controle waardoor gezins- of school - 

problemen eerder aan het licht komen. Dit 

zijn belangrijk thema’s in de Sportplus accre-

ditatie en het is een mooie erkenning dat je als 

club daarvoor in aanmerking komt. 

In een breder verband ben je als club dus een 

soort voorbeeldfunctie. Naast de Sportplus 

items ook op het gebied om geen ener-

gieslurper te zijn of milieuvervuiler. Maat-

schappelijk Verantwoord heet dat. 

Dus heeft VOC bedacht om het nuttige met 

het aangename te combineren: lagere ener-

giekosten en minder milieubelasting.

Daar raken we nog een interessante term: 

milieubelasting. Dat is weer een stuk breder 

dan het verminderen van het energieverbruik. 

Als we echt het milieu minder willen belas-

ten zouden we eens moeten nadenken over 

méér carpoolen, een oplaadpunt voor elek-

trische auto´s, het produceren van minder 

afval, een betere OV-verbinding, de toilet 

doorspoelen met regenwater, energie 

opwekken uit de beweging van sporters en 

zo zijn er nog wel hoogwaardiger technische 

hoogstandjes te noemen. 

Oftewel er is veel mogelijk en het is nu 

belangrijk om te onderzoeken wat wel en 

niet toepasbaar is op VOC. We zitten niet op 

torenhoge investeringen te wachten en 

evenmin hoeven wij zelf het spreekwoorde-

lijke wiel uit te vinden.

Daarom zijn we nu in het VOC/netwerk en de 

markt op zoek naar partners die ons hierbij 

kunnen helpen. Dat spectrum reikt van bedrij-

ven die goedkoop heel efficiënte apparatuur 

leveren tot bedrijven die complete energie-

vraagstukken overnemen en totaaloplossin-

gen voor minder geld kunnen aanbieden.

De komende tijd gaat er een uitgebreide 

analyse van de energiehuishouding van VOC 

plaatsvinden die moet leiden tot een gezon-

der energiever- en herbruik én een lagere 

energierekening.

En wat is de ambitie? 

Energieneutraal én een verantwoorde mili-

eubelasting!

Is dat haalbaar? 

Dat moet de komende tijd uitwijzen.

In de tussentijd hopen we in het VOC net-

werk de juiste partner(s) hiervoor te vinden.

de VoC-duurzaamheidsCommissie

Duurzaam	VOC
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3rd Millennium 
Productions

Productie van bedrijfsfilms, commercials 
en PR videoregistraties
06 - 42133771

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

Amlin Corporate 
Insurance

Verzekeringen 
010 - 4015800

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

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

email: office@baseadvocaten.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67, 1077 BW 

Amsterdam
www.cod.nl

Donick Montage
010 - 4472919

De Bazelstraat 66, 3067 EA Rotterdam

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelenvoor automotive en 
industrieel gebruik.

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

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40, 3061 BA 

rotterdam
www.cornus.nl

Dijkstra Voermans 
Advocatuur  
& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

ESPA
Stand- en interieurbouw
0180 - 614112

Zwaalweg 10, 2991 ZC Barendrecht
www.espastandbouw.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Autoschade Möller 
B.V.

Autoschade
010 - 2854444

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

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

010 - 4366896
Gaffelstraat 90,  

3014 RM Rotterdam

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 87, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Heelpunt B.V.
Chirurgie

Pr. Bernhardkade 14,  
3051 AH Rotterdam

www.asz.nl

Van Agt en Dussel 
Notarissen

Notariaat
010 - 2425400

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

info@vadnot.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

Dijkstra Voermans
Advocatuur& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614
Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH 

Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

Facilicom Services 
Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

Heere Egeter  
Advocaten 

Arbeidsrecht
010 - 4360069

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

GE Artesia
Private banking

010 - 4406700
Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl
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Vijf jaar Dubbelsteyn Heerendivisie VOC

Een gesprek met Karl Hormann en Cees Middelburg

‘	Meedoen	is	belangrijker		
dan	winnen’

dat geïnventariseerd. Ron Smeding was er ook 

bij. Hoeveel teams zouden we kunnen vinden 

en op welke avond? Gaan we reglementen 

ballen tegen teams die met eenzelfde instel-

ling de wedstrijd benaderen. Samen met Henk 

Weijers en Jan Willem Hoffmann hebben we 

Hoe ontstond het idee? In de kroeg? 

Op het veld?

Ik (Karl) had al jaren de behoefte om te voet-
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maken, spelregels, contributie heffen? In het 

najaar 2007 trapten we af. Jan Willem liet het 

verder over aan Henk en mij. Werving via de 

website en de aanmeldingen kwamen snel 

binnen. Zowel individueel als teams.

De eerste wedstrijden speelden we met vijf 

teams, en een team “overige spelers”: 

Veteranen, Oud-Cricketers, The E/F team, 

Trainers en TLK. Een man of 50, in twee ron-

des. Beetje improviseren en vooral de derde 

helft was prima. Met de maaltijd van Leonie.

Paste dit destijds wel bij een club als VOC?

Ik denk dat het juist bij VOC paste. Gezel-

ligheid is voor veel VOC’ers toch altijd 

belangrijker dan de prestatie, en dat was pre-

cies wat de Heeren Divisie werd. Die naam 

was van Cees Bruijs. Het motto: ̀ Meedoen is 

belangrijker dan winnen´. De grens werd 

gesteld op 40+.

