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WANNEER GENOEG?  Groei, schaalvergroting, een 
schepje er bij. Hoe je het ook noemt, het is in ons dagelijks leven bijna normaal. In 
een huisartsenpost kwam ik een jonge waarnemer tegen. Hij vroeg zich af of hij 
me al een keer gezien had, want hij zag zo veel mensen. Te veel voor nog wat 
persoonlijk contact. In onze club gaat dit ook een rol spelen. Met name uit de hoek 
van leden, die al een tijdje lid zijn en VOC nog hebben meegemaakt als ieniemie-
nieclub, komt steeds meer de vraag tot hoever we moeten doorgaan met groeien 
qua ledenaantal. Het gaat allemaal iets te onpersoonlijk worden, waarbij clubjes 
in de club steeds meer hun eigen leven gaan leiden. Of zoals Karin Beaumont en 
Henk Weijers in deze uitgave zeggen: “de afstand tussen “de leden” en de club lijkt 
groter te worden” . Daarbij zien zij een ontwikkeling waarin commissies hun eigen 
activiteiten soms belangrijker vinden dan de vereniging als geheel. Best wel goed 
om over na te denken, zeker in een tijd waarin besloten is om met de tijd mee te 
gaan. Het kunstgras op ons hoofdveld is in zeer korte tijd gerealiseerd en daarbij 
ligt de bouw van nieuwe kleed- en commissiekamers op schema. Met niet te ver-
geten een bliksemsnelle bouwvergunningprocedure, waarover alleen maar lof. De 
grens opzoeken naar schaalvergroting met versterken van de één verenigingsge-
dachte is een mooie uitdaging voor een club, die nog steeds veel publiciteit haalt. 

Het cricketseizoen zit er uiteraard weer op. Volgens mij wordt daar landelijk 
ieder jaar wat vanaf geknabbeld. Merkte dit aan de resultaten van VOC 1 en 2, 
die gelukkig net niet degradeerden. Toeschouwers aantallen kunnen hoger 
scoren en meer ambitie ook. Bij de veteranen was het vaak moeilijk om elf dik-
buiken te krijgen. Gelukkig heb je dan invallende jongeren, die echter na een 
paar potjes al weer klaagden dat ze te laat in gingen en hierdoor afhaakten. 
Beating Bats werd kampioen en de dames T20 kampioen!

Mooie dag in de zomer was uiteraard 4 juli, waarbij wij als vereniging lieten 
zien dat we wars zijn van angst voor onregelmatigheden bij een wedstrijd tegen 
een gerenommeerde club als Feyenoord. Ik ben het bestuur dankbaar dat ze 
terugkwamen op het genomen besluit. Deze dag had je niemand moeten ont-
nemen. Zeer opvallend was het grote legioen jeugdspelers. Hoe krijgen we deze 
meer naar wedstrijden van onze eerste elftallen? Ze horen er volgens mij bij. 
Hoewel dit voor vele ouders niet meer zo gemakkelijk inpasbaar is in moderne 
drukke sociale levens in het weekend. Op het moment dat u deze uitgave ont-
vangt, hebben onze voetbalelftallen er al weer een zo’n zes tot acht wedstrijden 
op zitten en weten we meer over hoe met name ons eerste elftal met nieuwe 
coach Patrick Akerboom er bij staat. Gelukkig heeft hij de pen van Peter de Haan 
overgenomen, waardoor deze rubriek rustig wordt voortgezet. Ik krijg het idee 
dat je met dit team toch ergens in het linker rijtje moet kunnen eindigen.

Voor u een Vocabulaire, die hopelijk weer met plezier gelezen gaat worden. 
Bor de Wolf schrijft hierin zijn laatste column. De redactie dankt hem meer dan 
hartelijk voor zijn jarenlange bijdragen. In de redactie hebben we afscheid 
genomen van Adrien van Nunspeet. René Glijsteen en Petra van der Veer zijn 
nieuwe gezichten. Het is voor mij de laatste als interim hoofddirigent. Met name 
meer druk op de werkvloer en gemis in het creatieve gedachtengoed bij de 
opzet van het blad zijn de redenen om het stokje aan iemand anders over te 
geven. Hoop dat deze snel opstaat. VOC kan niet zonder haar Vocabulaire! Vraag 
daarbij is in hoeveel uitgaven per jaar bij een toename van het gebruik van 
sociale media door onze leden. 

 Robert Mol
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Vrijwilligerswerk 
beter verdelen
‘Wat wij zien is dat de afstand tussen “de leden“ 

en de club groter lijkt te worden. We hebben 

dat aan den lijve ondervonden bij onze speur-

tocht naar vrijwilligers en ook bij het zoeken 

naar mensen die een extra financiële bijdrage 

willen doen om de verbetering van faciliteiten 

mede te bekostigen. Je komt toch steeds weer 

bij de usual suspects terecht en zelfs bij hen 

neemt de bereidheid om 

iets extra’s te doen af. Als er 

steeds meer gevraagd wordt 

aan steeds weer dezelfde 

leden is dat begrijpelijk maar 

we moeten er vooral voor 

waken dat leden zich steeds 

meer als klanten gedragen. 

Dat zouden wij een hele 

slechte ontwikkeling vinden.’ 

Karin is moeder van Tim en Bart. Ze werd lid 

omdat deze twee sportievelingen bij VOC 

voetballen en cricketten. Geboren en geto-

gen in Limburg, woont zij sinds 1985 in de 

Randstad. Ze werkt nu bij het Ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport en houdt 

zich bezig met de dossiers voedselveiligheid 

en nanotechnologie. Ze deed heel veel VOC-

vrijwilligerswerk, onder meer manager cricket-

teams van beide zoons, secretaris en wedstrijd-

secretaris jeugdcricket, waarnemend voorzitter 

jeugdcricket, coach U9, com-

missielid, medeorganisator 

crickettours voor de jeugd 

en meehelpen bij de opzet 

van het vrijdagavond jeugd-

cricket (super 8). Daarnaast is 

zij de motor om maatschap-

pelijke doelen te binden met 

VOC, waaronder de jaarlijkse 

Pameijer sportdag.

‘Dit alles heeft flink veel tijd 

gekost, maar ik vond het ontzettend leuk om 

te doen.’ In 2009 werd ze bestuurslid. De com-

binatie werk en bestuur is de laatste tijd te veel 

geworden. Dat is de hoofdreden geweest om 

als bestuurslid te stoppen. Karin blijft voorzitter 

van de sportpluscommissie en is niet-spelend 

damesvoetbal lid. ‘Maar dat laatste ga ik weer 

omzetten in actief spelend lid.’

VOC kan nu beter even pas op de 

plaats maken 

Henk werd een jaar na zijn zoon David lid van 

VOC, begin jaren negentig. Hij had naar eigen 

zeggen het geluk om terecht te komen in het 

13e voetbalelftal waar gelukkig de gezellig-

heid belangrijker was dan de prestaties. ‘Ik heb 

met veel plezier in dat elftal gespeeld en heb er 

veel dierbare vrienden aan overgehouden. Nu 

ik niet meer in het bestuur zit, kan ik daaraan 

weer meer tijd geven, want een bestuursfunc-

tie kost veel tijd.’ 

