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Aan alles komt een eind. Het voetbalseizoen is ten
einde, het verblijf van het eerste cricketteam in de topklasse is ten einde
en aan het leven van John Kerstholt kwam helaas ook een eind. Voor veel
zaken betekent een einde een mooi moment voor een nieuw begin.
Het cricket op VOC is begonnen aan een frisse start. Veel overwinningen in de hoofdklasse en een compleet nieuwe opzet met een Academy
en focus op eigen talent. De kakelverse cricketvoorzitter legt het een en
ander uit in dit nummer en hij weet zich gesteund door een grote groep
ambitieuze cricketliefhebbers.
Voor John Kerstholt is er geen doorstart, tenzij hij in reïncarnatie
geloofde. Terugkomen als voetbaltalent bij VOC of bij Sparta? Dat zou
voor hem nog een moeilijke keuze zijn. Op zijn afscheidsreceptie stonden
de Spartanen gebroederlijk tussen de VOC-ers en verbaasde iedereen
zich erover hoeveel hij voor beide clubs gedaan en betekend heeft. De
wandelende voetbalencyclopedie verdeelde zijn tijd over twee liefdes.
Dat ging af en toe ten koste van zijn familie, die geen weet had van zijn
betekenis voor beide clubs en verbaasd de enorme toeloop aanschouwde. De tassenkoning maakte het kampioenschap van ons eerste nog mee
en hem bleef het dramatische slot van de competitie voor Sparta
bespaard. Waarschijnlijk heeft hij het zien aankomen.
De voetballers van het eerste kunnen zich opmaken voor een seizoen
in de Hoofdklasse. Trainer van het jaar Peter de Haan plakt er nog een
seizoen aan vast en moet op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Zijn
topscorer Thomas vult de voetballoze maanden met een verblijf bij de
Houston Dutch Lions. Iedereen op VOC is ervan overtuigd dat we wat te
zoeken hebben in de Hoofdklasse en het zou mooi zijn om dat met een
groot blok aan op VOC opgeleide spelers waar te maken.
De combinatie cricket/voetbal wordt nieuw leven ingeblazen en de
beide hoogste elftallen geven het goede voorbeeld. VOC is een cricket- en
voetbalvereniging en waar ooit de cricketers domineerden met een groot
aantal opeenvolgende landskampioenschappen is er nu een grotere
inbreng van de voetballers binnen VOC. De kloof, die ontstaan is, gaat
gedicht worden en het is de bedoeling dat veel talentvolle voetballertjes
ook hun plaats gaan vinden binnen het cricket.
Voor mij persoonlijk komt er een einde aan mijn tijd als eindredacteur
van de Vocabulaire. Ik kijk met veel plezier terug op de mooie tijd met
Cees, Robert, Arnold, Tineke, Kees en Marc en de vele artikelen, die elk
kwartaal door mij werden voorzien van een pakkende kop of een taalcorrectie. Ik word weer gewoon lezer en kan mij in het vervolg aan de bar
begeven zonder dat het gesprek meteen stil valt.
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Matthijs Creutzberg

Het balkon
moet weer vol
Op een typische voorjaarsdag met afwisselend stortregens en opklaringen spreken
we de nieuwe cricketvoorzitter Matthijs Creutzberg. Er is op dat moment al veel
door hem in gang gezet en in dit nummer besteden we ook al aandacht aan een
aantal veranderingen, die direct in het oog springen: de Reservoir Dogs, het jeugdcricket, integratie van voetbal en cricket en de nieuwe technische commissie.
Daarnaast loopt de Cricket Academy en zijn er veel nieuwe namen, die zich verbonden hebben aan het gewijzigde cricketbeleid.
Iedereen kent je als drummer van de

wedstrijd verloren. Inmiddels voetballend een

allemaal wel heel serieus aangepakt te

lustrumband, een weinig talentvolle

zekerheidje achterin bij Veteranen 2 samen

worden. Is die “lol” wel vrijblijvend?

cricketer en vader van wat jeugdleden.

met Jan van ’t Veer (die veel coaching nodig

Fun is inderdaad erg belangrijk en wat mij

Dat is vast niet alles. Kan je jezelf even

heeft) en bij de Veteranen Cricket. Sinds 2001

betreft een voorwaarde voor succes. Als je

goed voor ons neerzetten en gelijk even

organiseer ik mede de Missing Bail Tour. In de

geen lol hebt in het spelletje zie ik niet hoe je

je achternaam verklaren?

periode van Peter Faasen was ik ook al eens

ooit tot grootse prestaties kan komen.

Ik ben opgegroeid in Arnhem en speel cricket

secretaris van de cricket commissie.

Daarnaast spreekt het idee van zelf opleiden

vanaf mijn 7e. Bij CCA in Arnhem. DSCC in

Afijn, Ik ben getrouwd met Chantal en heb

mij erg aan. Geen passanten, exchange spe-

Delft en Victoria bij de buren. Ik ben in 1995

drie kinderen Renate, Tessel en Elger. Renate

lers en andersoortige gelukszoekers, nee

lid geworden van VOC op voorspraak van

heeft ooit Tip en Run geprobeerd maar is toch

eigen mensen die ook echt iets willen toevoe-

Jeroen Meeter met wie ik toentertijd bij

naar hockey overgestapt en dit jaar gaat

gen aan de club. Wat mij betreft is dat ook

Victoria speelde. Zijn voetbal elftal had verjon-

Tessel met de Meisjes U9 starten. Elger is voet-

echt onderdeel van een kennismakingsge-

ging nodig en zodoende kwam ik terecht in

ballend zoekende en loopt verder lekker mee

sprek: wat ga jij de club brengen. Want het is

een elftal met Hans van der Kooij en Michel

met de Tip en Run.

wat mij betreft zeker halen en brengen. Kijk

Kok . Niks bijzonders gewoon, links achterin

Die achternaam ? Ja beetje gek misschien, je

naar het teambuilding weekend van de selec-

en af en toe links voorin. Na een aantal jaren

spreekt hem anders uit dan dat je hem schrijft.

tie dit jaar en je weet wat ik daarmee bedoel.

toen Victoria Cricket in feite ophield te

Vraag me niet waarom maar alle Creutzbergen

Allemaal spelers die ook iets willen terugge-

bestaan ben ik ook overgestapt naar de cric-

in dit land hebben dat: dus “kruitsberg” bena-

ven aan de club. Ik ben er van overtuigd dat

ket afdeling en kwam in een elftal terecht met

dert het het dichtst.

als we de sfeer weer terugkrijgen, die spirit uit-

twee maal Hennink en twee maal van den
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straalt naar de mensen langs de kant en op

Broek. Ik zeg karakter vormend genoeg. Vele

Als je de nieuwe plannen met één

het balkon en daarmee wedstrijden worden

jaren in VOC 2 en 3 gespeeld en zelfs 1-malig

woord zou moeten beschrijven, dan

gewonnen. Kijk naar de wedstrijd tegen Rood

mogen invallen bij het eerste als vervanger

denken we direct aan “lol”. Breng de

en Wit uit: door pure teamspirit wordt die

van Maarten van Ierschot. Vang gepakt maar

lol terug in het cricket. Toch lijkt het

wedstrijd gewonnen met een elftal van louter
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OPEN DEUR
eigen mensen en zonder coach tegen een

jarige exchange spelers die bij van Eijk sliepen

cricketen krijgen. Waar het vroeger een van-

team dat voor zover ik weet vijf buitenlanders

hier niet meer welkom zijn al was het alleen al

zelfsprekende combi was is het dat niet echt

had opgesteld en waar de voertaal Engels

vanwege het feit dat ze een plek van een

meer. Dat is jammer want dat maakt de club

was. Dus mijn eerste doel is om die lol er weer

eigen speler innemen. Of we helemaal zonder

nou juist zo uniek. Die slogan krijg je nog van

in te krijgen. Beantwoord dat ook je vraag

speler/coach kunnen ? Ik hoop op lange ter-

me……eigen VOC’ers eerst klinkt wat pedant.

voor wat betreft de vrijblijvendheid ?

mijn wel, in ieder geval zonder speler. Ik zie
echter zeker de toegevoegde waarde van een

We zagen je op VOC na het overlijden

Wat maakt jou de aangewezen man om

ervaren coach: iemand die zowel onze spelers

van John Kerstholt. Wat was je band

de komende jaren het gezicht van VOC-

op een hoger niveau brengt, die een professi-

met hem en wat doet zijn overlijden je

cricket te zijn?

onele kijk inbrengt en die ook onze eigen coa-

en wat betekent het voor VOC?

Ja dat is een lastige vraag. Ik denk dat men zag

ches beter maakt. Je ziet nu dat eigen spelers

Ik heb met John in een elftal gespeeld en was

dat ik op zich wel in staat ben om een team

opbloeien wanneer ze een eerlijke kans krij-

getuige van zijn afscheidswedstrijd als voet-

aan te sturen en het prettig vind om ergens

gen en ook de juiste coaching krijgen. Noem

baller, met een doelpunt. Daarnaast was John

mijn tanden in te zetten. Resultaten behalen

het het Feyenoord model: het is aan de

een vaste reisgenoot van de Missing Bail. Ik

ligt mij wel. Dit programma Cricket2020 is

Technische Commissie om te bepalen of er

heb hem geloof ik nog op zijn laatste wed-

natuurlijk een geweldige uitdaging die ik dan

een Pelle moet komen. Daartoe is ook die

strijd uitgerund: een snelle run die John bij

ook graag aanga. Ik heb de overige commis-

commissie inmiddels op volle oorlogssterkte

lange na niet kon halen zo besefte ik mij later.

sieleden ook voorgehouden: kijk om je heen

zodat die discussie daar goed gevoerd kan

Zijn waardevollespullen koffer vormde een

in het clubhuis en sta even stil bij al die trofee-

worden.

bijzonder en vast ritueel van elke tour: “Waar
is die koffer ? Bij van den Broek ? Die mannen

ën en kampioensfoto’s : dat is de historie waar
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Helemaal klaar
Afgelopen zondag werd ik opgeschrikt door de berichtgeving rond de wedstrijd
Alphense Boys – Haaglandia. ‘Hoe is het mogelijk?’ was mijn eerste reactie. Een
ogenschijnlijk rustige wedstrijd loopt volledig uit de hand na het eindsignaal,
waarbij zelfs het publiek zich ermee bemoeit. De halve (voetbal)wereld staat
weer op z’n kop. Op de achtergrond loopt de rechtszaak met betrekking tot het
overlijden van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

wij met zijn allen over gaan: als we die verant-

We spreken je vast de komende jaren

vertrouw ik niet, stuur maar weer terug”. Ja,

woordelijkheid niet goed voelen en zorgvul-

nog en kunnen dan specifieke onder-

John was natuurlijk een VOC-icoon in zijn

dig mee omgaan dan praat je direct over de

werpen met je doornemen, maar voor

geheel eigen stijl. We zullen hem op tour mis-

Uitbannen lukt waarschijnlijk nooit. Maar we moeten er

Everdingen, heeft als bestuurslid de afgelopen jaren zijn

toekomst van cricket bij VOC. In feite is dat

nu willen we graag van je weten wat

sen en ook zijn eigen mening en verhalen uit

wel dagelijks aan werken. Het is een groot goed dat er

schouders onder het cricket gezet. Nu geeft hij het stok-

ook onze opdracht: laat cricket bij VOC over-

het lange termijndoel is en welke slo-

de oude doos zullen helaas onbenoemd blij-

wekelijks honderden VOC’ers in actie komen, zowel op

je over aan Matthijs Creutzberg. Lau, dank voor jouw

leven.

gan daar bij hoort. Waar kunnen we je

ven.

trainingen als in wedstrijden. Of het nou om de breed-

scherpte, humor en gezelligheid in het bestuur evenals

tesport of selectie elftallen gaat, je wilt altijd winnen. En

de inbreng van de broodnodige VOC-historie.

op afrekenen.
Er wordt radicaal gebroken met een

Doelen stellen is mooi en zeker lange termijn

Walter Baghuis

mooie crickettraditie. Men neme een

doelen klinken vaak vaag en zweverig. Waar

tikkie hier en duwtje daar, ook als het op de grens is.