Eerste jaar daverend succes? Hoe ging 

het na de eerste klap? 

Er zat veel werk aan, alles via email en web-

site om standen bij te houden en wedstrij-

den te plannen. Henk is een beetje digibeet 

en was enthousiast in de support. We groei-

den begin 2008 naar acht teams, met Klem, 

De Jongens van tante Gré en Best of the Rest. 

Totaal 100 deelnemers! En een mooi feestje 

aan het eind van het seizoen; met een band. 

In seizoen 2008-2009 waren het 14 teams! 

Die stap was erg groot, veel nieuwe gezich-

ten, best lastig te organiseren. Het werd seri-

euzer en soms wat minder vriendelijk. 

Regelmatig samenkomen met de aanvoer-

ders om de uitgangspunten en spelregels te 

bespreken. We kwamen er altijd goed uit. 

Voor de planning van de competitie kregen 

we hulp van Jan Hooft. De vrijdagavonden 

en het slotfeest van het tweede seizoen heb-

ben de omzet van de bar verveelvoudigd.

Konden jullie met gemak deelnemers 

krijgen?

Deelnemers meldden zich na het eerste jaar 

vanzelf. Ik denk dat vanuit het oorspronkelij-

ke idee een echt concept was ontstaan, en 

inmiddels was de HeerenDivisie een instituut 

geworden. Ook buiten VOC.

Waarom redelijk weinig deelname 

van VOC-leden? Te eng? Te snel?

Het oorspronkelijke idee was een beetje 

50/50 bestaande leden en nieuwe leden. 

Vooral met ouders van jeugdspelers. Goed 

voor de club; contributiegelden waren zeer 

welkom. In het tweede jaar is het ons gelukt 

om meer van buiten VOC aan te trekken, 

uiteraard binnen het oorspronkelijke idee.

Zit er na 5 jaar nog rek in deze compe-

titie? Of is het wel goed zo?

Twintig teams is feitelijk het maximum. Meer 

kunnen de beschikbare velden niet hebben.

Financieel voor VOC een leuke aange-

legenheid? Of spelen er nog steeds 

mannen een gratis potje voetbal?

Iedereen die meedoet is nu lid van VOC. Een 

invaller mag maximaal vijf keer invallen. 

Hierna krijgt hij een nota. Ik ken iedere 

nieuwkomer direct!

Wat de komende 5 jaar? Meer enter-

tainment na afloop?

Gewoon lekker doorgaan zo. In juni wordt 

een daverend slotfeest georganiseerd met 

hulp van Jillard Frenk (30LOVE), inclusief 

muziek. Goed is te vermelden dat sommige 

teams ook buiten de competitie iets onder-

nemen.

Nog wat leuke stories voor de lezer?

Het is mooi om te zien dat Cees Middelburg 

het met vereende krachten heeft opgepakt 

en verder heeft uitgebouwd. Er staat echt 

iets dat bij VOC past en voor de vereniging 

belangrijk is. Er spelen voetballers die ´even 

langs kwamen´ om te kijken. Wat bij mij veel 

indruk maakte is de avond dat we een 

minuut stilte hebben gehouden voor de 

zoon van Tjeerd van de Voorn. En de maaltij-

den van Ross Heemskerk en zijn medewer-

kers zijn natuurlijk geweldig!

roBert mol

FC Rotterdam speelt voor het tweede  jaar 

mee in de Heerendivisie en wij gaan 

steeds beter onze draai vinden in de com-

petitie. Wat ooit als een vriendenteam is 

begonnen op een veldje in Hillegersberg 

is uitgegroeid tot een vaste waarde op de 

vrijdagavond. Een aantal spelers heeft 

vanuit hun werk of bedrijf een bijdrage 

geleverd aan een schitterend groen-wit 

tenue met een bijbehorend trainingspak, 

u kent het wel, het zwart witte pak met 

Van der Valk Rotterdam, Cash Bob, Dutch 

Branding, De Jong Transport en Jaquet & 

De Groot erop.

Tijdens de wedstrijd gaat het er fanatiek 

aan toe, maar in het clubhuis is het altijd 

gezellig en drinken wij menig biertje 

met de andere teams. De combinatie 

van het sportieve en het gezellige 

vinden wij zeer leuk bij de Heerendivisie.

Derhalve willen wij Cees wederom 

bedanken voor het organiseren dit jaar 

en wij hopen dat hij hier gewoon mee 

door zal gaan. Tevens willen wij Ross 

bedanken voor alle lekkere maaltijden.

Tot op het veld of in het clubhuis!

Paul Wijling, fC rotterdam
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ernest met zoon nicolas voor de art-to-Date fabriek

problemen met de voortgang van de bouw 

en het inrichten van het  hotel. Ik ben hier 

twee jaar mee bezig geweest. Op Curaçao is 

altijd wat te doen. In de weekends golfen en 

strandbezoek. Op maandag voelt dat dan als 

een korte vakantie. Uiteraard corruptie en 

overvallen. Gelukkig in ons dit bespaard 

gebleven. De Nederlanders op het eiland, 

veel gepensioneerden, zoeken elkaar veel 

op. Beste gezellig en soms irritant, want 

Nederlanders blijven Nederlanders, die den-

ken alles beter te weten.