Vóór de bestuursperiode was Henk ook actief 

voor VOC

Het begon met een redelijk overzichtelijke klus, 

de kascommissie eind jaren 90. Het mooie was 

dat toen nog de traditie bestond om na het 

controleren van de boeken met z’n allen in de 

Pijp een hapje te eten. Ook heb ik samen met 

Jan Willem Hitzerd, Fred van Roon en Pieter van 

der Eijk het lustrumfeest van 2000 georgani-

seerd. ‘Eén van mijn leukste klussen is de ken-

nismakingscommissie geweest. Het kost min-

der tijd, vraagt minder verantwoordelijkheid, 

maar is heel belonend. Je kunt je enthousiasme 

met de kandidaten delen. Andere schitterende 

klus was op verzoek van Arjan Nataraj, toen al 

bestuurslid, de oprichting van de Heerendivisie 

samen met Karl Hormann (Stef Deloni d’Aure 

prijs 2013). Ten slotte mag niet onvermeld 

blijven dat Henk met heel veel plezier bijna 5 

jaar geleden een bescheiden bijdrage aan het 

cabaret heeft mogen leveren.

Het Motorrapport

Karin en Henk traden aan na de bestuurswis-

seling, die volgde op het verschijnen van het 

“Motorrapport“. Dit stelde o.a. dat er meer 

gedelegeerde verantwoordelijkheid bij de 

commissies moest komen te liggen. 

‘Kort gezegd: het Motorrapport was de aan-

leiding voor een andere bestuursorganisatie 

binnen VOC Terecht wel, want door de groei 

van met name het jeugdvoetbal was de oude 

structuur niet meer werkbaar’, zeggen Karin en 

Henk. Achteraf gezien zou je kunnen stellen 

dat het proces eleganter en respectvoller had 

gekund. Afgelopen mei wist Henk het zeker: zo 

moet het ook niet. Jeugdvoetbal, seniorvoetbal, 

Heerendivisie, cricket, sponsors… veel commis-

sies zijn te veel hun eigen weg gegaan; er zou 

meer coördinatie en binding moeten zijn met 

de rest van de vereniging. Wij zien een ontwik-

keling waarin commissies hun eigen activiteiten 

soms belangrijker vinden dan de vereniging 

als geheel. Dit kan leiden tot afnemende cohe-

sie in de club en mogelijke overschrijding van 

budgetten, juist in een periode waarin enige 

terughoudendheid op zijn plaats is.’

Ligt dat aan de groei van de club?

De groei heeft veel positieve zaken teweeg-

gebracht alleen komen we nu in een situatie 

dat de vraag rijst of VOC moet groeien om de 

steeds maar weer hogere begrotingen te kun-

nen verantwoorden. Stappen jullie uit een rij-

dende trein?

Henk: ‘Ik heb aangegeven dat het mij beter lijkt 

dat VOC nu even pas op de plaats maakt.’ 

‘En in ambitie een stapje terug’, vult Karin aan. 

‘Men verwacht dat het steeds beter gaat en 

steeds mooier wordt, in alle opzichten. Sterker 

nog: het is niet alleen verwachting, het moèt 

beter, mooier’. Beide oud-bestuursleden onder-

strepen dat er veel is aangepakt, een betere 

accommodatie, een verbouwing… maar nu is 

het tijd om even rust te nemen, consolideren. 

‘Plus dat we als gevolg van de wijze van uit-

voering van het Motorrapport zoals gezegd 

nauwelijks meer invloed konden uitoefenen op 

beslissingen en uitgaven van commissies. Het 

bestuur is een facilitair orgaan geworden en 

wordt te vaak voor voldongen feiten gesteld.’

Die mooie VOC-clubgeest is er nog wel?

‘De geweldige resultaten, 

met name van onze jeugd-

opleiding en selectieteams, 

daar mogen we trots op 

zijn, maar de resultaten 

worden te veel als argu-

ment gebruikt om budget-

ten op te rekken. De trend 

is ingezet en we kunnen 

maar moeilijk terug. We 

moeten ons realiseren dat 

we zonder het fantastische gebaar van Rob van 

Weelde de uitbreiding nooit hadden kunnen 

realiseren. We zijn het daarom aan hem, maar 

vooral aan de rest van vereniging, verplicht om 

voorzichtig met de beschikbare financiële mid-

delen om te gaan.’

Nieuw elan nodig? Avonden brede dis-

cussies organiseren? Mensen denk 

mee, wat gaan we doen?

‘Nou op de ALV’s zijn er 40 tot 60 leden en we 

zijn aan het groeien naar 1700. We zullen dus 

naast de ALV moeten zoeken naar andere vor-

men van draagvlak. Het is tijd voor een omslag. 

We moeten weer meer naar de één vereniging 

gedachte, VOC moet die bijzondere club blij-

ven waar mensen elkaar kennen, graag iets 

voor elkaar willen betekenen en met genoegen 

vrijwilligerswerk doen’, zeggen Karin en Henk, 

waarbij Karin nog aanvult: ‘Hij is overigens niet 

helemaal weg hoor, die mooie clubgeest. Hij 

is er nog wel. Zeker bij de jongeren. Mijn jon-

gens bijvoorbeeld hebben het super naar hun 

zin. Het team van Bart is één van de vrienden-

teams waar teamleden na bijvoorbeeld een 

studie elders in het land weer terugkomen. 

Want de sfeer, de begeleiding, vrienden… dat 

zie je nergens. En het is jouw club. Je ziet ook 

wel bij leden boven 50, daar gaat het meestal 

ook goed.’

‘Maar nog even terug naar de constructie zoals 

die nu is’, vervolgen ze samen, ‘dus de te zelf-

standige commissies en de groeiende (finan-

ciële) kwetsbaarheid: het gevaar bestaat dat 

de vereniging uit elkaar gaat vallen wanneer 

coördinatie van alle activiteiten te kort schiet. 

(Jeugd) voetbal vindt zich het belangrijkste 

onderdeel “en verder doen we ook aan cricket”. 

Er is de laatste tijd heel veel inzet gepleegd om 

voetbal en cricket meer met elkaar te verbin-

den maar dit blijkt een moeizame weg. 

Iedereen heeft het toch naar z’n zin? Die zie je 

aan mensen, niemand loopt 

te balen. En: moet ik voet-

bal leuk vinden als ik cric-

ket? Daarnaast: je kunt altijd 

terecht op de club om een 

balletje te trappen of te slaan, 

er is altijd iemand achter de 

bar… waar vind je dat? 

‘Ja waar’, vinden ook Henk en 

Karin. En ze vinden ook dat je 

als club van ruim 1500 actief 

sportende mensen niet iedereen meer kunt 

kennen. ‘Maar we moeten bijsturen en meer 

gecoördineerd optreden. Wat we hard nodig 

hebben is méér bijdragen, zowel in de vrijwil-

ligerssfeer als financieel, om alles goed draai-

ende te houden. Onze hoop is dat iedereen een 

steentje bijdraagt.

Karin vindt dat het vrijwilligersbeleid een nieu-

we impuls nodig heeft. ‘We vinden het nu te 

vanzelfsprekend dat mensen wat extra’s doen 

voor de club, maar nog meer mensen zouden 

daartoe bereid moeten worden gevonden. 

Daar moeten we als club beleid voor maken, 

want we hebben die mensen heel hard nodig 

om het vele werk te verdelen onder nog meer 

vrijwilligers zodat het behapbaar blijft. 

Karin en Henk benadrukken dat het besturen 

van een vereniging als VOC een enorme taak is 

en wij weten als geen ander dat veranderingen 

soms enige tijd vergt. Wij zouden het tot slot 

een goede gedachte vinden als dit interview 

de basis vormt voor een dialoog om samen 

de één verenigingsgedachte meer te verster-

ken. Dit is voor ons de reden geweest om deze 

onderwerpen in het interview aan de orde te 

stellen.

Robert Mol en Charles Muetstege

Henk Weijers trad toe tot het bestuur in mei 2009 en Karin 
Beaumont een half jaar later. Er is veel gebeurd, veel goeds zoals ‘het 
maatschappelijk bezig zijn als sportclub en daar kijken we met trots 
op terug’, zeggen de twee oud-bestuursleden. Een levendig gesprek 
in het Parkhotel met twee gepassioneerde oud-bestuursleden.