Arjan Nataraj

buitenlander, die 80 runs per wedstrijd

je mij op mag afrekenen is toch die consisten-

Maar het commentaar geven op de leiding (vanuit het

Voorzitter R.C. & V.V. VOC

maakt en vier wickets pakt. Daar

te groei van de cricketafdeling, een herken-

veld, door ouders en toeschouwers), overbodige over-

komen mensen ook graag naar kijken

baar beleid, ruimte voor jeugd en uiteindelijk

tredingen en als summum het voor eigen rechter spe-

en dat zorgt ervoor dat je op het hoog-

weer kampioenschappen. Er zal een herken-

len, ik ben er helemaal klaar mee! Het initiatief rondom

ste niveau kan blijven spelen. Kunnen

baar elftal moeten staan en het balkon moet

positief coachen en het opleiden van eigen scheidsrech-

we zonder?

weer vol. We moeten er immers ook van

ters zijn slechts enkele voorbeelden die op VOC met veel

Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. In

genieten. Het zou helemaal geweldig zijn als

enthousiasme ondersteund worden door ouders, leiders

ieder geval zijn wij er van overtuigd dat de 18

we daarbij ook weer meer voetballers aan het

en trainers.

daar mag je best wat voor doen en ja het is voetbal. Een

Onlangs hebben wij als bestuur een evaluatiegesprek
gehouden met onze gedragscommissie. Ruim een jaar

J.P. door EDWIN SWEEP

actief en als eerste gestart met opstellen van de
gedragsregels. De commissie is welgeteld één keer in
actie gekomen en dat is opmerkelijk. Is het slechts één
keer nodig geweest of weet men de weg naar de
gedragscommissie niet te vinden? Mocht er in jouw elftal of van je kind iets gebeuren waarvan je vindt dat het
niet op het/ons voetbalveld thuishoort, laat het dan
weten zodat we dit kunnen aanpakken.
Ik sluit af met het positieve nieuws dat het cricketseizoen goed is begonnen. Veel mensen zichtbaar actief,
mooie plannen en goede resultaten. Laten we dit met
elkaar zo voortzetten. Veel mensen zijn hierbij betrokken en daarvan wil ik er één specifiek noemen. Lau van
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Lau (midden) knijpt een oogje toe
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Pameijersportdag 2013
31 mei, een schitterende dag zowel qua weer als het enthousiasme van de Pameijer cliënten en
de VOC-vrijwilligers. Vijfenvijftig Pameijer- en Myosotissportdagdeelnemers , hun begeleiders en
de vele VOC- vrijwilligers waren aanwezig tijdens de derde Pameijer-VOC-sportdag en genoten
van de gezelligheid, de spellen en de lunch. Om 11.00 uur werd na de koffie gestart met de speluitleg voor de vrijwilligers en de uitreiking van de VOC-polsbandjes aan de sportdagdeelnemers.
Daarna de gezamenlijke warming-up met muziek. De volgende spelrondes kwamen de spellen
en sporten aan de beurt. Na de lunch kwamen de laatste spellen aan de beurt en om 15.00 uur
werd de sportdag afgesloten. De VOC-vrijwilligers en de begeleiders van de Pameijer sloten de
dag af met een drankje en een hapje.

Op naar volgend jaar. Bent u er dan ook bij?

VOC 1 in de hoofdklasse
een haalbare uitdaging voor de lange termijn?

Als VOC 1-watchers en scribenten van de websiteverslagen mag
een weldoordachte - en gefundeerde mening van ons omtrent
de consequenties voor het eerste elftal in de hoofdklasse volgend jaar natuurlijk niet ontbreken, zeker niet wanneer daar
om verzocht wordt. Bij dezen derhalve.

klasseniveau zal de ‘druk van onderaf’ op de
selectiespelers merk- en voelbaar worden,
hetgeen voor hen de intrinsieke motivatie
met zich mee zal moeten brengen een hoger
trainingsniveau en dus een volgende stap in
hun sportieve ontwikkeling te willen berei-

8

De hamvraag is vooral: kan en wil VOC in al

de situatie is door drie achtereenvolgende

ken. Intensievere trainingsarbeid en een

haar geledingen deze stap voor langere ter-

kampioenschappen nu drastisch veranderd

hoger fitheidsniveau zijn voorwaarden om

mijn aan? We gaan er vanuit dat het bestuur

waardoor het noodzakelijk is om het beleid

aan de mentale - en fysieke eisen die vereist

en in haar kielzog de werkorganisatie onder

partieel bij te sturen of aan te passen.

zijn voor het voetballen op een hoger niveau

het mom van het credo ‘regeren is vooruitzien’

Maar niet alleen voor het kader is het spelen

te voldoen. Wie daarbij de evidente relatie tus-

proactief hun voorbereidende werk hebben

in de hoofdklasse een (nieuwe) uitdaging.

sen het voorkomen van blessures en trai-

gedaan, de promotie zat er immers al ruim

Ook aan de technische kant van VOC liggen er

ningsarbeid in ogenschouw neemt - daar zijn

een half jaar aan te komen. De additionele

de nodige vraagstukken op tafel. Het ingezet-

genoeg statistieken over bekend - kan niet

eisen van de KNVB voor het spelen op hoofd-

te jeugdbeleid van pakweg zo’n tien jaar gele-

anders concluderen dan dat onze technische

klasseniveau zijn ook niet bijzonder ingrij-

den heeft ertoe geleid dat VOC met zowel de

staf, geïnitieerd door het bestuursbeleid, een

pend of afschrikwekkend, hoewel er natuur-

selectie als de standaardteams in alle leeftijds-

schone taak heeft om persoonlijke – en ver-

lijk een intensiever beroep gedaan zal worden

categorieën op hoog en veelal het hoogst

enigingsambities op elkaar af te stemmen en

op (de inzet van) meer vrijwilligers. Maar is er

haalbare niveau speelt. En om de huidige

verder kundig te ondersteunen.

ook een nieuwe ideologie bepaald? De oor-

talentvolle jeugdspelers in hun ambitie te blij-

spronkelijke wens van onze beleidslieden om

ven faciliteren is spelen op het hoogste niveau

binnen vijf jaar naar een stabiele eersteklasser

verstandig maar ook wenselijk. Door het voor-

uit te groeien is genoegzaam bekend, maar

uitzicht om te kunnen voetballen op hoofd-

Mede namens
Feiko van den Oever en Hans van der Kooij,

Paul Hoes
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Jacques Kallis op VOC
INTERVIEW MET
ONZE NIEUWE
CRICKET-COACH
How did you get in touch with VOC?
There is a strong history between VOC
and the club I have played with back
home North Hobart. Chris Free and
Michael Dighton are both close friends
as is Timm van der Gugten. They really
enjoyed their time at VOC and they
recommended it.

Yeah! I have played Australian Rules
Football, hockey, athletics and golf.
Teamsports are hard to beat.
Who did you admire?
At an earlier age I admired Australian
cricketers. Since being in a professional
sporting environment I really admire
people that entertain. Sport exists
professionally because it is
entertainment and that is the reason I
believe Muhammad Ali is the greatest
athlete ever.

What should the U14 have learned
from you at the end of the season?
Enjoyment of the game and a greater
understanding and skill level.
Can Julia earn her money in womens
cricket in Australia?
Julia has huge potential and of course
she could. The important thing to know
as a young cricketer is if you aspire to
become a professional you must enjoy
the game and train as the professionals
do. Then you will make it!

Sandy Rogers
Anything to tell our readers about
your first impression(s)?
Table sliding. I was also told I would
either play cricket for Australia or marry
a Dutch girl after my stay at VOC.
We heard you are injured. Is there
progress in healing?
Unfortunately I have had an overuse
injury flair up in my back since arriving, I
am training hard during my spare time
and hope to be back to full fitness.
Why, where and when have you
started to play cricket?
Why: I probably saw my older brother
play and wanted to copy him. Where: on
our farm in the backyard. When: I was
about 5 years old I guess.
What is your best batting
performance and what is your best
bowling performance?
I scored a 100 and took five wickets both
in the same game. I was probably 14
years old playing in the Under 12 team
though as it hasn’t happened since.
Who have you played with?
Ricky Ponting and Tim Ruyters.
Did you play other sports?
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Woensdag 29 mei was de Zuid-Afrikaanse cricketheld Jacques Kallis
op VOC ten behoeve van het ‘Jacques Kallis Foundation’ fundraising
diner. De aanwezigheid van de beste allround cricketer ter wereld
was een geweldig kinderfestijn!
Alle VOC cricket kinderen waren aanwezig en de ‘coole’ Jacques Kallis
heeft alle vragen beantwoord, volop handtekeningen op bats gezet
en ook nog met de kinderen balspelletjes gedaan. Wat een
cricketbeleving op VOC

door
Tizo Moorman
en
Julia van der Werf

VOC Cricket Promo
In het kader van de voetbal - cricket integratie, een speerpunt van het

Cricket. Vrijdag 19 april waren de opnames met een ‘echte’ crew en cast

Cricket 2020 programma, heeft regisseur Maarten van Nierop op een

gevormd door voetbal- en cricketspelers uit VOC- 1, wat natuurlijk de nodi-

geweldige manier in beeld gebracht waar VOC voor staat; Voetbal EN

ge hilarische momenten opleverden. (Zie VOCwebsite, zoek op “PROMO”)
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Interview

Jeugdcricket Frank van Lent

Cricketers moeten
hun sport verkopen
Door de komst van de Cricket Academy, de degradatie
van het eerste cricketteam en de komst van een
nieuwe cricketvoorzitter waait er een nieuwe wind
door het cricket. Zijn hiermee ook de problemen binnen het jeugdcricket opgelost? We vragen het de voorzitter van de jeugdcricketcommissie Frank van Lent.

het zogenaamde Coach The

echt grote vis als Bas Zuiderent of Roland

Coach principe. Vroeger haal-

Lefebvre krijg je misschien maar één keer in

de je via de KNCB het Engelse

de 20 jaar (zij zijn beide profcricketer geweest

Level-1 diploma (een best

in Engeland). Wel is het zo dat we nu veel

goede cursus trouwens) en

gestructureerder met onze talenten omgaan

dan ging je training geven. Nu

en ook nog eens het hele jaar door. Toen ik in

bespreken de coaches onder-

de jeugd speelde, pakte ik in mei mijn oude

ling het trainingsplan en eva-

crickettas van de zolder en legde daar mijn

lueren ze de trainingen ook

voetbaltas. Nu trainen ze het hele jaar door.

onderling. Daarnaast coachen

Dat kan natuurlijk ook omdat wij de indoorhal

ze de jongens in de wedstrijd.

hebben. Maar andere clubs doen dat ook, die

Wat ze dan zien, daar kunnen

huren dan een hal, bijv. de onze.

ze weer in de training op
terug-komen. Met onze nieu-

Terugkomend op je vraag: als we dus meer

we trainer Atse Buurman, die

jeugdspelers hebben, komen er ook meer

zelf een professionele fitness

Nederlands. Elftal. En dan speel je wel over de

jeugdspelers aan de eindstreep als senior en

coach is, is er op dat gebied

hele wereld, zelfs betaald! In stadions in India

daar zitten dan vanzelf goede spelers tussen.

voor veel cricketers nog meer

of Australië of Engeland, voor soms 60.000

Ze zijn in ieder geval goed opgeleid en heb-

mogelijk (bijv. voor de wat

toeschouwers en 100 miljoen tv-kijkers. De

ben vaak getraind. Dan is het niet meer dan

minder fitte spelers uit de

Nederlanders Dirk Nannes en Ten Doeschate,

normaal dat er gemiddeld elk jaar één of twee

lagere teams zoals ik zelf).

die met het Nederlands Elftal van Engeland

doorstomen naar VOC 1.

wonnen in de WorldCup van 2009, spelen ook

Het VOC 2020 cricketplan dat is aangenomen,

Nog relatief weinig jeugdvoetballers

De ideale situatie, tsjonge. Alle jeugdteams

in de Indiase Premier League en verdienen

maakt het ook wat makkelijker. Er is gekozen

beoefenen daarnaast ook cricket. Daar

kampioen van Nederland. Dat zou nog eens

daar 500.000 USD voor zes wedstrijdjes. Dat

om niet meer elk jaar een betaalde speler/

is al van alles geprobeerd om dat te

een hoop aandacht opleveren! En in elke

zie ik de Nederlandse top-profvoetballers nog

coach, enkele exchange-spelers en nog wat

verbeteren. Wat zijn jullie acties?