Na Hyatt ben ik benaderd door de huidige 

Royal Bank of Canada voor de functie als Vice 

President voor hun regio St. Maarten. Curaçao 

verlaten is echter moeilijker dan het land ille-

gaal binnen te komen. Je wordt van het ene 

kantoor naar het andere gestuurd. Geduld is 

een schone zaak. Op St. Maarten was het nog 

erger. Hier moest ik bewijzen dat ik recht had 

op een Nederlands paspoort. Ik moest een 

kopie van paspoort of geboorteakte van één 

van mijn ouders tonen. Maar hoe doe je dit 

als ze beiden overleden zijn? “Dat is uw pro-

bleem meneer”. Gelukkig had ik het paspoort 

van mijn overleden moeder bewaard. 

Welcome to the friendly island, waar een 

“tomorrow attitude” heerst. Ben er nu een 

jaar, en begin er aan te wennen. Iedereen 

kent elkaar. Over het algemeen niet veel te 

doen. Maar wel veel mooie eilanden om te 

bezoeken.

Op St Maarten wederom golfen. Er is een 

enthousiast groep mensen die zich met  

cricket bezig houdt. Ondanks dat er niet veel 

spelers zijn, zijn er wel een paar grote talenten. 

Er is een kanaal op tv dat de hele dag cricket 

uitzendt. Ik ben iedere zaterdagochtend 

bezig met jonge spelers, waarvan er twee 

komende zomer op stage naar Nederland 

gaan. St Maarten heeft grote plannen voor 

de ontwikkeling van cricket. De overheid 

heeft toezeggingen gedaan voor het ontwik-

kelen van een cricket stadium, met als doel 

wedstrijden via de West Indies hier op het 

eiland te spelen. Ooit terug naar Nederland? 

Zeg nooit, nooit. Maar dan moet iemand mij 

een zeer goed aanbod doen, want het leven 

hier in het Caribische is toch wel erg lekker.

Tijdens een vakantie op Curaçao kreeg ik het 

gevoel om daar te gaan wonen en te werken. 

Ik solliciteerde via een locale krant . Was snel 

aangenomen, dus snel wegwezen. Dat duur-

de even. Uiteindelijk ben ik in juli 2003 naar 

Curaçao vertrokken. Was aangenomen om 

een toeristisch project van A tot Z te ontwik-

kelen en op te starten. Het bevatte een 250 

kamer Renaissance Hotel, casino, shopping 

mall, bioscoop en parkeergarage. Wat bezielt 

iemand om zo iets te gaan doen? Het was de 

uitdaging, maar ook het heerlijke weer. 

Temperaturen van rond de 30 graden. Goed 

vol te houden. Als je echter dagelijks buiten 

bent en niet in de airco zit, gaat de warmte 

vervelen. Curaçao is onderdeel van de 

Nederlandse Antillen en samen met Bonaire 

het meest Nederlands ingericht, 80% 

Nederlands en 20% Caribisch. 

Mijn eerste taak was een overeenkomst met 

de Curaçaose overheid uit te onderhandelen. 

Omdat de economie op Curaçao er niet goed 

voorstond en de regering van Curaçao heel 

graag deze investering wenste, kreeg ik het 

onder zeer gunstige voorwaarden voor 

elkaar. Vervolgens moest een architect geko-

zen worden,  bouwvergunning worden aan-

gevraagd, etc. Daarna bouwen en tegensla-

gen. Een onderdeel van het project was een 

lang kunstmatig strand (op de eerste etage), 

waarbij zeewater in het “strand” werd 

gepompt om vervolgens over een “infinity 

edge” terug in zee te stromen. Uiteraard 

staan grote krachten op een dergelijke muur. 

Tijdens het beton storten was de periode 

tussen twee betontrucks te groot waardoor 

er een “koude verbinding “ ontstond. Een 

dergelijke koude verbinding zou op lange 

termijn tot scheuren van de muur kunnen 

leiden. De aannemer zag geen gevaar, terwijl 

ik dit wel zag. Uiteindelijk werd een tweede 

muur gestort. Dus een twee keer zo dikke 

muur. Hierna werd ik benaderd door de 

Hyatt organisatie uit Chicago om hun project 

op Curaçao af te ronden. Ook hier hadden zij 

“Erg	lekker	leven”

Ron ElfERink
vanaf St-Maarten
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Heinen & Partners
Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

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

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

KPMG
Audit - tax - advisory

010 - 453 4111
Fascinatio Boulevard 200,  

3065 WB Rotterdam
www.kpmg.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Mister Rotterdam
Bedrijfsuitjes,  

teambuilding en city events
010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam
www.misterrotterdam.nl

Ms Cricket Hockey
Cricketequipment

06 - 42527952
Bergweg 301-303,  

3037 EN Rotterdam
www.mscricket.com

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

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

Liberty Fabrics 
Rotterdam

Industriele draad productie
010 - 4610952

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

Man Investments 
Nederland BV

010 - 2051263
Beursplein 37,

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

www.man.com

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie

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

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

De Oestercompagnie
Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 461 41 29
www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

Holland Floor
Projectstoffering

0167 - 521830
1 Februariweg 8,  

4794 SM Heijningen
www.hollandfloor.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473
Bergse Dorpsstraat 93a,  

3054 GC Rotterdam
www.kooloptiek.nl

Lodder Applicaties 
B.V.