GESPREK MET TWEE OUD-BESTUURSLEDEN 

Wordt VOC te groot?
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Overzicht Cricket 
Seizoen 2014

Het eerste had een vliegende start van het 

seizoen met een klinkende overwinning 

op HCC gevolgd door een serie nederlagen 

waardoor we snel onderaan stonden en 

we door velen als de gedoodverfde degra-

dant werden beschouwd. Echter het elftal 

toonde karakter mede door de geweldige 

prestaties en coaching van onze coach Amol 

Muzumdar. Met onze nieuwe captain Ahsan 

Malik, die we helaas ook een aantal wedstrij-

den moesten missen vanwege een blessure, 

aan het roer en een goede team spirit wer-

den de positieve punten uit de wedstrijden 

gehaald, toonde het elftal een goede vecht 

mentaliteit en werden weer wedstrijden 

gewonnen. Nipt bij de onderste 4 terechtge-

komen waarna de play off wedstrijden geluk-

kig werden doorlopen. We waren absoluut 

niet de zwakste en terecht bouwen we met 

dit elftal voort in 2015.

Door de vele blessures en late afzeggingen 

van een aantal spelers heeft ook het twee-

de een lastig seizoen gehad. Begonnen als 

potentieel kampioen stond men op een gege-

ven moment als degradatiekandidaat num-

mer 1 te boek. Gelukkig is dat niet gebeurt en 

ook dit elftal heeft ondanks alle wisselingen 

karakter getoond. Verheugend is de rentree 

van Jochem die een lange periode van bles-

sureleed lijkt af te sluiten.

Het derde speelde leuk cricket en heeft 

bovenin meegedraaid. Goed te zien dat hier 

veel jeugdspelers hun speelminuten kregen 

en die kansen ook pakten: Willen, Tizo, Josh, 

Sebastiaan en Ayaz: goed gedaan. Het derde 

werd onder leiding van duo captains Matthijs 

en Musti gewoon derde. Prima prestatie !

Het vierde en de ZAMI’s speelden hun wed-

strijdjes als vanouds in een prima sfeer en ook 

hier weer veel debutanten.

Moesten de VOC Beating Bats de titel vorig 

seizoen nog delen met Kampong, dit jaar 

waren de heren ongenaakbaar: ongeslagen 

loodste captain Jelger de mannen met illus-

tere namen als Van Everdingen (2 maal) naar 

de titel.

De veteranen hadden wederom een wis-

selend seizoen. Het blijft lastig om dit elftal 

compleet te krijgen en om alle wedstrijden 

gespeeld te krijgen. Men zegt helaas makke-

lijk af. Uiteindelijk hebben de veteranen de 

helft van hun wedstrijden gespeeld. Zullen we 

voor volgend seizoen een betere oplossing 

moeten gaan vinden denk ik zo.

De dames werden T20 kampioen. En wonnen 

mooi van Hilkamp in de reguliere competi-

tie. Ook hier inmiddels bekende namen als 

Hennink, Faasen en uiteraard van der Kooij en 

van Everdingen die regelmatig hun opwach-

ting maken. De eerste jeugddames speelden 

regelmatig mee met het dames elftal, die aan-

sluiting begin te ontkiemen. Mede ook door 

de commissaris Damescricket die sinds dit sei-

zoen weer in de cricket commissie zit.

De jeugd had een goed seizoen: dit jaar 

zowaar een extra elftal tov vorig seizoen en 

veel cricket op VOC. Mede door de hulp van 

gastheer Paul Brous verliep de organisatie op 

de jeugd wedstrijd dagen erg goed. Mooie 

afsluitng van dit seizoen was het feit dat maar 

liefst 6 jeugdspelers van VOC zijn uitgenodigd 

om aan de jeugdtrials voor de Dutch Lions 

deel te nemen.

Hoogtepunt voor de jeugd was ongetwijfeld 

de tour naar Newcastle. Goed dat deze traditie 

weer een vervolg heeft gekregen en hulde 

aan de organisatie.

DE CRICKET ACADEMY:

De Cricket Academy heeft een lastig jaar 

gehad. Met het terugtreden van Bas zijn we 

druk bezig geweest met zijn opvolging waar-

door de volgende stap in de ontwikkeling van 

de CA niet echt kon worden gezet. Met het 

aanstellen van Paul Brous als Head Coach is 

er echter een prima invulling gevonden voor 

de vacature en lijkt iedereen klaar om in 2015 

de weg naar boven weer in te gaan.

DE GRASHONDEN:

Dit jaar zijn we druk bezig geweest om het 

aantal leden dat kennis heeft van het beheer 

en onderhoud van het graswicket te vergro-

ten. Onder leiding van Koen en Ralf is er met 

een enthousiaste groep aan de slag gegaan 

en zijn er een tweetal cursus weekenden geor-

ganiseerd. Nog steeds zijn wij op zoek ver-

sterking dus als u interesse heeft, geef mij een 

belletje of schiet mij aan.

Conclusie van dit seizoen kan wat mij betreft 

zijn dat we met name in de breedte hebben 

geïnvesteerd en de resultaten van het 1e jaar 

Cricket2020 hebben vastgehouden. Goed dat 

er geen elftallen zijn gedegradeerd en goed 

dat de jeugd begint door te komen. Goed ook 

dat er nu een structurele opzet is voor de voet-

bal-cricket integratie. Dat past immers perfect 

in de een-verenigings gedachte van VOC

Ik wens u allen namens de cricket commissie 

een geweldige winter, mooie kerst en weet 

dat het cricket seizoen tegenwoordig gewoon 

halverwege Oktober start. Iedereen is welkom 

om eens te komen kennismaken.

Matthijs 

Zoals te was verwachten zou het een lastig verhaal worden het 
geweldige succes van het vorig seizoen te evenaren en wellicht 
te overtreffen. Toch denk ik dat we op een groot aantal punten 
daar wel degelijk in zijn geslaagd. Dat het allemaal wat minder 
vanzelf ging is echter ook een constatering die past. 
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De zomer wordt normaal gekenmerkt door cricketwedstrijden, hier en daar een 
internationale wedstrijd en de HillBilly games. Deze zomer zag er iets anders uit. 
Een groot voetbalfeest op 4 juli met 3.000 gasten op ons complex en direct de 
maandag erna de spade in de grond. Er werd en wordt hard gewerkt aan het ver-
beteren van onze accommodatie. Met het realiseren van de nieuwe cricketkooi, 
nieuw kunstgras en enkele verbeteringen aan het clubhuis zijn we al een eind op 
weg. Zoals het er nu naar uitziet hopen we op 1 januari 2015 de nieuwbouw in 
gebruik te nemen.

We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om over deze 

werkzaamheden te communiceren. Communicatie naar 

direct betrokkenen maar ook het informeren van alle 

leden en geïnteresseerden. Waar vroeger dat in het bul-

letin kon of in de Vocabulaire hebben we vandaag de 

website, de nieuwsbrief, Twitter, Facebook, Instagram 

en ook nog de Vocabulaire. Nog los van alle e-mails en 

Whatsappjes die verstuurd worden om iedereen op de 

hoogte te houden.

Een vereniging met 1500 leden en ruim 300 vrijwilligers 

waar 365 dagen per jaar gesport wordt, vraagt om de 

nodige aandacht op het communicatieve vlak. Alleen dan 

kunnen we zorgen dat ‘alles’ zo goed mogelijk verloopt. 

De afgelopen jaren hebben verschillende mensen hard 

gewerkt om deze communicatie goed te organiseren. 

Aangezien sommigen stoppen en we te maken hebben 

met de al eerder genoemde verschillende kanalen is er 

dringend behoefte aan mensen die VOC willen helpen 

bij het op peil brengen en houden van de communicatie.