Nederlandse jeugdselectie minstens een

niet verdienen.

crickettoeristen op te stellen in VOC 1, puur om

Erna Truijens probeert daar ook van alles aan

VOC-er, dat is ook mooi. Maar je wil vast weten

op die manier de landstitel te kunnen halen,

te doen. We moeten veel meer aandacht

hoeveel spelers, hoeveel teams. Het zou ide-

Heb je het idee dat er een frisse nieuwe

tijd overhouden om cricket te blijven spelen,

Wist je trouwens dat er in Nederland onge-

maar om zoveel mogelijk VOC-jongens op te

genereren (dus niet krijgen, het gaat niet van-

aal zijn als we voor alle oudere leeftijdscate-

wind waait?

naast het huiswerk dat ze denken te moeten

veer 150 damescricketers zijn? Maar het

stellen. Met VOC-jongens bedoelen we niet

zelf). Sommige voetballers weten niet eens

gorieen (U12+) één prestatie- en één “gezel-

Nou het is geen nieuwe wind, maar wel een

gaan maken. En anders vragen hun ouders

Nederlands Dames XI doet ook mee met het

alleen jongens die al vanaf de jeugd bij VOC

dat er cricket is op VOC. Wat dat betreft is het

ligheids” team hebben en voor alle jongere

flink sterkere wind. Het was eerder eerst een

dat wel. Gek is dan, dat ze dan vaker stoppen

WK, staat negende op de wereldranglijst en

cricketen, maar ook senioren die op senior-

jammer dat er in de hal geen ramen zitten,

leeftijdscategorieen(U9, U10) er twee presta-

briesje, nu een storm. Maar hij komt wel uit

met cricket dan met voetbal/hockey. Het is

speelt mee in de competitie in Engeland. Dat

leeftijd lid willen worden, maar dan wel wat

zodat je het cricket in de hal gewoon kan zien.

tie- en twee “gezelligheids” teams zijn.

dezelfde richting. Ik hoop trouwens dat deze

dus belangrijk om cricket hun nr. 1 sport te

team gaat ook de hele wereld rond (Barbados,

voor de club willen gaan doen. Dat kan coa-

De verbeterde buitenkooien zorgen ervoor

Daarnaast nog drie meisjesteams. Waar we

storm wel een tijdje aanhoudt, eigenlijk dat hij

maken. Hoe je dat doet? Ja als jij een goed

Zuid-Afrika, noem maar op). Wij hebben nu

chen zijn, maar net zo goed penningmeester

dat daar ook weer meer getraind wordt. Je ziet

dan de benodigde velden vandaan halen, dat

niet meer gaat liggen.

idee hebt horen we het graag natuurlijk. Zelf

vier VOC-meisjes bij de Nederlandse meisjes-

worden of zo. Pure crickettoeristen, die hier lid

namelijk, dat als er daar getraind wordt,

zien we dan wel weer.

denken we dat het op verschillende manieren

selecties zitten; als die zo doorgaan spelen ze

worden omdat ze hier op hoog niveau kunnen

jeugdvoetballers toch altijd even gaan kijken

Er is altijd voldoende animo bij de jong-

tegelijk moet: cricket moet “cool” gevonden

straks namens VOC en Nederland ook overal!

spelen, gebruikmakend van de beste accom-

en dan onder de indruk zijn van hoe hard er

Clubman John Kerstholt is onlangs over-

ste cricketers (5-11 jaar), maar daarna

worden, denk aan die stoere uitrusting met

Lijkt mij voor hen een stuk leuker dan voetbal-

modatie van Nederland en meteen na de

gebowld en geslagen wordt. Visibility dus, dat

leden, wat was jouw band met hem?

wordt het lastig ze te behouden voor het

helm, legguards en een groot bat en de sport

len of hockeyen in een of ander anoniem elf-

laatst gebowlde bal in hun autootje terug naar

marketing-woord. En als er eens een voetbal-

Ik was op een gegeven moment zijn beste

cricket. Is daar wat aan te doen?

is een nu al een stuk sneller geworden (jeugd-

tal. We hebben ook VOC-jongens die goed

huis rijden, daar staan we niet meer voor open.

ler gaat kijken, bij de kooi, of aan de rand van

klant, vertelde hij mij eens. Ik had namelijk

Ja en nee. Het speelt natuurlijk bij alle sporten,

wedstrijden duren nu nog geen 3 uur).

presteren en in de Nederlandse selecties zit-

Dan stellen we liever een jong eigen talent op.

een veld, dan zou ik het zo leuk vinden als een

nogal wat lustrumtruien gekocht. Volgens mij

Andere kleine sporten (bijv. honkbal, golf)
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ben we ook meer kans op grote vissen. Een

cricketer dan met zo’n jongen even gaat pra-

is de helft al aangevreten door de motten, dus

hebben dezelfde problemen. Grote sporten,

Toen ik een kind was vonden niet-cricketers

ten, die gaan ook elk jaar namens Nederland
naar Engeland, Ierland e.d. Is toch super-aan-

Dit jaar zijn er weer nieuwe trainers en is

ten en hem uitlegt hoe het werkt. Of zegt:

ik kan alweer nieuwe bestellen bij het volgen-

zoals voetbal op VOC bijvoorbeeld, verliezen

het vaak saai: iedereen de hele dag stilstaan in

trekkelijk? Of speel je liever op zaterdagoch-

er een nieuwe structuur in trainingen. Hoe

Probeer het ook eens! Dat doen ze nooit! Wat

de lustrum. John was natuurlijk meer dan

dan ook relatief veel kinderen. Alleen vindt

een wit pak en bekakt (dat laatste vond ik zelf

tend in de regen tegen Alexandria 9?

werkt dat en wat is het idee daarachter?

verwacht je dan, dat zo’n voetballertje zichzelf

alleen mijn truienleverancier. Hij was heel

men dat dan minder erg omdat er nog

nooit zo erg trouwens, ik vond het juist wel

Niet alle trainers zijn nieuw hoor, Dirk

aanmeldt, bij mensen die hij allemaal niet

vaak op VOC te vinden en wist altijd mooie

genoeg overblijven en het meestal juist de

leuk als het een beetje elitair is, net zoals VOC

Zijn er doelen verbonden aan het

Alexander van Baaren en Tim de Kok trainen

kent? Echt, cricketers moeten hun sport veel

verhalen te vertellen over vroegere cricket of

meest gemotiveerde zijn die overblijven. Wat

zelf dat een beetje is). En wat ik zelf altijd ver-

jeugdcricket conform het voetbal.

de jeugd al een paar jaar. Bas Zuiderent deed

actiever verkopen. Dat is een opdracht die

voetbalhelden. Dat hielp mij nog wel eens een

voor cricket een probleem is, is dat het voor

tel: het is de kortste weg naar internationale

Willen jullie elk jaar een talent laten

het vroeger ook en doet het nu weer, maar

iedere cricketer zich ter harte moet nemen.

verregende zondagmiddagwedstrijd te over-

de kinderen vaak de tweede of derde sport is

roem. In Nederland heb je 1,1 miljoen geregis-

doorstromen naar het hoogste team?

dan als Head Coach van de Cricket Academy.

die ze doen, naast voetbal of hockey. Als ze

treerde voetballers, daar kunnen er maar elf

Dat is meer een technische beleidsvraag. En

Wat we nu wel echt anders doen dan vroeger,

Beschrijf eens een ideale situatie voor

dan naar het voortgezet onderwijs gaan, gaan

van in het Nederlands Elftal. Bij cricket heb je

ik zie dat als het eindpunt. Het is meer zo: als

is dat we veel meer aandacht aan de oplei-

het jeugdcricket op VOC in de toekomst.

ze zich afvragen of ze nog wel genoeg vrije

er 5000, en ook daarvan gaan er elf in het

de poel waarin we vissen groter wordt, heb-

ding/begeleiding van de trainers zelf doen;

Wat is je visie?

leven. We zullen zijn enthousiasme en inzet
zeker missen.
Walter Baghuis
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Rood,
Zwart
en...Groen?

SportPlus

In het kader van SportPlus onderzoekt de
duurzaamheidcommissie naar korte en lange
termijn oplossingen om VOC als vereniging
milieuvriendelijker te maken. Er zijn dan drie
onderdelen te onderscheiden:
energie leveren, energie besparen
en energie verbruiken.

Na een verloren uitwedstrijd gaan we wel eens met een paar jongens langs McDonald’s om ordinair ons verdriet weg te vreten. Wat
de laatste tijd opvalt bij de Mac is dat ze langzaam maar zeker bezig
zijn de fastfoodketen “Groen” te maken. Tot aan het logo toe!
Verduurzaming heet dat. Plak er een groene kleur op, strooi wat
met feiten over waar je de aardappels vandaan haalt en plotseling
kan je jezelf een duurzaam bedrijf noemen. Het begrip duurzaam is
dan ook ernstig aan erosie onderhevig. Is dit ook de doelstelling
van de duurzaamheidcommissie vroegen we onszelf een jaar geleden af? Willen we onze vereniging alleen duurzaam kunnen noemen of willen we daadwerkelijk milieuvriendelijke maatregelen
nemen, die ervoor zorgen dat we onze energiebehoefte, afvalproductie en waterverbruik drastisch verminderen?

Maarten van Nierop
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Energie Leveren

Hierbij kan gedacht worden aan een goedkoper
en duurzamer energiecontract (Groene energie),
maar ook aan bijvoorbeeld het plaatsen van
windmolens of het installeren van zonnepanelen
voor het opwekken van energie
of het verwarmen van water.

Energie Verbruiken

Het energieverbruik terugdringen kan ook op
verschillende manieren. De lichtmasten voorzien van
LED, apparatuur in de keuken vervangen, de verwarming
in de crickethal en het clubhuis efficiënter gebruiken en
het warmwaterverbruik omlaag brengen.

Energie Besparen

Goed is het om te kijken naar het huidige verbruik en of
daar vreemde pieken in te vinden zijn. Er is al een
proefperiode geweest waarbij het energieverbruik in de
keuken is gemeten, waarbij bleek dat er zeker winst te
boeken is. Daarnaast zijn er creatieve manieren om te
besparen, zoals de toegangsdeur op een dranger zetten,
warmteterugwinning uit douchewater,
een grasdak op de crickethal of het stimuleren
van carpoolen.

Korte Termijn

Lange Termijn

Voor de lange termijnoplossingen (zoals
zonneboiler, zonnepanelen, windmolen,
LED lichtmasten etc.) zijn investeringen nodig.
Dit soort oplossingen kosten veel geld en dus zal de
financiering hiervan een belangrijk aandachtspunt
zijn en zullen de investeringen
goed tegen de opbrengsten
moeten worden afgewogen.

De eenvoudige korte termijn maatregelen hebben we inmiddels
in gang gezet. Zo zijn er al nieuwe energiezuinige vriezers
in de keuken geplaatst en wordt er momenteel gewerkt aan een logistiek plan
waardoor de koeling niet de hele week dag en nacht hoeft te draaien. Het plaatsen
van energiemeters zal ons verder helpen met het in kaart brengen van ons verbruik
en het terugdringen van onze energiebehoefte. Andere simpele verbeteringen
We willen met VOC niet alleen een Groene vereniging
zijn alle verlichting in het clubhuis te vervangen met LED (zo zijn er 26
in naam zijn. Door praktische, eenvoudige maatregelen op korte
nooduitganglampen verspreid door het clubhuis die dag en nacht branden) termijn te nemen, maken we duidelijk dat we verduurzaming serieus
en de voordeur in de koude maanden op een dranger zetten
nemen. De lange termijnoplossingen zijn kostbaar, maar niet
(de open deur zorgt namelijk voor enorm veel warmteverlies).
onmogelijk. Geld en Groen gaan steeds beter samen. Met behulp van
Op het gebied van afvalbeheer kunnen we nog stappen maken
investeringen, sponsoring en slimme vormen van financiering
door plastic te gaan scheiden (AA en Aquarius flessen) en
kunnen we van VOC op de lange termijn ook daadwerkelijk een
die met perscontainers in elkaar te drukken,
duurzame sportvereniging maken die een voorbeeld is voor
zodat afval minder vaak hoeft
sportverenigingen in de regio Rotterdam.
te worden opgehaald.

Groen
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In MEMORIAM

John Kerstholt

12 mei 1952 – † 20 mei 2013
Het nieuws dat John met ernstige
darmklachten was opgenomen in het
Sint Franciscus Gasthuis verspreidde
zich snel. Het daarop volgende nieuws
dat hij getroffen was door darmkanker
met vele uitzaaiingen in zijn lichaam
ging welhaast nog sneller. Via SMSberichten, internet en andere moderne
media, zaken waar John minder goed
bekend mee was, bleek al snel een grote
kring van mensen op de hoogte gekomen van dit vreselijke nieuws.