ERP & CRM voor oliehandel
0183 - 583500

Papland 19, 4206 CK Gorinchem
www.lodderapplicaties.nl

MD Hotel 
Investments B.V.

Hotelontwikkelingen en -transacties
010 - 4116004

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.mdhi.nl

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

Korrekt Bouw 
Installatie
Installatietechniek

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

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

Postbus 81050,
3009 GB Rotterdam

www.mercurit.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Nile Dutch
Cargoconnections

Westblaak 95 3012 KG Rotterdam
www.niledutch.com

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl
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Niels van Dam

Kampioenenmakers
‘Ik zal het kort houden,’ zei John, ‘ik ben niet zo’n 
prater.’ Hij nam het cadeau in ontvangst en 
beëindigde zijn loopbaan als leider van het 
tweede. Dat hij niet zo’n prater was, wist ik niet. 
Dat hij een geweldige leider voor het tweede is 
geweest des te beter.
John heeft zich blijkbaar altijd erg op zijn gemak gevoeld bij 
het tweede. Bij ons op de bank had hij wel het hoogste woord. 
Nooit te beroerd om de jonge VOC-ers te vertellen hoe zij 
zich behoorden te gedragen, nooit te beroerd om het (matige) 
spel van zijn team op waarde te schatten. 
Toen ik zes jaar geleden in de selectie kwam spelen, was hij er 
al. Al die tijd heeft hij alles tot in de puntjes geregeld. Een 
wonderlijk gezelschap van trainers kwam en ging. John bleef. 
Hij heeft ze allemaal overleefd: Bart die regelmatig wanhopig 
zijn hoofd tegen de kleedkamerdeur aan bonkte, omdat het 
stelletje dooien met verlof niet vooruit te branden was. 
Koetsenruijter die zijn blousjes tot aan de navel open hield. En 
niet te vergeten Jacques den Herder. De laatste kampioenen-
maker van VOC 2. Het hoogtepunt uit onze tijd bij het tweede.

De kampioensfoto van het tweede
Ik heb het altijd goed kunnen vinden met John. Hij vaak wat 
minder met mij. Iedere keer dat ik zijn naam had genoemd in 
een wedstrijdverslag, kwam hij verhaal halen. Hoe ik het me 
in mijn hoofd haalde hem te noemen in een schrijfseltje van 
zo’n bedenkelijk niveau. Bescheiden John is er nooit zo van 
gediend als ik een woordje aan hem wijd. Dat ik in mijn blote 
toges tegen zijn reclamebord ben gaan poseren voor de 
kampioensfoto vond hij nog minder leuk, maar dat is weer 
een heel ander verhaal.
Tijdens zijn verjaardagsfeest in het clubhuis keek ik omhoog 
naar de kampioensfoto die uiteindelijk daar aan de muur was 
beland. John stond er helaas niet op. Ik zag dat de foto 
verplaatst was. Hij had plaats moeten maken voor de nieuwste 
kampioensfoto van het eerste. Deze nieuwe foto was zonder 
enige twijfel beter dan die van vorig jaar, maar toch stond iets 
me absoluut niet aan.

Aad, de kampioenenmaker?
Daar stond Aad. Pontificaal in het midden van de kampioens-
foto. Onbelangrijke spelertjes als de Verhaartjes waren geen van 
allen zichtbaar. Wellicht verstopt achter de omvangrijke buik 
van Aad. Wellicht geveld door zijn ellebogen. We zullen het 
nooit weten. Tot in lengte van dagen zullen we Aad wel zien 
staan. Aad, de grote kampioenenmaker van VOC. Aad, het 
middelpunt van dit succesvolle team. Dat zijn bijdrage was 
beperkt tot het ophangen van de shirts, staat er helaas niet bij.
In de week voor het feest van John had Aad zich al van zijn 
beste kant laten zien. Per e-mail werd Geert beledigd. Zomaar. 
Met de hele selectie in de CC. Aad plaatste een venijnige 

opmerking over getailleerde shirts en deelde een sneer uit 
over het grote aantal invalbeurten van de ‘supersub’. 
De oude vedette reageerde snel en goed. Als hij niet in elke 
zin twee keer het woordje ‘ik’ gebruikte, bleek hij best de spijker 
op zijn kop te kunnen slaan: ‘Jij gedraagt je langs de zijlijn af 
en toe als een beginnend trainertje met een lijn coke in je neus 
en daar zeg ik ook nooit wat van. Jij hebt natuurlijk een hoop 
frustraties eruit te gooien van die hele week die je thuis bij 
moeders de vrouw zit en op zondag komt er dan een eruptie 
van scheldwoorden waar de honden geen brood van lusten.’