De website, Vocabulaire en de diverse social media zijn 

daar wel het belangrijkste in. Wedstrijdverslagen op de 

site, elftalfoto’s voor het archief, actie foto’s, nieuwsbe-

richten etc. Er is genoeg te doen.

Bij deze wil ik een oproep doen aan leden, ouders en 

andere betrokkenen om te kijken op welke wijze je de 

vereniging kan ondersteunen op dit vlak. Wellicht een 

kleine moeite, maar wel eentje die door VOC zeer wordt 

gewaardeerd!

Interesse? Neem contact met mij op via 06-55888776, 

arjannataraj@gmail.com, @arjannataraj (twitter), www.

facebook.com/arjan.nataraj, nl.linkedin.com/in/arjanna-

taraj of spreek me aan.

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

Hulp nodig bij onze 
communicatie!

In dit artikel wil ik achtergrondinformatie 

geven over wat het beleid is ten aanzien van 

de prestatiegerichte teams en hoe VOC de 

recreanten ziet. De overgang van jeugd naar 

senioren heeft daarbij onze extra aandacht, 

omdat die overgang groot is. Daar waar junio-

renteams vaak begeleid worden door ouders, 

zie je bij de senioren dat er veel meer zelfstan-

digheid wordt gevraagd. De senioren voetbal-

commissie probeert hier zo goed mogelijk in 

te faciliteren. 

ROLVERDELING:

Voorzitter:  Martijn van Itallie

Technische coördinatie:  Eric Teunisse

Communicatie Marc Vermolen

Coördinator lagere senioren  

en scheidsrechters: Diederik de Groot

VOC SELECTIE ELFTALLEN

Voor de VOC selectie is er een technisch 

beleid geformuleerd. Het betreft hier de eer-

ste 4 elftallen. Daarnaast is het beleid van de 

doorstroming van de A jeugd naar de selectie 

elftallen beschreven. De A selectie bestaat uit 

VOC 1 en VOC 2 en wordt getraind door Patrick 

Akerboom (hoofdtrainer) Geert den Ouden 

(assistent) en Michael Huigen (VOC 2). De B 

selectie bestaat uit VOC 3 en VOC 4 en wordt 

getraind door Marc Pelkman (VOC 3) en debu-

terend trainer Niels van Dam (VOC 4). Het 1e 

en het 4e team zijn prestatie teams. VOC 2 en 3 

hebben opleiding als belangrijkste doel. Dit zijn 

ook de teams waarin jonge senioren terecht 

komen die doorstromen naar de selectie om 

zich verder te ontwikkelen als zij de jeugdop-

leiding hebben doorlopen. VOC 4 bestaat uit 

spelers uit de A selectie die ruimte maken voor 

de jeugd.

Periodiek is er een trainersoverleg, wanneer de 

voetbaltechnische onderwerpen aan de orde 

komen spatten de vonken er vanaf.

DOORSTROMING JEUGDSPELERS

Om de doorstroom van de jeugd naar senioren 

soepel te laten verlopen is er onder leiding van 

Geert den Ouden een elftal onder 23 jaar dat 6 

wedstrijden per seizoen speelt tegen aanspre-

kende tegenstanders. Vorig seizoen mochten 

we de BVO’s van Feyenoord, Sparta, Excelsior 

en ADO Den Haag verwelkomen. De selectie 

bestaat uit A junioren en selectiespelers onder 

de 23 jaar. 

LAGERE SENIORENTEAMS

Ook lagere senioren hebben dit seizoen de 

wens geuit om serieuzer te trainen. Daarom zijn 

we erg blij dat Pedro Maria en Bas Gerretsen 

uit VOC 12 dit jaar bereid zijn om het 5e en 8e 

serieus te trainen. Door de extra ruimte die is 

ontstaan door het kunstgras op het hoofdveld 

kunnen nu ook deze lagere senioren donder-

dag op primetime (van 20.00 tot 21.30 uur) 

trainen en wordt het clubhuis op donderdag 

weer steeds drukker bezocht. De laatste jaren is 

een aantal juniorteams overgekomen naar de 

senioren en zij krijgen de wetten van het seni-

orvoetbal al aardig onder de knie. Twee keer 

per seizoen is een aanvoerderoverleg, waarin 

de elftallen ervaringen met elkaar delen en 

waar nieuwe initiatieven worden besproken. 

Dit resulteerde ondermeer in een toernooi 

voor lagere seniorenteams. In de tussentijd 

is Diederik vaak druk met het regelen van de 

clubscheidsrechters, waar we er meer van zou-

den mogen hebben, en houdt Marc zich bezig 

met de wedstrijd/veldplanning en houdt hij de 

schutters bij. Wij doen ons best om alles goed 

te organiseren. Mocht je ideeën hebben hoe 

het beter kan? Wij horen het graag.

Seniorvoetbalcommissie

Van hoofdklasse tot onderbond, 
van jonge senior tot grijze veteraan
VOC is ook bij de senioren de grootste voetbalvereni-

ging van de stad. Met 14 seniorenteams en 3 vetera-

nenteams vormt het seniorenvoetbal een belangrijke 

plaats binnen de vereniging. 

SENIOREN VOETBAL BIJ VOC 
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VOC jeugd op tour naar 
Schotland en Engeland
Het had heel wat voeten in de aarde, maar na 

een regen van emails en heel veel werk van 

Annette Rooling en Alan Croser, onze contact-

persoon in de UK, vertrokken we uiteindelijk op 

20 juli 2014 met 21 V.O.C spelers en begeleiders 

per vliegtuig naar Newcastle. Daar werden we 

opgewacht door de familie van Wingerden (+5) 

zodat we in totaal met 26 personen op weg 

gingen naar het Schotse Galashiels.

Onze eerste dag bestond uit wegwijs worden 

op de Campus Heriot Watt, waar we met z’n 

allen logeerden en dineerden. De volgende 

dag werden we verwacht op het graswicket bij 

Gala CC voor twee wedstrijden, waarvoor ook 

de meisjes van St Boswell waren overgekomen.

In een beeldschoon landschap wonnen we, 

mede dankzij de formidabele lunch bij Gala, 

beide wedstrijden. Dank aan Ross Paterson 

voor de organisatie. Maar we waren nog niet 

klaar bij Gala. 

‘S avonds stond ons een verrassingsoptreden 

te wachten van de in Schotland zeer bekende 

John Nichol, die ons op meeslepende wijze (en 

toegesproken in Google vertaald Nederlands!) 

in The Great Rotter-jam leerde om onder ande-

re Mary Mack en The Rolling Hills O’ The Borders 

te zingen. Vooral dat laatste lied heeft nog 

dagen in ons hoofd gezeten, al was het maar 

omdat iedereen het in de auto op onze tochten 

door The Borders (inderdaad beautiful) bleef 

zingen. Dank aan Alan Croser en Chris Smith 

voor deze super verrassing!

Alan Croser was de volgende dag wederom 

van de partij om ons naar Tillside Cricket Club 

in Etal te gidsen, de Engelse kant van The 

Borders. In het mooiste weer van de wereld 

troffen wij daar het gloednieuwe Pavilion aan 

van Tillside C.C. Met wederom een fantastisch 

graswicket en prachtige gehoornde zwarte 

schapen als toeschouwers. Wij waren het eerste 

Touring Team dat het Pavilion kwam bezoeken. 

Uiteraard hangt daar nu een VOC vaantje (net 

als bij Gala C.C.).

Ook bij Tillside speelden we twee wedstrijden 

met een lunch/BBQ tussendoor. Dank aan 

Steven Nutt voor de organisatie.

Op de terugweg naar Galashiels aten we Fish & 

Chips in het chique Kelso aan de Tweed River. 