Ongeloof maakte zich van ons meester. John

uitmuntend zijn wicket kon ophouden. Zo

stond juist weer zo actief in het (verenigings)

kon het gebeuren dat John hoge partnerships

leven dat hij zo gedegen had opgepakt na

opbouwde van meer dan100 runs, waarbij de

zijn vroegtijdige pensionering. John mocht

score van John beperkt bleef tot enkele runs.

dan geen groot koopman zijn, maar de VOC

Daarnaast was hij ook de onvolprezen ‘captain

winkel ‘runnen’ kon hij als geen ander. Binnen

consumables’, die tot op de cent bijhield wie

een jaar tijd was de VOC shop een begrip en

wat wanneer en waar genuttigd had tijdens

de wekelijkse omzet één van de eerste zaken

een cricketseizoen.

Het idee achter de Reservoir Dogs is dat
ervaren oud-eerste elftal spelers (mini-

waar hij over begon als je hem tegen het lijf
liep.

Het roodzwarte voetbalshirt heeft John in zijn

John was in hart en nieren een Spartaan, maar

nadagen als voetballer ook nog een aantal

gen dat hij zijn afspraken en verplichtingen altijd kon nako-

zijn hart bleek groot genoeg om ook VOC erin

jaren met verve gedragen. Hij zou me precies

men. Als leider van het derde en tweede elftal was dat soms

op te nemen. Meer dan 50 jaar lid van de R.V.

kunnen zeggen van wanneer tot wanneer en

niet eenvoudig als ook zijn winkel “Kerstholt Lederwaren” op

& A.V. Sparta en meer dan 25 jaar lid van de

ongetwijfeld ook hoeveel assists hij op zijn

de Lijnbaan op zondag open moest en ook nog de kas moest

R.C. & V.V. “V.O.C.’; In vroeger tijden zou dit

naam heeft staan, evenals de goals, die ik heb

worden opgemaakt.

verhaal. In deze setting zullen de dogs

onbestaanbaar zijn, maar John liet zien dat

doorgelaten in zijn bijzijn. Want John was ook

het één niet onder het ander hoefde te leiden.

een wandelend archief. Hij had alle kranten-

John was aimabel, eigenzinnig, behulpzaam, gul en gepas-

het tweede elftal helpen/ondersteunen

nieuws paraat, was bekend met een groot

sioneerd en kon soms met allerlei soorten van genoegen een

Als klein jongetje was John al in de ban van

deel van de Rotterdamse geschiedenis en

lekkere sneer uitdelen aan iemand die nietsvermoedend bij

Sparta, waar hij in augustus 1963 lid van werd.

kende de uitslag van het Nederlands elftal

hem in de buurt kwam. Voordat die ander van zijn verbazing

Op het veld deed John meer dan zijn best,

tegen België in 1934 in het Olympisch stadi-

was bekomen en twijfelde of ie in de tegenaanval zou gaan,

maar zijn beste sportieve prestaties lijkt hij

on (9-3). En wist uiteraard dat Bep Bakhuys

stond al een versnapering klaar om elkaar vrolijk toe te drin-

toch gevonden te hebben in het zaalvoetbal.

toen zijn meeste beroemde goal gescoord

ken. Dat maakte het overigens moeilijk om John helemaal te

Tijdens zijn studententijd speelde hij met veel

heeft met een ‘vallende kopbal’. Maar ook

leren kennen. Zijn buitenkant was geen probleem, maar zijn

enthousiasme in het hoogste team van de

minder bekende sportfeiten wist hij steeds

diepste zielenroerselen waren lastig te traceren. Duidelijk is

Roland Lefebvre, Chris Smith, Toni Barca, Daan van Everdingen, Rob de

mede door hem opgerichte zaalvoetbalver-

feilloos onderuit zijn hersenpan te diepen.

dat hij als elftalleider een zeer warme en bijzondere band

Widt, Vincent de Widt, Ben Goedegebuur, Reinout van Ierschot, Eldert

eniging “de Rotterdamse Studenten”. Bij

Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij lid

met de spelers heeft opgebouwd. Het was dan ook bijzon-

Frank, Rob Vos en ondergetekende!

Sparta heeft hij ook in het eerste zaalvoetbal

was van de museumcommissie van Sparta.

der jammer dat John net niet meer in staat was om de kam-

team gespeeld. Op het veld bij Sparta eindig-

Naast en na zijn actieve carrière als actief

pioenschaal uit te reiken aan de selectiespelers van het eer-

Om toe te kunnen treden dient men minimaal 50 wedstrijden in VOC

de zijn carrière in het veteranen-team, waar

sporter heeft John zich zeer verdienstelijk

ste elftal ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap

1 te hebben gespeeld; dient men tevens enthousiast te reageren op

onder andere ook Tinus Bosselaar, Piet de

gemaakt voor de vereniging. Onder andere

van de Eerste klasse.

de door Matthijs gemaakte presentatie en moet men nog in het door

Vries en Nol Heijerman deel van

als elftalleider van het derde en later het

uitmaakten. Tussen 1974 en 1984

tweede voetbalelftal, als lid van de kennisma-

De grote belangstelling die John tijdens de laatste maanden

heeft hij bij Sparta gecricket.

kingscommissie, als sponsor en natuurlijk als

van zijn ziekte mocht ondervinden moet hem ongetwijfeld

De naam Reservoi Dogs komt uit de koker van Matthijs, was in eerste

maal 50 wedstrijden in VOC 1) hun
steentje bijdragen in het hele 20/20

door ieder minimaal drie wedstrijden
hun ervaring in te zetten voor het
tweede team.

de club ter beschikking gestelde trainingspak passen!

initiator van de VOC-sportshop. Het is dan ook

tot steun zijn geweest. Vrijwel tot het laatst toe heeft hij het

instantie “old dogs”, later dus omgedoopt tot Reservoir Dogs (vrij naar

Eind jaren zeventig begin jaren

meer dan verdiend dat John zowel drager van

hoogste woord gevoerd en oude verhalen opgehaald. John

Quentin Tarantino). Wat mij betreft geven we het beest, een willekeu-

tachtig van de vorige eeuw kwam

de zilveren als de gouden verenigingsspeld

kon het natuurlijk niet nalaten om toch ook enige regie te

rige naam, Dogs past ook prima. Er gingen ook stemmen op , om deze

John steeds regelmatiger langs op

was.

houden over zijn afscheid. Het natje en het droogje waren

groep te vernoemen naar de hond van Herman Huising!

het VOC-terrein. De toen heersen-

Hij was iemand die het anderen graag naar de

dan ook ruim aan de maat, zoals John het graag zag.

de cricketsfeer gaf hem een gevoel

zin wilde maken en zeker niet tot last wilde

van thuis zijn. Snel vond hij aanslui-

zijn. Ik ken niemand anders die zich zo vaak

Wij zijn verdrietig om het definitieve afscheid maar mogen

niet alleen met bat en bal, maar ook met goed bedoelde adviezen en

ting bij de mannen van het vierde

heeft verontschuldigd voor het idee dat hij

dankbaar zijn dat John ons vele goede herinneringen en

coaching. De sfeer in het tweede is uitstekend onder de bezielende lei-

en het Missing Bail Touring Team.

mogelijk eventueel tot last geweest zou kun-

anekdotes heeft nagelaten. Wij zullen hem niet snel verge-

ding van Paul Brous. Het is echt geen straf om met deze mannen een zon-

Zoals Leen Hennink gememoreerd

nen zijn. Zelfs in het ziekenhuis vond hij dat

ten en wensen zijn zus Florence, zijn broer Caspar en de rest

dag in het veld te staan. Tot nu toe prima tegenstanders, bondsumpires

heeft was John geen grootse cric-

mensen zich zeker niet in allerlei bochten

van de familie alle sterkte.

en mooie velden (ons eigen veld, Sparta, Excelsior 20). Hierbij tevens een

keter, maar wel een hele betrouw-

moesten wringen om bij hem langs te komen.

bare en sociale elftalgenoot, die

Zelf vond hij het wel vanzelfsprekend te zor-

Tot nu toe hebben de Dogs een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren,

Luuk Bannink

oproep om mogelijke niet ontdekte Dogs aan te melden (wij speuren
zelf alle asielen af, maar wellicht zien we iemand over het hoofd !).
Steven van Dijk
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Jeugdvoetbal

Positief Coachen
op VOC
Dit jaar is VOC begonnen met het invoeren van positief coachen als nieuwe norm voor de begeleiders van
de jeugd. En dat is goed bevallen. Wat is het eigenlijk?
Lekker positief zijn?

effectiever en de ervaring leert dat welge-

Ook later in het sei-

meende complimenten gewoon veel beter

zoen werd ook nog

werken dat het benoemen van wat niet goed

veel verloren. Dat

gaat. Dat geldt niet alleen in de breedtesport.

was natuurlijk wel

Ook coaches als Marc Lammers en Foppe de

weer jammer, want

Haan zijn voorstander van positief coachen.

we wilden nu zo
graag winnen.

Als cursist en E-leider moest ik uiteraard tussentijds oefenen met positief coachen. Na alle the-

Maar er werd gewon-

orie bleek het in de praktijk eigenlijk nog ster-

nen! En we waardeer-

ker te werken dan ik dacht. E6 had in de com-

den de tegenstan-

petitie een zware periode. Na aanvankelijk in

ders meer. Dat leidde

de beker alles gewonnen te hebben, bleek de

soms tot heel interessante gesprekken met lei-

5e klasse zwaar. De ene verlieswedstrijd werd

ders van de tegenstanders. Opmerkelijk

gevolgd door de volgende verlieswedstrijd.

genoeg werd er gaandeweg zo hier en daar

Positief coachen is eigenlijk enorm veel werk.

gewonnen van teams die aanvankelijk titelkan-

Noem het totaal coachen. De doelstelling is om

doelstellingen prevaleren boven het resultaat.

winnen’ cultuur. Als sport ertoe leidt dat spel-

Gewapend met de net verworven kennis heb-

didaat waren. De leiders begrepen het ook niet

te bouwen aan zelfvertrouwen, om iedereen

regels, fatsoensregels en de regels uit het wet-

ben wij als leiders voorafgaand aan de wed-

helemaal. Eerst hoorden ze bij de besten en nu

beter te maken én om iedereen na afloop van

boek van strafrecht worden overtreden is toch

strijd uitgebreid benoemd waar iedereen

zakten de teamprestaties in en werden ze links

het seizoen nog minstens zoveel plezier aan de

sprake van een een ongezonde situatie.

goed in was. Individuele complimenten wer-

en rechts ingehaald. Hoe kon dit nu gebeuren?

sport te laten beleven als aan het begin van het

ken veel beter dan algemene opmerkingen.

seizoen.

Terug naar mijzelf, een (dacht ik toch) enthou-

Als je een kind uitlegt waar het al goed in is,

Wie dat wil weten, moet zeker de cursus posi-

siaste leider die in de regel zeer enthousiaste

gaat het nog beter zijn best doen. Dat hielp

tief coachen volgen. Maar ik wil alvast enige

VOC-leiders zijn al vrij succesvol en dat is onge-

leiders van andere clubs tegenkomt, die er alles

dus enorm. Na de individuele peptalk was de

tips geven. Het is niet verstandig om de eigen

twijfeld te danken aan de stimulerende club-

Nee. Dat is te kort door de bocht. Met een

‘Life lessons?’ Soms is het natuurlijk heel basaal.

aan doen om er een mooie voetbalwedstrijd

sfeer in het team prima. Iedereen zette zich

prestatie aan het scorebord af te meten.

cultuur, maar ik ben er inmiddels van overtuigd

theatervoorstelling en twee workshops ach-

Zowel het spel als de regels zijn heilig. Zonder

van te maken. Wat kan ik, kunnen wij, nog leren

enorm in en ondanks de nodige tegendoel-

Uiteraard is het doel van sport om te winnen,

dat positief coachen een prachtig handvat

ter de kiezen, blijkt positief coachen opeens

een duidelijk regelstelsel en respect voor de

van de Stichting positief coachen?

punten (7) werd duidelijk met veel plezier en

maar winst is triviaal. Misschien was de indeling

biedt om door te bouwen.

iets wat de VOC-coaches prima past. ‘Better

regels, officials en tegenstander lukt het niet

zelfvertrouwen gevoetbald. Bij balbezit wer-

niet goed. Misschien was het geluk. Maar als

athletes, better people’, zeggen ze in

om een leuk potje voetbal te spelen. Het is niet

Vrij veel, zo bleek tijdens de workshops. Kijk: je

den de meest fantastische combinaties

alle andere teams sneller beter worden, wat is

En dat handen schudden na afloop van de

Amerika. In Engeland zeggen ze het weer

de bedoeling dat je de spelersbus van de

bent leider, het gaat vroeg of laat niet goed met

gemaakt. Uiteindelijk werd met 7-4 verloren,

er dan aan de hand? Heeft iedereen zich indi-

wedstrijd wordt ook amicaler als beide teams

anders: ‘The battle of Waterloo was won on

tegenstander opwacht, dat je de spelers van de

het team. De tegenstander loopt eroverheen.

maar de sfeer in het team was goed. Het was

vidueel wel voldoende ontwikkeld? Want daar

de doelstellingen goed voor ogen hebben.

the playing fields of Eton’. Sport kan karakter-

tegenstander aftuigt, of dat je de grensrechter

Wat doe je? De jeugdvoetballeider leeft als het

op dat moment de beste wedstrijd van het

gaat het natuurlijk om. We willen graag zien dat

vormend zijn en sporten bij VOC is dat zeker

van de andere club eens flink te grazen neemt.

ware in een vissenkom. Niets ontgaat de prie-

seizoen. En er volgden er meer.

een team zich ontwikkelt. De ontwikkelings-

ook.