Bescheidenheid siert de mens
John verveelde ons nooit met onnozele mails. In mijn ogen is 
hij altijd een drijvende kracht achter het succes van het 
tweede geweest. Bescheiden op de achtergrond. Heel anders 
dan Aad. Ik keek nog eens naar de kampioensfoto en bedacht 
me dat Aad misschien toch wel met iemand te vergelijken was 
die de term kampioenenmaker eer aan doet. Iemand die niet 
alleen het spelersformulier invult, maar zichzelf wel net zo 
graag in het middelpunt plaatst, ruzie maakt met iedereen en 
zichzelf ook schromelijk overschat. Aad is eigenlijk net Jose 
Mourinho. ‘Mij met God vergelijken is zinloos,’ zei Jose ooit, 
‘want God heeft nooit de Champions League gewonnen.’ 

Een bescheiden hoekje
Kampioenen maken bestaat niet. Kampioen word je niet, 
kampioen ben je. Verliezen doe je met waardigheid en winnen 
al helemaal. Ik stel daarom voor dat de kampioensfoto van 
het tweede weer een prominent plekje krijgt. Ter ere van 
John. Ook al staat hij er niet op. Juist omdat hij er niet op 
staat. Omdat hij al die tijd een kampioen is geweest voor 
VOC 2. Door alles wat hij voor ons deed. 
De foto van Aad kan dan mooi naar een ander plekje. Ergens 
in een bescheiden hoekje. Waar hij hoort.

Bor de Wolf
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PBW Consultancy
Executive search & selection

010 - 4200522
06 - 14406155

Bottelroos 81, 3068 BV Rotterdam
www.pbwconsultancy.com

Praktijk Els van 
Everdingen

Kinderpsychologie
010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.elsvaneverdingen.nl

Van Raalte Advies B.V.
Verzekeringen

010 - 2657291
Fascinatio Boulevard 742,  

2909 VA Capelle aan den IJssel
www.vanraalte.nl

Rogam Victoria
Mercedes Benz en Smart

www. rogam.nl www.victoria.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611
Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Sørensen  
Weijers & Ko
Arbeidsrechtadvocaten
010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),  
3062 ME Rotterdam

www.swnk.nl

TOP Repair B.V.
Autoschadeherstel

0180 - 411471
Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

Van der Linde 
Catering + 

Evenementen
Morsestraat 18,  

2652 XG Berkel en Rodenrijs
010 262 03 00 

www.vanderlindecatering.nl

Petercam 
Vermogensbeheer 

Vermogensbeheer
010 - 4128001

Willemskade 21, 3016 DM Rotterdam
www.petercam.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Soccer Works
Spelersmakelaardij

010 - 4132529
Weena 1039, 3013 AL Rotterdam

www.soccerworks.eu

Spec Management
Artiesten management
036 - 7112747

www.spec.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.plp.nl

Printvisie
Drukkerij

010 - 7410410 
 F 010 - 4198880

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam
www.printvisie.nl

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Van Soeren 
Accountants en belastingadviseurs

010 - 422 97 32
Stadhouderslaan 12,  
3051 HG Rotterdam

www.vansoeren.nl

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

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
010 - 4123138 06 - 

22197126
Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Profilease B.V.
010 - 2112011

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

Rijnmond Recruiters
Werving & selectie

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

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Smeding Media & 
Management B.V.

Uitgever Z journaal Rotterdam 
sponsored magazines
010 - 4182521

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

Tegels Jan Groen
Hoefweg 95, Bleiswijk
010 - 5215055

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

Unit 45
Intermodal innovators
010 - 2110222

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

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

070 - 3560086
Dr. Kuyperstraat 5,  
2514 BA Den Haag
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Hewi Hoogendijk bestiert de Rook Groep 

met Rosé van der Horst. De Rook Groep heeft 

die dag zo ongeveer 180 mensen aan het 

werk op diverse terreinen. Cees Frencken is 

verantwoordelijk voor Holland Werkt, het uit-

zendbureau, gevestigd in hetzelfde pand. 

Holland Werkt krijgt een verzoek en vindt er 

vervolgens het juiste personeel bij. Geen 

kaartenbak met duizenden namen, maar 

eerst aanvraag binnenhalen en dan de juiste 

mensen selecteren voor de klus.

De Rook Groep houdt zich bezig met vast-

goedonderhoud en facilitaire diensten. Ooit 

begonnen als schildersbedrijf door Huib 

Rook en later omgevormd tot een multidis-

ciplinair bedrijf. Disciplines die bestaan uit; 

schoonmaak, catering, betonherstel, kleine-

aannemerij, schilderwerk, containerrepara-

tie, transport en handelsonderneming.

Wat is jullie link met VOC?

heWi: Ik woon in Schiebroek en toen mijn 

zoon Stijn (12) ging voetballen was VOC een 

logische keuze. Stijn speelt in D4, het best 

presterende jeugdteam van VOC. Hij is kee-

per, een ietwat kleine keeper, maar staat 

zeker z’n mannetje. Zelf heb ik nooit aan 

voetbal kunnen doen door een ongeluk tij-

dens mijn jeugd. Ik golf en ski graag, alhoe-

wel dat laatste eigenlijk niet mag met mijn 

onderstel. Bij VOC trof ik een mooie mix van 

thuisgevoel en gemoedelijkheid. Een pret-

tige sfeer. Rosé (compagnon) heeft wel 

goed kunnen voetballen, die speelde bij 

AGOVV.