Vanuit de hele wereld schijnen gefortuneerde 

vissers naar Kelso te komen om daar voor een 

godsvermogen op zalm te vissen. Dat was aan 

de goede kwaliteit van de Fish & Chips te mer-

ken!

Terug in het hotel in Galashiels maakten we 

ons op voor de laatste dag van de tour. Een 

deel ging naar Alnwick om het Harry Potter 

kasteel te bezoeken en een ander deel ging 

naar Newcastle. We troffen elkaar weer op het 

vliegveld om de thuisreis te aanvaarden. 

Na geweldige dagen met goed weer, veel 

hartelijkheid en veel geluk (zoals een terug-

gevonden paspoort) landden we doodop in 

Amsterdam. Het was een onvergetelijke tour. 

En nu gaan we aan de slag om onze nieuwe 

vrienden van Gala en Tillside volgend jaar naar 

Nederland te halen!

Dank aan onze sponsors en aan iedereen die 

aan onze sponsoracties heeft bijgedragen.

Jeugd Cricket Commissie

JEUGDTRIBUNE
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Voor het derde achtereenvolgende jaar speelden we Tip & Run op 6 vrijdagmiddagen  
en deze keer met een recordaantal van 70 deelnemers.  

Onder leiding van Nederlands elftalspeelster Miranda Veringmeier  
leerden onze Tip & Runners de eerste beginselen van batten, fielden en bowlen  

om uiteindelijk te spelen om de grote Tip & Run Cup.  
Deze editie werd gewonnen door het Team Verhoeven dat het team Vaillant in de finale  

versloeg, terwijl het Team Hoes ook heel dichtbij de overwinning was.  
Op de laatste vrijdag traden, inmiddels traditioneel, alle ouders aan om tegen hun kinderen 

te spelen. Het ging er fanatiek aan toe, maar uiteindelijk wonnen...de kinderen.  
Het was voor de ouders ook erg druk en gezellig langs de lijn, zelfs een keer met roze bubbels 

om de tour kas te spekken.

Tip & Run 2014

Annebo Verhoeven

JEUGDTRIBUNE

Kalender VOC 2014 – 2015  
Cricket en Voetbal

 OKTOBER  2014
Di 21/10  D/E Herfsttoernooi 4x4

Vr 24/10  Nationale Techniek 

Kampioenschappen (NTK )

 NOVEMBER  2014
Ma 24/11  Najaars ALV

 Zo 30/11  Bloedhondenborrel

  

 DECEMBER 2014
Wo 3/12  Sinterklaas

Zo 14/12  Game Over borrel na  

wedstrijd VOC 1

 Di 30/12  Oliebollen toernooi D, E en F

 JANUARI 2015
Do 1/1  Nieuwjaarsborrel/opening 

nieuwbouw 

 Vr 9/1 - Ma 12/1   Trainingskamp  

Voetbalselectie

 Za 31/1  D-feest

 FEBRUARI 2015
Za 7/2  C-feest

 Zo 8/2  Game Over borrel na  

wedstrijd VOC 1

 MAART  2015
27/3  Zilveren Ploeg Diner

 APRIL  2015
Vr 3/4  Paaseieren toernooi E en F

  Paaseieren toernooi Cricket

  Season Kick-off VOC 1 

Cricket-VOC1 Voetbal

 Za 4/4  De Jonge 8 C en D

 Zo 5/4  De Acht A en B

 MEI  2015
Zo 3/5  Game Over borrel na  

wedstrijd VOC 1

  Seizoensafsluiting F-mini’s

  Jeugdkamp cricket

 Vr 29/5  Start Tip en Run 

 JUNI  2015
Vr 5/6 - Za 6/6  E-kamp

Ma 8/6   Voorjaars ALV

 Za 13/6  Teamafsluitingen Voetbal

 JULI  2015
Vr 3/7  Familiedag Cricket

  Tapeball Cricket

  Jeugdtour Cricket

  

 AUGUSTUS  2015
Vr 21/08  HillBilly Games Junior

  Za 29/08  HillBilly Games 

 OKTOBER  2015
 31/10  Lustrumfeest

12 13
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E7
SPOTLIGHTS ON:

Bij welke clubs heb je gespeeld?
Eerst bij VOC toen naar Feyenoord toen terug 

naar Excelsior ook nog Sparta en oranje onder 19.

Wat is je lievelingsclub? 
Feyenoord natuurlijk.

Hoop je ooit nog bij een profclub te 
gaan spelen?
Aan de ene kant wel maar ik vind het leven nu 

ook fijn, het heeft allebei plus- en minpunten.

Van Gaal kwam opeens met een 
ander systeem. Zou VOC dat ook 
kunnen doen? 
Dat ligt aan wat voor spelers je in je team hebt 

en de nieuwe trainer kwam ook met een nieuwe 

strategie maar dat deed die niet zoals van Gaal.

Hoe groot was de druk bij Nederland 
onder 19?
Als je een EK speelt is de druk heel groot, alle 

ogen zijn op jou gericht, maar er is niet zo veel 

druk dat het te erg wordt.

Wat vind je van het nieuwe kunstgras?
Ik vind het goed dat het er is gekomen maar het 

is heel stroef, het moet wel nat zijn.

Wat vind je de fijnste positie in het veld?
De positie waar ik nu speel, links centrale ver-

dediger, vind ik heel fijn en verdedigende mid-

denvelder vind ik ook fijn.

Was het leuker bij Nederland onder 
19 of nu bij VOC?
VOC is gezelliger omdat er weinig druk is, maar het 

is ook leuk om op het hoogste niveau te spelen.

Op welke plek denk je dat jullie dit 
seizoen gaan eindigen?
Zeker zo hoog als vorig jaar en hopelijk hoger 

maar het is moeilijk te zeggen.

Wat was je mooiste goal ooit?
Ik denk mijn vrije trap tegen Nieuwenhoorn 

toen ik nog in de C1 speelde.

Met welke speler kun je het beste 
omgaan uit het team?
Ik heb geen favoriete speler of speler waar ik 

het best mee om kan gaan. Het zijn allemaal 

leuke jongens.

Denk je dat je nog een niveau hoger 
zou kunnen gaan spelen?
Ja, ik denk het wel. Ik heb al eens hoger 

gespeeld en ik denk dat ik het nog wel aan kan.

Speelde je in de jeugd ook al bij VOC?
Ja, vanaf mijn 5e tot 7e en van mijn twaalfde 

tot vijftiende.

Droomde je er als klein kind al van 
om profvoetballer te worden?
Ik droomde er niet van maar het leek me wel 

leuk.

Had je een leuk team bij Sparta?
Ja, het was een heel gezellig team, ik heb er 

alleen niet heel lang gespeeld.

Wat vind je van de jeugd van VOC, 
zie je concurrentie?
VOC heeft heel veel leden en dus ook concur-

rentie maar dat is alleen maar goed!

Wat was je beste wedstrijd ooit?
Ik denk in de EK-kwalificatie met Nederland 

onder 19 tegen Zweden. 

Martijn de Vries 
INTERVIEW MET door Ralph van Dijk en Rams Steenbergen

Het eerste toernooi was op 24 mei in Den 

Hoorn. VOC E7 was ingedeeld in een pou-

le met GDA, Wilhelmus, SV Den Hoorn en 

DSO. De eerst 2 wedstrijden speelden we 

gelijk tegen Den Hoorn en DSO. De der-

de wedstrijd werd flink uitgehaald tegen 

GDA, 8-0 in 20 minuten tijd. Doordat 

de wedstrijd tussen SV Den Hoorn en 

Wilhelmus gelijk bleef, werd de laatste 

wedstrijd tegen Wilhelmus de belang-

rijkste. Wilhelmus had aan een gelijk 

spel voldoende voor de winst, VOC E7 

moest winnen en zou dan de poule win-

nen met 1 punt verschil. Menno en Jan 

Willem hadden het al in de gaten dat bij 

winst de beker binnen was. Geleerd om 

niet te veel druk op de spelers te leggen 

lieten we ze vrijuit spelen. De wedstrijd 

begon heel raar, de leiders van Wilhelmus 

wilden tossen wie aan welke kant ging 

staan. Wie waar moest staan stond al in 

het programma boekje maar goed, we 

gingen tossen en we verloren de toss en 

speelden daarmee tegen een sterke wind 

in. De wil om de wedstrijd met winst af te 

sluiten was groter dan ooit.