Het lijkt gesneden kost, maar op de een of

mende blikken van de toeschouwers en de

andere manier is het toch moeilijk om te begrij-

toeschouwers willen resultaat. Bezwijk je voor

Eigenlijk blijkt positief coachen niet zo moei-

pen dat het doel van sportbeoefening is om

de druk, dan is het langs de lijn eens lekker

lijk. Het is het combineren van ‘de wil om te

het betere in jezelf naar boven te halen. Maar

uiten van het ongenoegen een prima uitlaat-

winnen’ met de hogere doelen die de

positief coachen gaat verder dan dat. Het pro-

klep. We weten dan allemaal dat het allemaal

Amerikanen ‘life lessons’ noemen.

beert af te rekenen met de ‘ten koste van alles

aan de spelers in het veld ligt. Toch? De schel-

Positief Coachen, en nu?
De afgelopen maanden is de aanpak Positief Coachen
geïntroduceerd binnen VOC

dende, kafferende, foeterende, leider voelt zich

Hein Kernkamp
doende interesse later nog een
sessie voor F-leiders en trainers.
Voor diegenen die de voorstel-

gedrag van leiders, trainer-

ling nog niet hebben gezien

coaches en ouders behorende

komt er een nieuwe kans.

bij Positief Coachen zijn inmid-

Na de ze zomer zal de voorstel-

met name alleen en onbegrepen. Dat is natuur-

In maart zijn ruim 150 ouders, lei-

shoprondes gehouden op VOC

dels een belangrijke basis van

ling weer diverse keren in

lijk heel erg tragisch, maar heeft eigenlijk niet

ders en trainers naar de theater-

voor D/E leiders en trainers en

VOC´s jeugdvoetbalbeleidsplan.

Rotterdam komen. Ook een leuk

echt veel met voetbal of coaching te maken.

voorstelling “Wel winnen hé” in

voor de jeugdvoetbalcommissie

Positief Coachen zal integraal

idee om met de ouders van het

het Theater Zuidplein geweest

en ambassadeurs.

onderdeel worden van onze

team te doen. Houdt de speellijst

clubcultuur en de standaard zijn

in de gaten op http://www.posi-

voor onze leiders en trainers.

tiefcoachen.nl/theater/

In de theatershow van de stichting Positief

waar de D1 en D2 hebben gefigu-

Coachen legt Ewald van Kouwen uit dat weten-

reerd. Aansluitend zijn er 2 work-

De filosofie, aanpak en gewenst

schappelijk onderzoek heeft aangetoond dat

Heeft u interesse om ambassa-

Jan Kees van Vliet

het effectiefst geleerd wordt als de verhouding

deur te worden, neem contact op

Karl Hormann

complimenten en kritiek 5:1 bedraagt. In de

met de jeugdvoetbalcommissie

Frits-Jan Groenewold

realiteit is dit vaak andersom, 1:5. Kritiek langs

of Jan Kees van Vliet.

de lijn is niet alleen weinig effectief, het werkt

In het najaar zal nog een work-

ook averechts. Het vergalt het plezier van de

shopronde komen voor ABC-

spelers en kan zagen aan het zelfvertrouwen.

leiders en trainers. En bij vol-

Het focussen op wat wél goed gaat is veel
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ARCHIEF

Arnold en Anton
Hörburger
Door de leden van de archiefcommissie wordt intensief nagedacht over een VOC-canon. Waarvan hoort iedere VOC-er nu
eigenlijk op de hoogte te zijn? Iedereen zal begrijpen dat dit
uitgebreide discussies met zich meebrengt. En het laatste woord
is hierover natuurlijk nog lang niet gesproken. Maar ‘en petit
comité’ werd al snel overeenstemming gevonden dat de VOCtweeling Arnold en Anton niet onvermeld mocht blijven.
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Arnold en Anton Hörburger zijn te Rotterdam

12-jarige leeftijd mee naar het veld van

worden. Helaas gooide VOC roet in het eten

geboren op 17 februari 1886. Zij zijn samen wel-

Olympia, waar Jim zowel voor het eerste voet-

en won met 7-1. De daarop volgende uitwed-

licht de meest bekende VOC-ers in Nederland.

bal- als cricketelftal uitkwam. De tweeling

strijd in Groningen ging helaas met 3-0 verlo-

Op internet zijn beiden snel te vinden. In een

speelde al op jeugdige leeftijd een aantal wed-

ren, waardoor Be Quick uiteindelijk toch

afdruk van een artikel uit de Volkskrant van

strijden voor het 2e elftal. Daarna verhuisden

landskampioen werd en VOC als 2e eindigde.

1 mei 1995 staat o.a. het volgende vermeld:

zij naar Den Haag en kwamen uit voor Quick.

Hoewel de vereniging toentertijd nog geen

“De legendarische tweeling van de Rotter

In 1905 keerde de tweeling terug naar

gouden en zilveren spelden kenden als club-

damse herenclub VOC was voor de buiten-

Rotterdam en vormden zij voor een onafge-

onderscheiding ging hun 20-jarig lidmaat-

staanders niet uit elkaar te houden; beiden

broken periode van 17 jaar een belangrijk

schap niet ongemerkt voorbij. “De Prutsers”,

linksbenig en rechtshandig. Arnold speelde

deel van de voorhoede van VOC. Mede door

zoals de bijnaam van de aardspingelaars luid-

acht interlands en Anton was zes keer reserve.

de inbreng van de gebroeders Hörburger

de, werden verblijd met een gouden horloge

Anton zou in 1910 zijn broer hebben vervangen

beleefde VOC in die jaren vele sportieve suc-

als dank voor hun verdienste als voetballer.

tijdens Nederland-België zonder dat medespe-

cessen, met ongetwijfeld als hoogtepunt het

Op 38 jarige leeftijd namen zij afscheid van

lers en publiek dat in de gaten hebben gehad.

kampioenschap van de Westelijke Eerste

VOC omdat zij weer naar Den Haag trokken.

In die tijd waren invallers nog niet toegestaan.

Klasse in 1920. In de daarop volgende compe-

Quick verkeerde in degradatiegevaar en deed

Arnold raakte in Haarlem een kwartier voor de

titie om het landskampioenschap werd Go

toen een klemmend beroep op hen. Met suc-

rust geblesseerd, verbleef buiten het veld maar

Ahead thuis met 6-0 verslagen. Helaas verlo-

ces, want Quick bleef toen voor de Eerste

kwam na de pauze fris als een hoentje terug.

ren we in Deventer met 3-0. Tegen MVV werd

Klasse behouden.

De Belgen repten van de wisseltruc die door de

het in de uitwedstrijd 1-1 en thuis 3-2 (foto).

Arnold overleed op 20 februari 1966 na jaren

eeneiige tweeling nooit werd toegegeven.”

Be Quick uit Groningen, dat tot dan toe alle

door zijn broer Anton te zijn verzorgd. Anton

Arnold en Anton leerden het voetbalspel op

wedstrijden had gewonnen, zou bij winst

is in maart 1978 overleden.

straat en hun oudere broer Jim nam hen op

tegen VOC in Rotterdam landskampioen

De Archiefcommissie
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VOC wordt mede gesponsord door:

Cricket2020 &
de Technische Commissie
Bij het startschot van het cricket2020 programma is er een

afzienbare tijd in het 1e elftal te spelen. Voor de overige elf-

nieuwe Technische Commissie geboren. Ik hoor u denken,

tallen is het van belang dat men vooral met plezier cricket.

wat doet zo’n commissie zoal? Gaan zij alle cricketers de

Het 1e elftal blijft het visitekaartje van de club en moet

cover drive leren? Of krijgen we nu ook een type Martin

bestaan uit overwegend zelf opgeleide spelers. Zoals we

van Geel die verantwoordelijk is voor het aankopen van

dat in de eerste weken van het nieuwe cricketseizoen heb-

nieuwe vedettes?

ben gezien, staat er een voor alle VOC’ers herkenbaar 1e

Wees gerust, dit doen wij niet. De kerntaken van de TC zijn

elftal op het veld. Hier mogen we als club trots op zijn en

gericht op het uitwerken en bewaken van het cricket tech-

dat blijft voor de TC een belangrijk speerpunt.

nisch beleid. Dit beleid is gericht op de ontwikkeling van

De komende maanden zal het technisch beleid vorm moe-

cricket en alle cricketspelers op hun eigen niveau.

ten krijgen. Indien er vragen of suggesties zijn kunnen jullie

Voor de jeugd betekent dit dat we ervoor willen zorgen

mij altijd een bericht sturen via mvanierschot@gmail.com.

dat jeugdleden aan VOC verbonden blijven door in een
plezierige omgeving, op hun eigen niveau, zo veel mogelijk

Technische Commissie,

te cricketen. De TC is enkele weken terug op zondag op VOC

Maarten van Ierschot, Steven van Dijk,

geweest om te zien wat zich afspeelt op een cricketochtend

Frank van Lent, Steve Tovey,

waar 60 kinderen 30 ouders rondlopen. Daar viel direct al op

Bas Zuiderent, Paul Brous

dat een hoop werk uit handen van de ouders gehaald kan
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Een mooi podium
Zoals gebruikelijk moest
onze hoofdredacteur
me weer eens aansporen
om toch nog even achter
mijn laptop te kruipen om
te verhalen over de wondere
wereld van de VOC selectie.

Mijn eerste kennismaking met VOC
was in 1962. Op een zonnige
zaterdagmiddag ging ik met vriend
Jack Kats mee die toen in C2 speelde.

Op dit moment genieten we allemaal al van een

De Hoofdklasse bestaat volgend seizoen met

welverdiende voetbalvakantie behoudens een

Kon. HFC, EDO, DHC, Hercules, Quick en VOC

overlegje hier en daar, maar dat hoort er nu een-

voor de helft uit traditieclubs die al meer dan

Bij het veld aangekomen viel mij direct op dat er geen

zette een voet op de bal en zei dan tegen de tegenstander

maal bij als je als club en trainers alles tot in de

een eeuw actief zijn op de Nederlandse velden.

schreeuwende ouders langs de lijn stonden. Integendeel,

“Fijn hè, als je zoiets kan”. Zelfs Ronaldo en Messi heb ik

puntjes wilt voorbereiden.

Een mooi podium om ons te meten.

er heerste een gemoedelijke en gezellige sfeer. Ook was

dat nog niet zien doen.

Ons tweede elftal heeft het helaas niet kunnen

er geen kantine, wel een House of Lords. Om daar te

Het laatste deel van de competitie werd bij

afmaken in de nacompetitie en struikelde over

komen moest ik een trap op die uitkwam op een groot

Coen Moulijn

VOC 1 overschaduwd door blessureperikelen bij

Nieuwerkerk. Zonde en waarschijnlijk onnodig,

terras met een prachtig uitzicht over de velden. Boven

Wat begon als een eenmalige invalbeurt resulteerde in

onze spitsen, waardoor we nog wat puntjes

maar ook dat hoort bij sport.

gekomen werd ik hartelijk verwelkomd door een

een periode van bijna 20 jaar dat ik met deze mannen heb

vriendelijke oude man, het bleek de heer Anton Bakker sr.

mogen samenspelen. Hoogtepunten waren de twee

verspeelden. Uiteindelijk was dit geen ramp
want de voorsprong was groot genoeg en we

Afscheid nemen hebben we helaas ook moeten

te zijn. Vanaf dat moment wist ik: van deze club wil ik lid

seizoenen dat Coen Moulijn deel uitmaakte van onze

konden de champagne ontkurken op een

doen aan het einde van het seizoen. Ten eerste

worden, hier wil ik voetballen. Maar dat ging niet zomaar.

selectie. Hannie had zijn vriend Coen in 1982 weten over

donderdag¬avond zonder dat we er een stap

van John die toch veel te vroeg is overleden.