Cees: Ik heb wel gevoetbald, bij WCR in 

Rhoon. Helaas was ik altijd geblesseerd. Ik 

heb ooit nog wel in de jeugd een finale van 

een toernooi gewonnen tegen PSV. 

Jullie hebben als bedrijf een eigen invul-

ling gegeven aan het begrip sponsor?

heWi: We zijn ooit begonnen met hesjes 

voor de jeugd. Die worden nog steeds 

gebruikt. Nu hebben we het wat anders 

opgezet en maak ik één keer per jaar met 

Henk Weijers een  rondje om het clubhuis 

en kijken we samen wat er gedaan moet 

worden aan onderhoud. Wij hebben de 

wanden van kleedkamers en gangen voor-

De	Rook	Groep	en	
Holland	Werkt
Op een zonnige woensdag tref ik Hewi Hoogendijk en Cees Frencken in Vlaardingen. 

Niet gezellig op een terras, maar op een industrieterrein en in werkmodus.

30



zien van coating zodat het beter schoon te 

maken is. Tevens onderhouden we het 

schilderwerk aan alle kozijnen. Het is een 

topclubhuis, waar we regelmatig  allerlei 

onderhoud aan doen. Daar zijn adviezen 

voor gemaakt en op een volgend afspraken 

wanneer en wat er uitgevoerd moet wor-

den, deze worden door het bestuur beke-

ken op haalbaarheid en noodzaak, de kos-

ten worden dan gedeeld.

Cees: Als uitzendbureau zijn we net een 

jaar bezig en willen we ons op VOC wat 

meer profileren. Wij gaan de business club-

avonden bezoeken, wellicht een bord langs 

het hoofdveld laten plaatsen en willen nog 

wel wat met vlaggen doen. 

Hebben jullie al kennisgemaakt met 

de nobele cricketsport?

Cees: Nee, nog niet. Ik weet de telling ook 

nog niet, dus dan ziet het er ook nogal saai uit.

heWi: Ik vind de 20/20 competitie erg leuk 

en heb het Nederlands cricketteam op Lords 

zien winnen van Engeland. Dat was uniek!

Gaat VOC-1 het redden in de eerste klasse?

heWi: Het is misschien wat brutaal om te 

melden, maar ik zou het prachtig vinden als 

VOC zonder iets te  betalen en met behoud 

van de clubcultuur zich handhaaft in de 

eerste klasse.

Cees: Ik hoorde dat Jon Dahl Tomasson mis-

schien naar VOC kwam om op niveau af te 

bouwen. Als dat zo is, geef ik VOC een goe-

de kans. Of is dat maar een gerucht?

De heren moeten op pad. Ze gaan naar de  

Kuip om Oranje aan te moedigen tijdens de 

oefenwedstrijd tegen Slowakije. Ik probeer 

nog even wat grappen over rookgordijnen en 

rookpluimen, maar de heren hebben eigenlijk 

niks met rook. Zelfs niet met een rookverbod.

Geduldig poseren ze voor de camera en als 

ik even later in de auto zit, schieten me nog 

meer rookgrappen te binnen. Flauw uiter-

aard, maar op dat moment is de rook al rond 

mijn hoofd verdwenen en val ik er maar nie-

mand meer lastig mee. Nu maar afwachten 

of ze toestemming geven om dit artikel ook 

werkelijk te plaatsen. Witte rook?

Walter Baghuis
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Het herinneren aan mijn rood-zwarttijd viel 
niet tegen. Vooral omdat ik een geweldig leuke 
tijd heb gehad in de redactie van Vocabulaire 
en in het vijfde cricketteam, waarmee we zelfs 
kampioen werden in 1982. Toenmalig voorzit-
ter Maarten Castelein sprak de klasse wel met 
enige minachting uit: IID2, Tweeee deeee twee-
ee? Maar wij speelden toen wèl landelijk, tegen 
Arnhem 1 of zo en het tweede van Roosendaal.

De eerste slag die gewonnen moest worden, was om binnen te 

komen in de door mijn vriendjes Rob Heinecke en Jack Kats 

aangeprezen club. De destijds  heersende ballotagecommissie 

vond de straat waar mijn ouders woonden, Beatrijsstraat, maar 

‘mwah’ en voorzitter Bongers gaf een schets van een louche 

garagebedrijf. Althans van de eigenaren van dat bedrijf –hoe kende 

hij hen?-, die inderdaad in onze straat woonden. Ons huis was best 

goed met een mooie tuin, een serre en ook een dominee, een 

adellijk gezin en een familie die eigenaar was van de grootste 

wasserij van Rotterdam, woonden in die straat. Maar zij werden 

voor het gemak niet genoemd. En dus was het wel bijna een 

achterbuurt. Gelukkig las mijn pa het NRC Handelsblad – naast De 

Telegraaf  – en dat gaf de doorslag. 