De wedstrijd was spannend en het golf-

de op en neer. Kansen aan weerszijde. 

Met nog een paar minuten te spelen 

kreeg VOC E7 een vrije trap op een paar 

meter van het doel. Tom van Benthem 

ging de vrije trap nemen. Met een prach-

tig en hard schot schoot hij ons naar de 

winst. De toss, wind en langer door laten 

spelen dan de reguliere speeltijd, waren 

niet voldoende om onze bikkels van de 

leg te brengen. Na het fluitsignaal was 

de ontlading bij leiders en spelers groot. 

Na hard werken eindelijk een prijs! Op 

naar het volgende toernooi. 

Het volgende toernooi was dat van 

BVCB. VOC E7 was ingedeeld bij Soccer 

Boys, BVCB, TOGB en Berkel. De start was 

uitstekend, direct een mooie overwin-

ning op Berkel: 2-1 , daarna een over-

winning op BVCB en een moeizame 

overwinning op Soccer Boys. De laatste 

wedstrijd tegen TOGB was de kers op 

de taart: een 3-0 overwinning. Tweede 

toernooiwinst (met 4 overwinningen) 

was binnen, op naar de triple riepen de 

ouders al. 

Het laatste en derde toernooi was het 

PinksterPanther toernooi van Concordia 

in Delft. Niet geheel compleet en met 

aanvulling op naar de derde toernooi-

zegen. VOC was ingedeeld in poule 7 

met als tegenstanders Concordia, DHL, 

Capelle en HVV. Eerste wedstrijd tegen 

HVV was direct de grootste uitslag van 

de eerste speelronde van alle groepen: 

5-0. Daarna een goede overwinning op 

Capelle en een teleurstellende 0-0 tegen 

het stugge Concordia. Het kwam voor 

de 2de keer aan op de laatste wedstrijd. 

En dat hadden de boys al een keer mee-

gemaakt. Geconcentreerd en strijdvaar-

dig werd DHL verslagen: 4-1. Weer een 

toernooi gewonnen en voor de 3de keer 

op rij. De bekers circuleren nu nog rond 

bij de spelers, maar komen in de prijzen-

kast bij VOC. 

Menno en Jan Willem willen hierbij 

Floris, Tom, Jan, Olivier, Mads, Ravi, Tim, 

Casper, Rens, Joris en Damian bedan-

ken voor 3 prachtige toernooien in drie 

weken tijd.

Jan Willem Wijling 
Leider VOC E7 

Menno van der Valk 
Assistent VOC E7

Na een blik te hebben geworpen op de site van VOC aan welke 
toernooien VOC E7 deelnam, bleek dit bij SV Den Hoorn in 
Den Hoorn en Concordia in Delft. Een tip van een vader zorg-
de ervoor dat de spelers ook werden ingeschreven voor het 
toernooi bij BVCB in Bergschenhoek. De drie toernooien zijn 
hiermee een feit.

Hoe win je drie 
toernooien in 3 weken?

14 15
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De VOC-shop

Het afgelopen jaar heeft 
Andrew Liauw gewoond en 
gevoetbald op de Filippijnen. 
Ralph van Dijk en Rams 
Steenbergen vroegen hem 
naar zijn ervaringen.

Wat heb je precies gedaan in 
de Filippijnen?
Ik heb gevoetbald en ben jeugd-

trainer van Kaya F.C. geweest.

Was het niveau hoog in de 
Filippijnen?
Ja, maar wel heel anders dan in 

Nederland.

Wat was het beste team waar 
je tegen hebt gespeeld?
Met de club tegen Global F.C. en 

met het nationale team tegen 

Maleisië.

Had je een leuk team?
Ja, ik had een leuk team, mensen uit 

veel verschillende landen: Australië, 

Engeland, Nigeria, Ghana, Spanje 

en Amerika.

Wil je nog een keer terug naar 
de Filippijnen?
Ja, maar wel alleen omdat het een 

mooi eiland is want ik heb er voor 

g e k o z e n  o m  h i e r  t e  k o m e n 

voetballen.

Was het moeilijker dan bij VOC?
Ja, omdat voetbal daar heel anders 

wordt beleefd.

Waar heb je allemaal gespeeld?
De mooiste  plek ken waren: 

Maleisië, Qatar, Dubai en Brunei.

Bij welke wedstrijd waren de 
meeste toeschouwers? 
Uit bij Maleisië, 25.000 man het hele 

stadion was vol dat was heel 

indrukwekkend.

Ga je weer voor het eerste van 
VOC?
Ja, absoluut. Ik heb er enorm veel 

zin in en vind het ook wel een beetje 

spannend.

Waar was de sfeer leuker VOC 
of Filippijnen?
Bij VOC maar het is ook leuk op de 

Filipijnen.

Welk shirt vind je het mooist?
We hebben veel positieve reacties 

gehad op het VOC shirt maar toch 

vind ik het shirt van het nationale 

team van de Filippijnen het mooist. 

Welke velden waren fijner?
Hier in Nederland.

Was er kunstgras in de 
Filippijnen?
Ja, en nu ligt er in het stadion mooi 

kunstgras.

Had je een aardbeving 
meegemaakt?
Nee, geen aardbeving maar wel op 

het eiland waar mijn moeder woont.

Welke positie heb je gespeeld?
Ik heb op de linksback positie 

gespeeld.

Waren er jeugdteams en 
waren die beter dan de jeugd 
van VOC?
Ja, er waren jeugdteams maar niet 

beter dan bij VOC.

Had je een goede coach?
Ja, bij KAYA en bij het nationale 

team ook.

Hoe vaak trainde je?
Ik trainde 5 of 6 keer per week maar 

soms waren er  ook gewoon 

uitlooptrainingen.

Heb je buiten voetbal nog 
leuke dingen gedaan?
Ja, vaak naar familie op het eiland 

waar mijn moeder woont en dat 

vond ik heel leuk.

Kan je Filippijns?
Ik kan het redelijk verstaan maar 

niet spreken, gelukkig was dat niet 

nodig want iedereen sprak Engels. 

Andrew Liauw
Ralph van Dijk en  

Rams Steenbergen.

INTERVIEW MET 

Een rustige woensdagmiddag in Maart op VOC. Een 

aantal moeders met F-mini’s en kabouters komen een 

drankje en een versnapering halen. Achter de bar staat 

een bekende, Kees Verhaar. 

“Ik heb zelf nog bij hem in de klas gezeten en nu zitten 

onze kinderen bij hem op school”, zegt één van de 

moeders. En ook op VOC komen zij ‘hun Mees Kees’ 

tegen. Normaal gesproken is Kees op woensdag alleen 

in de winkel, maar omdat het daar vandaag erg rustig is 

en er niemand was voor de bar, doet hij dat er even bij. 

“Ik ben hier toch”, antwoordt hij met Rotterdamse 

nuchterheid. 