Om lid te worden moest ik met mijn vader voor de

te halen onze gelederen te versterken. De eerste weken

voor hoefden te verzetten. De ontlading was er

Gelukkig is hem wel een lange lijdensweg

ballotagecommissie verschijnen, een club van oude wijze

trokken wij meer publiek dan het 1e. Ook werden we

niet minder door en het spontane feestje op

gespaard gebleven en heeft John toch het kam-

mannen met grote sigaren. Een van hen, de heer Van Riet,

regelmatig uitgenodigd voor vriendschappelijke

VOC was spetterend.

pioenschap van VOC nog mee mogen maken.

bleek een collega van mijn vader te zijn… ik werd lid.

wedstrijden. Zo speelden wij met gastspeler Tinus
Bosselaar en coach Denis Neville een wedstrijd in

Al met al zullen we John zijn inbreng binnen de
Dat dit feestje enkele dagen daarna thuis tegen

selectie enorm gaan missen.

Oude eerste

IJsselstein. Het was de enige keer in mijn carrière dat ik

PFC nog eens dunnetjes werd overgedaan was

Ook Huub en Davey gaan ons verlaten. Ze ver-

Van mijn juniortijd kan ik mij niet veel meer herinneren

naast Coen handtekeningen heb uitgedeeld. In dat jaar

niet meer dan terecht, want er waren toch

huizen waarschijnlijk naar de voetbalhoofdstad

dan dat ik altijd in de spits speelde, we kampioen werden

werden we kampioen en scoorde ik 52 doelpunten in 18

behoorlijk wat supporters die er op de bewus-

van Nederland en Davey gaat zijn talenten

en Herman Huising bij B2 onze elftalbegeleider was. Des

wedstrijden, volgens Martijn Wimmers tot voor kort een

te donderdagavond niet bij konden zijn. Ook op

tonen bij Swift en van Huub is op dit moment

te meer herinner ik mij van mijn seniortijd. Voor mijn

clubrecord. Overigens geen bijzondere prestatie, want

zondag was het een geweldig feest.

nog niet bekend bij welke club hij misschien

eerste wedstrijd werd ik ‘tijdelijk’ ingedeeld bij het 4e, een

het enige wat ik hoefde te doen was mijn hoofd of voet

Daar hoeft bij VOC in ieder geval niet voor te

nog opduikt.

team dat hoofdzakelijk uit oud 1e elftalspelers bestond.

tegen de sublieme voorzetten van Coen te zetten en 9

worden getraind, het zit waarschijnlijk in de

Biggy heeft weer wat tijd en tape over nu Davey

Met mannen waar ik als junior zeer tegenop had gekeken,

van de 10 keer was het dan raak. Een mooie tijd. Helaas

genen.

is vertrokken na vijf jaar selectievoetbal en onze

zoals Henk Smits, Peter Knop, Eef Dunk, Joop Straetemans

moest ik in 1986 vanwege een hernia een punt achter

Het slotfeest met de Hermes Houseband was,

captain Huub was jarenlang een voorbeeld voor

en Hannie van de Mijn. Wat mij direct opviel was het

mijn voetballoopbaan zetten. Ik ben Robert Mol –

hoe kan het ook anders, weer reuzegezellig en

de ploeg qua aanjagen, diepgang en scorings-

gemak waarmee ze in wandeltempo de bal van man tot

achteraf - dankbaar voor zijn verzoek voor dit stukje,

het optreden van de selectiespelers met de

drift. Beide spelers wensen we in ieder geval

man lieten gaan, de tegenstander hijgend achter zich

omdat bij het graven in mijn geheugen veel mooie

band was een van de hoogtepunten.

veel succes en plezier in hun verdere voetbal-

latend. Eigenlijk vergelijkbaar met het huidige Barcelona,

herinneringen naar boven zijn gekomen.

loopbaan en maatschappelijke carrière.

met dit verschil dat het spel zich voornamelijk op eigen

De laatste weken heb ik ontspannen hier en

VOC, bedankt voor al de mooie jaren,
je bent een prachtige club!

daar op tribunes gezeten om de nacompetitie

Ik wens iedereen een fijne vakantie en 11 juli zijn

er een splijtende pass in de diepte volgde. Als jongste en

in de Hoofdklasse te volgen en zodoende alvast

we weer present.

snelste van het stel mocht ik de zaak dan afronden. Wat
hier niet onvermeld mag blijven is de “Truc van Eef”. Hij

wat potentiële tegenstanders aan het werk
gezien.
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helft afspeelde, totdat Eef aan de bal kwam, “Rob!” riep en

Peter de Haan

stopte een uittrap van onze keeper met zijn achterwerk,

Rob Heinecke
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Gert van der Maas, GRAPEDISTRICT Rotterdam

Drink Different!
“Regeren is vooruitzien” moet Gert van der Maas gedacht hebben
toen hij sponsor werd bij VOC. Op dat moment was er niet direct een
familiare link en tijd om te voetbalen had hij al helemaal niet, want
hij was net een mooie wijnwinkel begonnen. Inmiddels heeft hij twee
zoons. Hij vindt het wel zo fijn om ruim voor de tijd dat zijn twee toppers (Joep:18 maanden en Freek 2 maanden oud) achter de bal aan
zullen rennen, als sponsor aan de club verbonden te zijn zodat er
straks in ieder geval fatsoenlijke wijn kan worden gedronken.

verhaal. Alleen zo krijg je écht origi
nele wijnen voor de scherpst mogelijke prijs. Al onze wijnen worden
eerst uitvoerig getest door een panel
van wijnprofessionals en een panel
van klanten. Alleen als beide panels
even enthousiast zijn over de smaak
en prijs/kwaliteit, is een wijn goed
genoeg voor ons en komt hij in het

geweest in de telecombranche bij

schap.

bedrijven als Vodafone en Tele2. Ik

Gert vindt het als ondernemer

liep echter al een tijd rond met de

belangrijk om ook daadwerkelijk te

gedachte om mijn hobby om te zet-

zijn verbonden met het gebied waar-

ten naar werk”. Samen met zijn vrien-

in hij opereert.

din heeft hij in de (onvermijdeijke)

Je komt hem dan ook vrijwel bij iede-

2cv Europa afgestruind op zoek naar

re activiteit in de wijk tegen, of het

bijzondere wijn.

nou gaat om een sportactiviteit of

Een of twee pallets wijn naar Neder

een lentefair op een basischool.

land halen en dat proberen te slijten

Naast het feit dat Grapedistrict zich

is niet helemaal Gert’s stijl.

onderscheid met de indelingen van

Toen hij de drie mannen van Grape

de wijn en hoe ze er over communi-

district tegenkwam was er direct een

ceren hebben ze ook een aantal unie-

klik. Ze delen de visie dat er op een

ke diensten: kosteloos bezorgen door

veel frissere en toegankelijkere manier

heel Nederland, gratis thuis!

met wijn moet worden omgegaan. Zo

”Met onze Partyservice kan de klant

kwam het dat Gert in februari 2010 de

die bij ons de wijn koopt voor zijn

Geschiedenis Grapedistrict:

telecombranche de rug toe keerde.

feest, gratis gebruik maken van wijn-

Grapedistrict is 8 jaar geleden heel cli-

Op10 april 2010 is op de Streksingel

glazen, flutes, wijnkoelers, statafels en

chématig ontstaan op een bierviltje.

in Rotterdam een prachtige wijn

zelfs een wijnklimaatkast. Dit alles om

Drie Utrechtse studievrienden, Freek

winkel geopend.

“de wijn in het glas te krijgen” en de

Padberg, Gijs Groenevelt en Joost

” Een waanzinnig mooie stap en grote

klant te ontzorgen! Sinds we sponsor

Bockwinkel deelden hun passie voor

uitdaging, ik geniet er elke dag van! “

zijn leveren we ook bij VOC de wijn
voor in het clubhuis, werken we regel-

wijn en met de overtuiging dat de
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wijnwereld een frisse wind kon gebrui-

Waarom Grapedistrict:

matig samen met Ross van “The kit-

ken, werden de kantoorbanen opge-

Wijn is leuk, wijn is spannend. En het

chen of Heemskerk” en leveren we de

zegd. Acht maanden later openden zij

is soms lastig voor de consument om

wijnen voor de verschillende diners of

de eerste winkel in Amsterdam.

met alle druiven en gebieden het

andere gelegenheden. Daarnaast zijn

Vanaf dat moment is er niet meer

onderscheid te blijven maken. Dat

we met de barcommissie in overleg

omgekeken, er zijn nu 13 winkels en

betekent echter niet dat je er moeilijk

om het assortiment van de bar uit te

een meer malen bekroonde webshop.

over moet doen. Bij Grapedistrict zijn

breiden met een kleine wijnkaart.

alle wijnen ingedeeld in smaakcate-

Daar is regelmatig vraag naar.

Gert heeft zich 3,5 jaar geleden bij

gorieën; de smaak en het moment

hen aangesloten om het concept

van drinken, daar gaat het uit einde-

voor Rotterdam en omstreken op te

lijk om! Alle wijnen van Grapedistrict

zetten en verder uit te bouwen.

komen direct van de boer. Zonder

“Ik ben zelf jarenlang werkzaam

tussenhandel en mét een persoonlijk

Tineke Kool

Desgevraagd
wat wijntips voor
deze zomer:
Een wijn die we veel schenken bij
VOC en waar enthousiast op gereageerd wordt is de Domaine de
Menard, Cuvee Marine (https://www.
grapedistrict.nl/domaine-de-menardcuvee-marine.html) een heerlijk frisse,
zachte witte Gasgogne wijn, niet te
zwaar in de alcohol waardoor het een
uistekend aperitief of borrel wijn is .
Aangezien het voorjaar qua weer niet
geboden heeft , wat we graag hadden gezien, gaan we er uiteraard vanuit dat het een bloed hete zomer
wordt!!! Houdt de Portugese wijnen
in de gaten.Voor het echte warme
weer of wanneer je van fris en licht
houdt een heerlijke Vinho Verde
(https://www.grapedistrict.nl/arcanova-vinho-verde.html) of wanneer je
van iets voller houdt een hele spannende en lekkere blend, de Lista Negra:
(https://www.grapedistrict.nl/listanegra.html ).
Om op een mooie zomerse dag tijdens
een spannende cricketwedstrijd te
drinken, adviseert Gert een glaasje
gekoelde rosé: een lichte, subtiele en
zijdezachte Provence rosé a la Haedus
(https://www.grapedistrict.nl/haedusprovence-rose.html) ook beschikbaar
in Magnum format.

“Het leven is
te leuk om saaie wijn
te drinken”
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VOC wordt mede gesponsord door:
Heelpunt B.V.
Chirurgie

www.heinen-partners.nl

Joko Fruit

Internet hosting

Fruit im- en export

010 - 4761166

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

De Jonge Advocaten

KHdGE

Kneppelhout &
Korthals

Kok & Van Heck
International BV

www.ing.nl

Advocatuur

Werving & selectie

010 - 2140400

010 - 4224414

www.kooloptiek.nl

Italiaans restaurant

010 - 4221122

Bergse Dorpsstraat 65,
3054 GB Rotterdam

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

Advocatuur

Exclusieve juwelen

010 - 4005100

010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

Korrekt Bouw
Installatie

KPMG
Accountants NV

KPMG Meijburg & Co

Installatietechniek

Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042

010-4658973

www.kneppelhout.nl

010 - 4534111

www.khinternational.nl

Audit - tax - advisory

Schoterbosstraat 11,
3032 CN ROTTERDAM

Fascinatio Boulevard 200,
3065 WB Rotterdam

Fascinatio Boulevard 250,
PO Box 29177, 3001 GD Rotterdam

www.kpmg.nl

www.kpmg.nl

Liberty Fabrics
Rotterdam

Lodder
Applicaties B.V.

Looije Properties B.V.

Industriele draad productie

ERP & CRM voor oliehandel

www.korrektbouw.nl

010 - 4610952

0183 - 583500

Vastgoedbelegging

010 - 2859655

Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam

Papland 19, 4206 CK Gorinchem

Joh. Mourik & Co
Holding BV

MD Hotel
Investments B.V.