Er moest uiteraard eerst een biertje worden 
gedronken
In mijn voetbalcarrière vanaf 1971 als 20-jarige, stond ik in een veel te 

goed team voor mijn kwaliteiten. Door topvoetballers als Peter Faasen, 

Jan van ’t Veer en Hans Markowski kwam ik niet aan de bal. Hetgeen mij 

deed besluiten te gaan hockeyen bij HC Rotterdam. Dat ging een stuk 

beter. Ik deed ook aan cricket. Een echt een talent in het stoppen van de 

bal met de voet, in het veld en voor het wicket. Dat had ik tijdens mijn 

voetbalcarrière moeten doen, bedacht ik me te laat. Met toenmalige 

teamgenoten Hans Ouwehand en Willem Ligtenstein hoop ik een 

reünie te kunnen organiseren. We zijn een heel eind.  Alleen Jaap van 

Dorp, een paar jaar captain van ons team, is niet te vinden. Dus als 

iemand iets meer weet, heeft dit stukje nog een (extra) doel.

Terug naar het kampioenschap: we hadden die avond een BBQ bij 

een teamgenoot. Maar ja, er moest uiteraard eerst een biertje 

worden gedronken met de tegenstander. Toen, schrik!, het is al laat, 

de BBQ wacht! We kwamen de tuin binnen waar het klaarliggende 

vlees inmiddels door de zon was geroosterd. Het werd een uiterst 

gezellige avond, alleen de allersterksten hadden de volgende dag 

geen darmklachten.

Ja en toen ontmoette ik mijn vrouw, ik kreeg een ander leven, 

nieuwe familie en nieuwe vriendenkring, intensieve job, ging ook 

nog eens studeren in de avonduren en weekends, geen tijd voor 

No	hard	feelings

cricket en uiteindelijk maar het lidmaatschap opgezegd. In 1996 na 

24,5 jaar. Bij VOC, waar ik toch samen met nu clubcoryfeeën als 

Robert Mol, Peter Faasen en Rob de Widt Vocabulaire had opgericht, 

word je dan geen lid van de Zilveren Ploeg. Tuurlijk niet (hij woonde 

immers in de Beatrijsstraat)! En tuurlijk no hard feelings. Overigens 

kunt u wel the shame verzachten door mijn eerste boek te kopen, 

Een Amerikaanse Droom, in juli te bestellen bij de boekhandel en 

via internet. Het speelt in WOII en enkele jaren daarna. Er zit nogal 

wat verrassing en intrige in het verhaal, ook het Englandspiel komt 

aan bod. ISBN/ISBN13: 9789461531971.

Charles	Muetstege
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Ingezonden In mijn pubertijd en tot ongeveer 22 was ik 
lid van VOC. Jaren vijftig tot ongeveer 1965. 
Ik heb er gevoetbald en gecricket. Het is een 
prachttijd geweest! Tal van hoogtepunten! 
Die periode was ook de inspiratiebron voor 
mijn jeugdroman Kopbal, die door bibliothe-ken nog steeds frequent wordt uitgeleend. 

Een paar namen: Peer, de terreinknecht en 
bekwaam mollenvanger; Tiel van Eck, de 
secretaris die de aanschrijvingen verzorgde 
en zeer hardnekkig was als je je afmeldde; 
Arie Terwiel, de beroemde bowler; Skip 
Grijseels, lang en tanig, onpasseerbare ‘spil’; 
de gebroeders Dobbinga; keeper en slimme 
balgoochelaar; Hannie van der Mijn, linksbui-ten en snel als een windhond; Eef Dunk, log 

maar wel heel technisch... Ik zou nog veel 
meer namen kunnen noemen. Ik speelde 
enige tijd in het eerste en het tweede. Veelal 
rechtsback, onder anderen tegen Coen 
Moulijn, die toen nog in Xerxes A1 speelde. 

Nu ik sinds enige tijd over internet beschik, 
kijk ik vaker naar de verrichtingen van de 
club. Zeker nu er spectaculaire overwinnin-gen worden behaald en promotie naar de 1e 

klas mogelijk lijkt. Met opzet zeg ik ‘lijkt’, 
omdat ik mij een seizoen herinner waarin ‘we’ 
met 8 punten voorsprong op de eerste plaats 

stonden. Tegen het einde van de competitie 
werd elke wedstrijd verloren en ‘dus’ geen 
kampioen. Typisch VOC, destijds. Net als 
toernooi de acht, waar we ons suf voor 
getraind hadden. 
Nu komt de reden waarom ik schrijf. Onlangs 
klikte ik het clublied aan. Toen ik het eerste 
couplet hoorde: Wahas zwaar de strijhijd, 
dehe rust is zoet, het elftal speelde kranig ... 
herinnerde ik mij plotseling dat ik dat eerste 
couplet ooit zelf geschreven heb naar aanlei-ding van een feest-/cabaretavond. Ik was bij 

de voorbereiding betrokken. Een jaar of acht-tien, negentien moet ik geweest zijn. Dus zo 
rond 1955. Ik meen bijna zeker te weten dat 
het mijn tekst is, al houd ik een slag om de 
arm. Naarmate je ouder wordt, weet je het 
soms niet meer precies... Wel is het een feit 
dat ik die tekst Wahas zwaar enz. zomaar 
meezong zonder hem te lezen! Vandaar mijn 
vraag: bestaat er zoiets als een archief waar 
de auteur van Wahas zwaar de strijd... 
genoemd wordt? 
Het zou me interesseren. Een leuk idee als 
‘mijn’ tekst na al die jaren nog gezongen 
wordt en zo niet, ook goed. Ik wens de club 
alle goeds en veel succes. En denk erom: 
houd die acht punten voorsprong vast!