Wij praten verder over de VOC-shop. “Die winkel was het 

kindje van vorig jaar overleden John Kerstholt”, vervolgt 

hij, “en die shop moest wat mij betreft blijven. Maar, ik 

doe het niet alleen. ” Kees wordt bijgestaan door Petra 

van Ieperen die vooral de bestellingen doet en door Ria 

Aalbers die op de drukkere zaterdagen ook in de winkel 

staat voor de verkoop van de VOC kleding en cadeau 

artikelen. “Het is leuk om te doen, een service naar je 

leden en het levert de club wat extra inkomsten op.” 

Op de 3e zaterdag in seizoen 14-15 ga ik nog eens terug. 

De shop is verbouwd en verhuisd. Er is nu plaats voor 

een veel grotere kast en het oogt veel ruimer. Het is druk 

deze middag en Kees en Petra laten tenues als warme 

broodjes over de toonbank gaan. Ongelofelijk wat die 

kinderen kunnen groeien in één zomervakantie. De 

verkopers wijzen mij op een nieuw artikel, een prachtig 

Ferrari rode polo met het VOC-logo op de borst. Het lijkt 

mij zeer geschikt zowel voor sporter als supporter, voor 

vrije tijd en als trainingsshirt, voor zowel cricketer en 

voetballer.

Kees vindt het daarnaast vooral een uitdaging om 

jaarlijks 1 of 2 leuke, nieuwe artikelen te bedenken voor 

de shop, de” VOC specials”. Zo zijn onder andere de 

succesvolle muts, sleutelhanger, sticker, de speelkaarten 

en het VOC Kampioensboek ontstaan. Kees roept VOC-

ers op met een leuk idee voor een nieuw product dit aan 

hem door te geven, waarvan akte!

Momenteel is de lustrumcommissie bezig met het 

uitwerken van een jubileum kledingstuk. Met het op 

handen zijnde 120-jarig jubileum in 2015, heeft Kees 

alvast wat mogelijke nieuwe vesten en jassen in het rek 

gekregen. Ga dus gerust eens kijken in de vernieuwde 

VOC-Shop. Misschien een idee voor de Kerstinkopen 

van dit jaar?

Meer informatie over de VOC winkel en de up to date 

openingstijden vindt u op de VOC-site.

René Glijsteen
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VOC B5
Het vriendenteam B5 is kampioen geworden van de 6e klasse 11. Zoals 

tijdens de uitreiking van de schaal werd aangegeven is dit team een 

voorbeeld van teams voor VOC De kern van dit team speelt al 8 jaar bij 

elkaar en het plezier straalt er vanaf, zowel op trainingen als in de 

wedstrijden. Trainer/coach Karl, teammanager Frank en vaste grens 

Klaas Jan plus de vaste supporters van ouders hebben dit seizoen 

genoten van deze mannen: Luca T, Enzo, Aron, Julian, Bas, Luuk, Jasper, 

Remy, Joey, Joris, Romijn, Tim, Kees, Ruben, Luca B, Olivier en Loek.

Op 12 april jongstleden is VOC C5 (nu spelend als B5) na slechts 13 van de 

18 wedstrijden kampioen geworden, mede met wat hulp van de 

concurrenten, waren ze niet meer in te halen. De officiële 

kampioenswedstrijd werd thuis gespeeld op 12 mei om 19.30, met 

aansluitend de huldiging, dat was een mooi feest. Natuurlijk zijn wij super 

trots op dit elftal, wat afgelopen seizoen voor de 2e maal beste jeugdelftal 

van VOC is geworden. Maar eigenlijk de meest unieke prestatie was dat 

VOC C5 de finale van de KNVB beker heeft gehaald, iets wat in de 

roemruchte geschiedenis van VOC nog nooit een jeugdelftal was gelukt. 

Helaas verloren we deze wedstrijd na penalties, wat het extra zuur 

maakte, maar C5 besefte wel dat het een unieke prestatie had geleverd.

Gelukkig is dit vriendenelftal bij elkaar gebleven en gaan we weer 

proberen om die KNVB beker binnen te halen, oefening baart kunst 

zullen we maar zeggen! Of wellicht het 3e kampioenschap van dit 

fantastische elftal? De bal is rond dus alles kan, ze hebben inmiddels 3 

beker wedstrijden gewonnen met een doelsaldo van 14 voor en 2 tegen.

Hou dit vol mannen, want een ding is zeker, dit elftal wint die KNVB beker! 

VOC C5

VOC C6
C6 is op de valreep van het seizoen dik verdiend als Kampioen 

geëindigd. Voor de winterstop stonden ze onderaan de ranglijst. 

Door de uitstekende training en coaching door Francesco van 

Luijken en inzet van het gehele team zijn bijna alle wedstrijden in de 

2e seizoenshelft gewonnen. Gelukkig liet de nummer 2 van de 

ranglijst in de laatste wedstrijd de punten liggen. 

Op het slotfeest van VOC zijn ze gehuldigd. Gefeliciteerd: Rens, Mike, 

Thomas, Pierre, Jay, Gijs (ontbreekt op de foto) , Ruben, Jim, Jelmer, 

Isaiah, Hidde, Bas, Luuk en Francesco.

VOC E3
E3 was de eerste (jeugd)kampioen van V.O.C., het selectieteam van 

eerstejaars E-spelers. Voor dit team reeds de tweede schaal in drie 

jaar! Onder de bezielende leiding van de trainer-coaches Guillermo 

Liesdek en Yannick Koevermans mocht ‘het Bayern Munchen van 

V.O.C. ‘, gevormd door keeper Robert Bogaardt, verdedigers Ayden 

Hoes, Beer van der Ent, Bram van der Cruijsem en Ingmar Janson en 

de aanvallers Siem Evenblij, Tim Rentenaar, Sitor Sla en Youri Soree, 

op herhaling.

VOC is zeer tevreden met het behaalde resultaat van al haar VOC-

jeugdteams. De meeste jeugdteams spelen nu in de ‘’middenmoot’’, 

omdat VOC jeugdteams structureel elk jaar gemiddeld in hogere 

klassen zijn gaan spelen. Dit betekent dat onze jeugdteams zowel 

leren winnen als verliezen en plezier houden in het voetbal. Dit past 

goed bij het VOC jeugdbeleid waarbij plezier, zelfvertrouwen en 

individuele ontwikkeling centraal staat. 

Jeugdkampioenen VOC seizoen ‘13-’14 
E3, C5, C6 en B5

door Patty Gerhardt
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Ook dit seizoen gaven de dames van VOC 1 de rode rakker van katoen. 

Voor het eerst in de geschiedenis was er geen chronisch tekort aan speel-

sters, dankzij de toevoeging van Rebecca en Annebeth aan ons dames-

team. Met een vaste harde kern van 15 lukte het waarachtig om bijna 

iedere week met een compleet team te verschijnen in onze professionele 

roze team truien. Geen mens weet op welke positie we zijn geëindigd in 

de pool, maar vele persoonlijke sportprestaties zijn geëvenaard en aan 

positieve teamspirit geen gebrek. Of een tegenstander nu wel of niet 

kwam opdagen, bij regen (binnen met een biertje om 11 uur ‘s morgens) 

of zonneschijn (in sport BH in het gras): we hebben genoten! Tot vol-

gend seizoen. Groeten jullie reporter Hel, ook namens Barbara, Kim, La, 

Mies, Merel F., Myrte, Kajal, Marijke, Julia, Floor, Merel v/d W., Annebeth, 

Rebecca en Milou. 