Bouw en techniek

Hotelontwikkelingen en -transacties

ik het voor het eerst. Ik heb het nog nooit gespeeld, maar kijk wel eens
naar de training en zou het graag eens proberen.

Waarom kwam je naar VOC en in welk team zit je?

Waar ben je mee bezig?

In Portugal voetbalde ik sinds ik een klein jongetje was en dat miste ik

Ik heb techniek gestudeerd, tot ik me realiseerde dat ik daar helemaal niet

Loyens & Loeff

in Nederland. Begin 2012 werd ik door vrienden van mijn vrouw geatten-

in verder wilde en na wat tijdelijke baantjes werd ik ingehuurd om voor

Man Investments
Nederland BV

Advocatuur

deerd op VOC en werd ik enthousiast gemaakt om weer te gaan voetbal-

een keten van restaurants (twee restaurants en vier cafés) de public rela-

010 - 2246224

010 - 2051263

len. Al tijdens het aanmelden was iedereen zo behulpzaam en sympa-

tions te gaan doen. Toen ik naar Nederland kwam werkte ik in een hotel.

thiek. Ik wist meteen dat VOC het voor me was en nu, één jaar later, weet

Ideaal om te wennen aan de cultuur en de gewoontes. Door die ervaring

ik dat ik hier wil spelen zolang mijn benen het toelaten.

realiseerde ik me dat Portugal heeft waar veel Nederlanders naar op zoek

www.liberty-fabrics.nl

www.loyensloeff.com

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

ben toen mijn eigen reisbureau gestart (www.feelportugal.nl) en in plaats

Ik speelde altijd rechtsbuiten en zo ben ik hier ook gestart. Bij VOC-12

van budgetreizen naar overvolle bestemmingen, organiseer ik individu-

speel ik meer in het midden, wat ik ook erg leuk vind. Ik moet toegeven

ele en exclusieve reizen.

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.joko.nl

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

verhuisd naar Nederland.

www.lasalute.nl

www.intermax.nl

www.khdge.nl

Nederlands en na wat heen en weer reizen, ben ik in november 2010

www.lodderapplicaties.nl

0184 - 667200

www.looijeproperties.nl

010 - 4116004

Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

www.man.com

www.mourik.com

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam

Mercurit B.V.

Mister Rotterdam

IT services & consultancy

Bedrijfsuitjes,
teambuilding en city events

Mobil Power NL B.V.

Monster Meubel

Oplaadapparatuur telefonie

Interieurbouw

06 - 46071291

Terbregse Rechter Rottekade 252
3055 XJ Rotterdam

www.mercurit.nl

Waar zit je van de zomer?

www.hollandmachinery.nl

010 - 7104444

La Salute Ristorante

tactischer, in Portugal hebben spelers meer vrijheid aan de bal.

Weg en Land 22,
2661 DB Bergschenhoek

Banquaire diensten

010 - 4227473

dat ik wel even moest wennen aan de Nederlandse spelwijze. Het is veel

Intermax Hosting B.V.

010 - 4201020 of
06 - 55182142

010 - 4446805

Bergse Dorpsstraat 93a,
3054 GC Rotterdam

zijn op hun reizen. Fantastisch weer, prachtstranden en heerlijk eten. Ik

www.hilvest.nl

export machinerie

Network Integrator

vanuit Portugal

Op welke positie zien we je in het veld terug?

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

Holland Machinery

071 - 7501525

Opticien

In Portugal hoor je niks over cricket. Op VOC zag

0180 - 615331
06 23972856

ING Bank

Kool Optiek

Tijdens een vakantie in 2010 ontmoette ik mijn vrouw Celie. Zij is

Strategisch/financieel advies

Infradata

www.dejongeadvocaten.nl

Doe je aan cricket?

Bouwkundig adviesbureau
Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht

Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

Wat bracht je naar Nederland?

Hilvest Food B.V.

Tsjaikofskilaan 10, 3055 KP Rotterdam
www.asz.nl

www.infradata.nl

Pedro Conde
Moreira
Maria

Heinen & Partners

010 - 4145465

010 - 2085976

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam

Corkstraat 46, unit 19,
3047 AC Rotterdam

www.misterrotterdam.nl

www.mdhi.nl

010 - 4371788

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

In Portugal. Ik ga terug om vrienden en familie te zien en de zomer is er
Heb je nog voetbal-ambities?

geweldig. Heerlijk op het strand zitten tot negen uur ‘s avonds!

Ik begon in VOC-12, maar vorig jaar zomer trainde ik mee met VOC-3, een

More Lemon

heel ander niveau. Toen kwam ik er achter dat ik al 30 ben en hoewel ik

Concept en design

06 - 48370897

tevreden was over mijn spel was het lastig om die jongens bij te houden.
Ik blijf gewoon bij VOC-12, waar we een mooie groep hebben.

Walter Baghuis

Heiligerleelaan 18,
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl
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Nauta Dutilh

Nieuw Holland

Advocaten notarissen belastingadviseurs

Projectontwikkeling

010 - 2240480

010 - 2409599

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Nile Dutch
Cargoconnections
Westblaak 95 3012 KG Rotterdam

www.niledutch.com

Spotlights ON:
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Hi there y’all!

e

Foto vlnr:
Quincy Breidel,
Arjan Nataraj,
Paul Wijling,
Henk Hennink,
Berend Jan Taken,
Bas Zuiderent,
Elvin Post,
Jurgen de Vries,
Xander Smit,
Doeke Boersma,
Tim Roldaan,
Sebastiaan Kort,
Carlos Brow n
Gorsira,
Mark den Hertog,
Jorrit Karreman,
Jan Jaap de Jong.

Het droevige nieuws over John Kerstholt is

vertrek ik naar Midland voor een uitwedstrijd

VOC 8 kampioen!

ook hier in Texas aangekomen. Hoewel het

om de dag erna door te reizen naar El Paso

eraan zat te komen is het naar om iemand die

voor nog een wedstrijd. Na deze wedstrijd

je graag mag te verliezen. Ik heb hem nog per-

volgt een busreis terug van 14 uur, “De

soonlijk kunnen feliciteren met zijn 60e ver-

Zouaven” uit volgend seizoen wordt voor mij

jaardag en hem voorzien van een wedstrijd-

dus een eitje!

Een stukje schrijven over het kampioenschap van VOC 8?

Daarna: stilte. Voetbalmoe?

verslag. Helaas heeft hij het tweede wedstrijd-

Natuurlijk. We sturen de selectie vier uur voor het verstrijken

Nee, daar is er weer eentje, rechtsback Frank gaat de

verslag niet gehaald. Zijn loyaliteit aan VOC en

El Paso schijnt een indrukwekkend stadion te

van de deadline een mailtje met vragen, wat is er immers fij-

diepte in: ‘Ik ben in mijn leven nog nooit zo fit aan een sei-

zijn clubliefde zijn altijd een inspiratie voor mij

hebben, recht op de grens met Mexico en dus

ner dan zo’n verhaal op te leuken met een paar citaten? De

zoen begonnen en zo onfit geëindigd (+5 kg). Een cocktail

geweest. VOC is een groot man kwijt geraakt

Ciudad de Juarez, momenteel een van de

vragen, in willekeurige volgorde: Robbie, wat was jouw

van zware overtredingen, ernstige ongelukken in het bos,

in woorden maar vooral in daden.

gevaarlijkste steden van de wereld en dus

favoriete tegenstander? Frank, hoe heb je je rentree erva-

ouderdomsverschijnselen en Hollandse sluitingstijden

ren? Henk, waarom dat wegwerpgebaar na een doelpunt?

hebben hiertoe geleid. Verder snapte ik niet hoe we zo

Ik zit hier nu drie weken in de VS. Via een oude

een geweldige ervaring, maar toch dwalen

Smitje, aan welke grensrechter bewaar jij de beste herin-

gemakkelijk kampioen konden worden in de 4de klasse.

vriend van Willem II werd ik benaderd om 3

mijn gedachten af naar een druilerige zondag

neringen en denk je dat hij op dit moment in de kerk zit?

Totdat ik er twee wedstrijden voor het einde achter kwam

maanden voor de Houston Dutch Lions te

morgen in Ommoord. Uit tegen HION 2

Bas, van wie krijg je altijd de bal als je vrijstaat? Sebas,

dat we al het hele seizoen in de 5de klasse speelden.’

gaan spelen. Ik woon hier met vier andere

mocht ik mijn eerste wedstrijd bij het 3e spe-

streng beveiligd met border patrol. Al met al

waarom was je soms moe in de rust? Carlos, hoe voelt het

Bummer.

Nederlandse voetballers op een appartemen-

len. De eerste helft zat ik op de bank en ik

om door je collega’s te zijn verkozen tot speler van het jaar?

O, en Robbie’s favoriete tegenstander wisten we

tencomplex in “the woodlands”, een stad net

maakte kennis met de elftalleider: John

buiten Houston. Het weer is hier geweldig en

Kerstholt. In die 45 minuten heeft hij mij ver-

gelukkig hebben we een zwembad op het

teld over iedere speler, zowel positief als nega-

En, last but not least, wie gaat er in 2014 mee naar Vlieland?

natuurlijk al. Dat is GLZ.
Elvin Post

Send.

complex. Ik speel met mijn team in de PDL,

tief, eerlijk en nooit gemeen. De tweede helft

reageert op de laatste regel in het verzoek, waarin staat

PS: na het verstrijken van de deadline komt nog het hoog-

het 3e niveau in Amerika. De competitie loopt

viel ik in en speelde goed. Drie weken later

dat ook andere uitlatingen en gevoelens naar aanleiding

tepunt van Sebas Kort binnen: ‘Jacques die na een uittrap

van 11 mei tot 22 juli, tenzij we eerste of twee-

mocht ik mijn debuut maken in VOC 1 en de

van het kampioensjaar welkom zijn: ‘Iedere zondag met

á la Sander Boschker tegen Utrecht reageert op de vraag

de worden, dan spelen we play offs in Tampa,

rest is geschiedenis. Daar begon het avontuur

14 à 15 spelers aanwezig zijn, is het halve werk. Wel of niet

van Jur waarom hij Doeke niet gewoon in de voeten aan-

Florida. Dit is wel onze doelstelling, maar om

voor mij, ik zal het nooit vergeten en dat komt

fit maakt niet zoveel uit.’

speelt: “Ja jongens, moet dit nou echt? Bedankt voor het

deze te behalen moet er nog veel gebeuren.

hoogstwaarschijnlijk doordat ik er nog tallo-

vertrouwen godverdomme! Jullie weten toch dat ik hier

We hebben nu twee wedstrijden gespeeld

ze keren aan ben herinnerd door “the king of

niet tegen kan?”’

tegen de “titelkandidaten” (Laredo Heat en

bags”.

Na tien minuten een email van aanvoerder Arnoud, die

Vijf minuten later, de reactie van keeper Paul: ‘Mijn
gevoel is dat wij met zo’n ruime selectie toch te vaak met
te weinig man stonden.’