Enfin, ik ging op diepgaand onderzoek. Belde diverse VOC-coryfeeën van naam: Maarten Castelein, Piet Schnitker, Martijn Wimmers, Fred Erdtsieck, Dries Ouwerkerk, Alan Garland, John Kerstholt en Rob de Widt. Helaas bleef ieder het antwoord schuldig. Wel wist men te schermen met diverse jaar-tallen, variërend van 1910 tot 1940. U begrijpt het: we zijn op zoek naar het verlos-sende woord van degene die de naam van de auteur weet van een lied, dat VOC in ieder geval nooit verloren laat gaan.

rOBert MOL

NOOIT GAAT ROOD ZWART VERLORENSoms zijn er van die momenten, dat er plots een spon-
tane bijdrage komt. Oud VOC-lid Carl Driessen (74), 
gepensioneerd leraar Duits van het vroegere Caland 
Lyceum, verblijdde ons met het volgende.

6

HET CLUBLIED

VOCabulair_01_2012.indd   6

02-04-12   15:18



PamEijER 
SPoRtdag
Vrijdag 25 mei is voor de tweede keer op VOC 

de Pameijer Sportdag gehouden.

En wat een dag! Prachtig weer, vrijwilligers 

ten overvloede, deelnemers klaar voor nieu-

we ervaringen en begeleiders die afgaande 

op de ervaringen van vorig jaar vol vertrou-

wen het terrein betreden.  

Alles was tot in de puntjes verzorgd! Hulde 

voor de dames Tineke, Lydia en Karin die de 

lunch bereid hebben. Dat was voor de deel-

nemers, wel het toefje op de hele dag. 

Na alle sandwiches, fruitsalade, balletjes, wor-

steflapjes en pannenkoeken, is met een 

handtekening de samenwerking tussen 

Pameijer en VOC bevestigd. Voortaan een 

geolied team.

Jammer, dat de keepers Jan, Michiel en Niels 

niet bestand waren tegen het geweld van de 

Pameijer deelnemers. Misschien was de har-

de wind en de hoge temperatuur net te veel 

voor onze keepers! Lichtpuntje is dat scout 

Rob voor het cricketteam Koos heeft gespot, 

die hoge scores behaalde bij het blikgooien. 

Met of zonder wind.

Iedereen die aanwezig was heeft pret gehad, 

volgend jaar weer een sportdag. Wie deel wil 

nemen moet zich zeker, zodra het kan, snel 

aanmelden. Het kan niet anders dan weer 

een prachtig evenement worden!

Dank aan alle VOC vrijwilligers: Niels van der 

Kooij, Tineke Kool en Noel, Feiko van den 

Oever, Rob de Widt, Nelleke Kaulingfreks, 

Mascha de Haas, Tineke Kuil, Lydia 

Middeldorp, Michiel Vis, Jan Valk, Diederik de 

Groot, Sophie Zijlstra, Mirjam Hoffmann, 

Sandra van Ommeren, Martin Groot 

Wesseldijk, Lex van Huizen, Max de Boorder, 

Boris Hoes, Julian Bradley en Karin Beaumont.
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RESERVEER ONLINE VIA WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL OF BEL (010) 456 08 55

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

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL

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

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

VAN MERCEDES-BENZ DEALER ROGAM) 

2661 CV  BERGSCHENHOEK 

INFO@AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
 (010) 456 08 55
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Connecting West Africa with Europe, Asia, South America
and South Africa

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

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

www.vanweelde.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

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072222
Prins Alexanderplein 27,  

3067 GC Rotterdam
rotterdam@zomerhofmuys.nl 

www.zomerhofmuys.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142, 

3004 AC ROTTERDAM
www.zinzi.nl 

Van der Wiel 
advocaten

Advocatuur
010 - 4362121

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.vdwlaw.nl
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De E-Klasse 300 BlueTEC HYBRID.
Vanaf € 56.460,-.
Met een laag gemiddeld verbruik en een beperkte CO2-uitstoot zet de E-Klasse 300 BlueTEC HYBRID een nieuwe economische 
standaard in zakelijk rijden. Geavanceerde functionaliteiten zoals COLLISION PREVENTION ASSIST, het optionele DISTRONIC PLUS 
en het ECO start-stopsysteem helpen u bovendien veilig en verantwoord op weg. Kijk ook op www.rogam-victoria.nl.

Gem. verbruik: 4,2 – 4,4 l/100 km, 23,8 – 22,7 km/l. 
CO2-uitstoot: 109 - 119 g/km.
U rijdt de E-Klasse 300 BlueTEC HYBRID Limousine vanaf 
€ 56.460,- exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken.

ROGAM Gouda, Grote Esch 50, 2841 MJ (Moordrecht). 
ROGAM Woerden, Rietdekkersweg 2, 3449 JC. 
www.rogam.nl, info@rogam.nl

Victoria Rotterdam Charlois, Driemanssteeweg 40, 3084 CB. 
Victoria Schiedam Spaanse Polder, Strickledeweg 99, 3125 AT.
Victoria Rotterdam Autostrada, vanwege verbouwing gesloten 
tot medio augustus 2012. 
www.victoria-mb.nl, info@victoria-mb.nl

PROX_93063_Rogam_210x295.indd   1 04-06-12   17:00