Austin Aztex) hebben 1-1 gelijk gespeeld en
1-0 verloren. Geen slecht resultaat maar er valt

Howdy and
see y’all in august!

nog veel te verbeteren. Vooral op het gebied
van tactische keuzes en positiespel moeten

Thomas Verhaar

we nog veel stappen gaan maken. Morgen

32

33

Het Zilveren
Ploeg Diner
Binnen VOC bestaat al lang de traditie van een jaarlijks diner.
Aanvankelijk werd elk jaar een diner gehouden onder de naam
Herendiner, zonder vaste locatie. Er is indertijd gegeten in het
Rijnhotel, de Doelenclub, het Parkhotel en De Pijp. Deelneming
stond open voor alle seniorleden. Waarom deze clubtraditie uiteindelijk is weggekwijnd, is niet geheel duidelijk. Het toenmalige
Herendiner stierf een stille dood.
Wally van Weelde werd in de jaren vijftig lid

René van Ierschot, die al jaren de rol van cere-

van VOC. Bekend als begaafd cricketer bleek

moniemeester met verve vervult.

hij ook nog een enthousiaste kerel, die ver-

Zo’n vijf jaar geleden is de Zilveren Ploeg ver-

scheidene clubactiviteiten startte of nieuw

plaatst naar onze eigen House of Lords. Dit

leven inblies. Zo kreeg hij de leden, die 25 jaar

had onmiddellijk een goede uitwerking op

of langer lid waren van VOC, aan de dinerta-

de kwaliteit en op de prijs van wat keuken en

fel. Het eerste Zilveren Ploeg diner vond

sommelier te bieden hadden. Het aantal

plaats in 1981 in de Doelenclub. Dit initiatief

deelnemers steeg gestaag. Bijna 100 leden in

sloeg aan, want sindsdien heeft het elk jaar

2013! Het diner is geworden tot een succes-

plaats gevonden. Een VOC-traditie, die al

rijk VOC evenement en inmiddels uitgegroeid

ruim 30 jaar heeft stand gehouden!

tot een te koesteren traditie, van zoals gezegd
ruim 30 jaar. Hierin past het praatje dat Lau

Wally en Lizeke van Weelde

Er werd er getafeld in Lommerrijk. Diner

van Everdingen hield. Hij haalde het unieke

hoogtepunten waren in die tijd de met char-

feit aan dat de familie van Everdingen, te

me gebrachte toespraakjes die Wally hield

beginnen met oud erevoorzitter Hans, dit jaar

over van alles en nog wat. In de kwaliteit van

100 jaar deel uitmaakt van VOC. Hans van

het geboden eten waren die hoogtepunten

Everdingen heb ik gekend als een eloquent

namelijk niet te vinden. Met zijn aanstekelij-

sprekende, aimabele oudere heer. In zijn jon-

ke verbale winkel van Sinckel leidde hij de

gere jaren speelde hij jarenlang in het eerste

aandacht hiervan af en voorkwam daarmee

voetbal- en cricketteam. Daarna volgde een

beklag van de deelnemers. Zijn nogal chaoti-

lange periode als voorzitter. Een VOC-

sche optredens waren alleen hierom al nut-

loopbaan die werd bekroond met het ere-

tig en vonden door hun aanstekelijkheid

voorzitterschap. Na Hans van Everdingen is

navolging bij anderen. Doordat de structuur

deze familietraditie voortgezet via de gene-

van al die verhalen nulkommanul was, ein-

ratie van de vader van Lau, en door Lau zelf,

digden deze avonden over het algemeen in

samen met zijn twee broers Hans en Rob. De

een goede, maar enigszins onoverzichtelijke

jongste generatie bestaat uit de kinderen van

sfeer. Toch kwam men elk jaar terug. Zou het

Lau: Daan, Koen en Mies. De beide zonen zijn

ontbreken van een beetje discipline de VOC-

intussen allebei 25 jaar lid van VOC en dus

er op het lijf geschreven zijn?

opgenomen in de Zilveren Ploeg.

Na het overlijden van Wally, circa 20 jaar gele-

Zei Lucebert al niet dat alles van waarde

den, is de organisatie in handen gekomen

weerloos is. Laten we gewaarschuwd blijven,

van een comité, dat ervoor heeft gezorgd dat

en ervoor zorgen dat deze warme traditie van

de animo bij de leden niet is weggeëbd.

VOC tot in lengte van jaren gekoesterd kan

Zonder anderen tekort te doen denk ik aan

blijven.

Jan Willem Hitzert en Alan Garland. En ook

34

Martijn Wimmers
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Geluiden uit
het enge bos

Ordentall

De Oestercompagnie

Parodontologie en implantologie

Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 4121500

010 - 461 41 29

Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Ploum Lodder Princen

www.oestergirls.nl

Praktijk de Boorder

Advocaten en Notarissen

Tandarts

010 - 4406440

010 - 4226634

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

‘Hoe durf je mij te noemen
in een schrijfseltje van
zo’n bedenkelijk niveau?’

www.oestercompagnie.nl

Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

Printvisie

Profilease B.V.

Drukkerij

autoleasemaatschappij

010 - 7410410
F 010 - 4198880

010 - 2112011

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam

www.printvisie.nl

Rogam
Mercedes Benz en Smart

010 - 4180400
www. rogam.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611

Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

info@profilease.nl
www.profilease.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

www.rookgroep.nl

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

010 - 4182521

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam
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Zwaluwlaan 36,
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Praktijk Els van
Everdingen
Kinderpsychologie

De Randamie &
Verstoep Notarissen

Een bank met ideeën

010- 4003333

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

www.rabobank.nl/rotterdam

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij BV
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

Eglantierbaan 14,
2908 LV Capelle a/d IJssel

Subsidieadvies

010 - 2427888

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

www.subsidieadvies.com

010 - 5215055

0180 - 411471

010 - 2448410

Villapark 7-8, 3051 BP Rotterdam

www.unit45.com

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

VAD Notarissen

Van Harmelen
Beijneveld Van Houten

Notariaat

Advocatuur

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

www.vadnotarissen.nl

Verzekeringen

010 - 2884444,
06 - 53402624

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

Arbeidsrechtadvocaten

06-23884442

Fruit im- en export

010 - 2110222

Schouten Zekerheid

Verzekeringsagentschap

Autoschadeherstel

010 - 2425400

www.drv-notarissen.nl

Sørensen
Weijers & Ko

Hoefweg 95, Bleiswijk

Intermodal innovators

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

Solid assurantie advies
Jos van der Heijden BV

Total Produce B.V.

Unit 45

Notariaat

010 - 4330355

www.schoutenzekerheid.nl

TOP Repair B.V.
www.toprepair.nl

010 - 4180796

www.drvm.nl

Tegels Jan Groen

Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent

Rabobank

Artiesten management

www.jangroentegels.nl

www.orientshipping.nl

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Subsidieadvies

ma-za open/vrijdag koopavond

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

www.elsvaneverdingen.nl

Subsidie Advies BV

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

Chartering + shipping

010 - 4116338

Fysio- en manuele therapie

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

Spec Management

010 - 2427888

Orient Shipping
Rotterdam B.V.

010 - 2182030

SAB Subsidie Advies
Bureau BV

www.subsidieadvies.com

Niels van Dam

010 - 2182592

www.solid-assurantie-advies.nl

www.spec.nl

Bor de Wolf

Marketingcommunicatie

smeding@luna.nl

036 - 7112747

Bijna iedere keer als ik onze leider had genoemd in het
VOCabulaire of een wedstrijdverslag, kreeg ik deze vraag.
Hij was daar nooit van gediend.
Het spijt mij dat ik het nog één keer doe: John, bedankt
voor de jaren als leider van VOC2 en dat je mij en de
anderen hebt proberen te leren hoe je een VOC-er bent.
Ik zal je missen.

One on One

010 - 2051166
of 06 - 11045644

Beurs World Trade Center,
PO Box 30117, 3001 DC Rotterdam

www.vhb.nl

010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),
3062 ME Rotterdam

www.swnk.nl

Tam Tam
Brengt je wereld online

015 7502000
www.tamtam.nl

TradeMARC
design&layout
Grafische vormgeving

06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

Verhoeven
Advocaten
Advocatuur

010 - 2210777

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl
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Crypto
zomercrypto
juni 2013

Weijers Auto B.V.

Wexford Finance

Personenauto’s

Financiële dienstverlening

0180 - 480120

070 - 3560086

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Op de vorige opgave heb ik 2 oplossingen mogen ontvangen. Geen

Dit keer de tweede opgave voor 2013, meetellend voor het jaarklasse-

foutloze, maar wel goede scores voor het jaarklassement.

ment. Het reglement is iets aangepast om de weifelaars over de brug

Dr. Kuyperstraat 5,
2514 BA Den Haag

te helpen om toch mee te gaan doen. De slecht-ste score van de 4 telt

Van Weelde
Chartering

De Winkelinrichter.nl

niet mee voor het klassement.

010 - 4116330

010 - 4626262

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

En ook nu blijft de

www.vanweelde.nl’

Winkelinrichting
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

prijs per inzending,
een fles wijn, beschik
baar gesteld en te selecteren door het bedrijf Ceramics United van
John Kusters, gewoon bestaan.

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

De oplossing kan gestuurd worden naar r.roldaan@planet.nl
of naar mijn huisadres Konijnenberg 51, 4874 JX ETTEN-LEUR.

010 - 2072279

Prins Alexanderplein 27,
3067 GC Rotterdam

www.zomerhofmuys.nl

De uiterste inleverdatum is 31 juli 2013.
Veel succes!
Rob Roldaan
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Horizontaal:
1. V
 ertrekt ten Z. van Rotterdam,
verliest een h, en strijkt neer op
VOC (4,3,4).
8. Lelijk ding met een gouden ring
(3).
9. Dit metaal zak(t) naar de bodem
(2).
11. In die boom drinkt een jongen
(Engels) bier (5).
12. Gekleurde nul. En proberen te
blijven zitten (5).
13. De andere is hieraan niet gelijk
(3).
14. Ruimte voor mafketels (9).
19. Rechte of kruis, je hebt in ieder
geval wind nodig (3).
21. Is dit om een kunstwerk te
bekrassen? (8).
22. Traditioneel gehuppel in
Macedonië (3).
23. Ik begrijp er niets van! Ook niet
in het Grieks (4).
24. Ongevraagde post (4).
25. Halve Egyptische godin (2).
28. Licht of luchtmacht (1,1).
29. André Rieu als moderne uitvoering van Johann Strauss (10).
34. Gezang uit de zee (6).
35. Geen toegang? Toch ruikt het
lekker (5).
37. De Turk vist hier zonder ’t te
weten (3).
38. Hierdoor kletsen computerprogramma’s wat af met elkaar
(1,1,1).
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41
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39

40

42
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45
47

39. N
 iet beschikbaar in Londen. En
in Willemstad? (1,1).
40. Deze fout wordt vaak gemaakt
(1,1).
41. Sikkeneurige Waaslandwolf (7).
43. Als je hierop kletst, is het lachen
geblazen (2).
44. Dit beest kijkt niet goed uit z’n
ogen (4).
45. Voeg in! (4).
46. Klinkt als een Balt, maar geeft
meer licht (3).

46
48

47. M
 odel staan zonder kippenhok:
de stand blijft over (4).
48. Hard communicatiemiddel zonder es (4).

Verticaal:
1. H
 et lijfblad van den Ui(j)l? (14).
2. Het stekelige dier is daar tegen
het planten van een roos (10).
3. Ook zonder “der” is hij ouder(2).
4. De beste verdediging (6).
5. Rij door! (afk) (1,1).

6. G
 een hemellichaam. Toch hangt
het in de lucht (4).
7. Twee tegenstrijdige voorzetsels
in één woord (7).
10. Roep de ellendige periode over
je af, er valt toch niets te melden
(12).
12. Een verhaal zonder lokspijs
resulteert in opstand (3).
14. Element uit Scandinavië (2).
15. Onaangepast met (afge)kort
lontje (3).
16. Zonder ’t te weten, bijna het
knaagdier van vader (8).
17. Zoals overal ter wereld, ook bij
Kaap de Goede Hoop (2).
18. Mansvelt, Haak, Verhoek (3).
20. Tanken in Kazachstan? (4).
26. Je moet er in blijven geloven
(7).
27. Een hoffelijk deel van het
lichaam: het buigt (7).
30. Het geluid van een halve kip (3).
31. Die slaapkoppen hangen aan de
(buiten)muur (6).
32. In deze omgekeerde larve zit
kaas (4).
33. Betreffende een noot (2).
36. Deze Noorse poedel is niet
zacht in Gelderland, ook (niet)
aan het meer (5).
41. Geen Griekse ziekte in de boom
(3).
42. Genezing via de ether? (afk.)
(1,1).
46. Uitschuifnoot (2).

Zonneveld Finance

Zinzi Silver Jewels

Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen

Juwelen

010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.zonneveldfinance.nl

010 - 4374040
Postbus 10142,
3004 AC ROTTERDAM

www.zinzi.nl

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

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

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

U H U U RT A L
EEN PER

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

EEN VRACHTAUTO V.A.
*GENOEMDE PRIJZEN ZIJN

P/DG

P/DG

€ 102,50* P/DG

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

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

BERGWEG-ZUID 102

(VERLENGDE VAN DE GRINDWEG, OP HET TERREIN
VAN MERCEDES-BENZ DEALER ROGAM)

2661 CV BERGSCHENHOEK
INFO@AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
(010) 456 08 55

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
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ROGAM.
Van A-Klasse tot Actros.

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

BERGSCHENHOEK

ROTTERDAM

HELLEVOETSLUIS

ROGAM, genomineerd voor de Ondernemersprijs Rotterdam 2012.

GOUDA

ondernemersprijs
rotterdam
2012

Totaalaanbod Mercedes-Benz.
DORDRECHT
BEDRIJFSWAGENVESTIGING
PERSONENWAGENVESTIGING

www.rogam.nl

| Rotterdam (3x) | Gouda | Bergschenhoek | Hellevoetsluis | Dordrecht |