Helene Clement

Dames VOC 1 seizoen 2014

Vanaf augustus 1944 vonden er wapendroppings vanuit Engeland plaats nabij Berkel en Rodenrijs en Zevenhuizen. Dit om verzetsgroepen te bewapenen. Ook leden van VOC waren bij dit verzet betrokken. Piet van Os was lid van de Vliegende Colonne van het RVV en hij was groundsman van de sportvelden aan de Gordelweg. Hij benaderde de commissaris materieel van VOC Raoul Vermeulen die het zijn plicht achtte om een van de loodsen op het terrein beschikbaar te stellen om de wapens tijdelijk te verstoppen. Vermoedelijk is er verraad gepleegd want een dag na de grote razzia in Rotterdam (10 en 11 november 1944) werden Vermeulen en van Os door de Duitsers op het terrein van VOC dood-geschoten. Met hen de andere drie mannen, die toevallig aanwezig waren.

Tineke Kool

Het Monument  70 jaar later

Aan de lange kant tussen de velden staat een oorlogsmonument.Toen onze voetbalvereniging in  2003 verhuisde van de Overschiese Kleiweg naar de huidige locatie  is het monument meeverhuisd.
Op het monument staan 5 namen:R.C.L .Vermeulen

Mr. J. Oova
P. v.d .Broek
G. Zijlmans
Piet van Os
Allen leden van de amateurclub Volharding Olympia Combinatie.
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Na in het vorige nummer aandacht gevraagd 
te hebben voor het oorlogs monument meldde 
Jenneke Hennink ons dat haar vader in de 
kersteditie van Vocabulaire in 2003 na een 
bezoek aan het archief in Rotterdam het  
volgende artikel over het Monument schreef.  
Dit is een correctie op het artikel in onze 
vorige uitgave.     Redactie
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De parallel met een voetbalclub en daarbinnen 

club-, team-, groeps- en selectieprocessen ligt 

wellicht niet meteen bij u voor de hand, maar is 

er wel degelijk. Zeker voor een nieuwe trainer. 

Hoe zorg ik ervoor dat ik op korte termijn een 

club leer kennen en inzicht in spelers, begelei-

ders, bestuurders, leden maar vooral de men-

sen daarachter krijg. Een hele (mooie) uitdaging. 

Zeker bij een club als VOC. Eigen cultuur, terecht 

trots, redelijk eigenwijs en eigentijds bovendien. 

Allemaal een mening maar wel gezond relative-

rend en voetbal (en cricket) als de belangrijkste 

bijzaak van het leven zien. Sport en de club moe-

ten vooral ontspanning brengen. Ik hou wel van 

die nuchtere kijk op de zaak.

Een groot compliment aan mijn voorganger is 

- ook op dit terrein - op zijn plaats. Niet alleen 

vanwege zijn prestaties met de selectie. Louter 

positieve geluiden over hem gehoord van VOC-

ers en menigeen noemt hem succesvol geïnte-

greerd. Dat moet ik eerst nog maar eens zien 

waar te maken. Ik heb Peter leren kennen als 

een prettige persoonlijkheid en collega dus het 

verbaast mij niet dat hem dat gelukt is. Ik heb 

van hem alle medewerking en informatie gekre-

gen om succesvol te integreren. Ik wens hem 

alle succes toe bij zijn eigen integratieproces bij 

wederom een mooie club als TOGB. 

Wij als VOC zijn met de selecties eind juni van 

start gegaan. 2 weken trainen, maar vooral aan 

elkaar snuffelen. De eerste echte kennismaking. 

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe ziet 

een training eruit, hoe gaan we spelen, wat zegt 

de nieuwe trainer, hoe kijkt hij naar mij? Maar 

uiteraard ook van mijn kant altijd weer span-

nend hoe de reactie op je ideeën, trainingen en 

manier van omgang is. Van beide kanten een 

proces wat met spanning beleefd wordt. Het 

was prachtig dat we die 2 eerste weken mochten 

afsluiten met de happening tegen Feyenoord. 

Een avond waarop VOC zich in haar volle breed-

te van haar beste kant heeft laten zien. Ik heb 

in ieder geval geen wanklank gehoord en de 

uitslag konden we ook mee leven…

Daarna een paar weken vakantie en vervolgens 

verder met de voorbereiding. Een intensieve en 

spannende periode. De contouren binnen de 

selecties en de elftallen worden daar immers 

voor het eerst gevormd. Inmiddels zijn we de 

competitie gestart en liggen de eerste wedstrij-

den van een pittige competitieopening achter 

ons. Ook hebben we als selectie en begeleiding 

in het bijzijn van een aantal beleidsbepalers de 

doelstellingen, waarden en normen van selec-

tievoetbal 2014-2015 bepaald. Reële doelstel-

lingen, mooie ambities maar ook de manier 

waarop we dat willen bewerkstelligen is nadruk-

kelijk met elkaar afgestemd. Ook dat hoort bij 

integreren. Niet alleen het gewenste resultaat 

benoemen maar ook het proces ernaar toe.

Er heeft dit jaar voor VOC begrippen een behoor-

lijke instroom van spelers van andere clubs 

plaatsgevonden. De prestaties en het niveau van 

VOC maar vooral het karakter van de club heeft 

simpelweg een aanzuigende werking. Daar mag 

iedere VOC-er trots op zijn. Deze instroom heeft 

selectief plaatsgevonden en is mede gestuurd 

door de technische mensen maar ook zeker 

door de cultuurbewakers. VOC moet immers 

wel VOC blijven en zo hoog mogelijk spelen met 

zo veel mogelijk eigen jongens. Nieuwkomers - 

dus ook ik als trainer – moeten zich goed reken-

schap geven van deze visie en hun plaats dub-

bel en dwars afdwingen. Op het veld maar ook 

daarbuiten. Ik kan voor wat betreft de nieuwe 

jongens alleen maar zeggen dat ik de indruk heb 

dat ze het prima naar de zin hebben bij VOC. Niet 

in de laatste plaats door de prettige wijze waar-

op de bestaande spelers hen welkom hebben 

geheten en in de groep hebben opgenomen. 

Voorlopig een voorbeeld van een soepel inte-

gratieproces. Verschillen overbruggen, krachten 

bundelen en elkaar nadrukkelijk versterken.

Om die integratieprocessen als trainer verder 

vorm te geven gebruik ik als kapstok 4P’s: Plezier, 

Presteren, Presenteren en Participeren. Deze 4 

kernbegrippen vormen de basis voor de manier 

van samenwerking die ik voorsta binnen het 

selectievoetbal van VOC. Het spreekt voor zich 

dat we willen Presteren. De afgelopen jaren zijn 

er grote stappen gemaakt, maar om structureel 

op dit mooie niveau te kunnen blijven spelen is 

verder door ontwikkelen en verfijnen belang-

rijk. Dit moet vooral ook gepaard blijven gaan 

met Plezier. Ooit zijn we allemaal begonnen als 

pupil omdat je voetbal een leuk spel vond. VOC 

is inmiddels die mooie club waar je je hobby wilt 

uitoefenen, maar waar je je ook sociaal op je plek 

wilt voelen. Successen maar ook mindere resul-

taten delen met elkaar en zo veel mogelijk ook 

resultaatonafhankelijk de warmte van een club 

ervaren. Ook dat is een vorm van integratie. 

Als die 2 eerste P’s lukken, vertaalt zich dat ver-

volgens snel in trots. Trots zijn om deel te mogen 

uitmaken van zo’n mooie club en trots om daar 

in de selectie en zelfs VOC1 te mogen spelen. 

Dat mooie traditionele tenue mogen dragen 

(maar ook het mooie witte uit-tenue mag er 

wezen) en met de borst vooruit het speelveld 

op (inmiddels met VOC logo !!!) . Dan hebben 

we het nadrukkelijk over de P van Presentatie.

Afsluitend misschien wel de belangrijkste P; die 

van Participatie. Niet alleen consumeren maar 

echt gaan deelnemen. Een actieve bijdrage leve-

ren aan groepsprocessen binnen de complete 

club. Zowel binnen de selectie maar ook daar-

buiten. Ik vind het heel belangrijk dat de voor-

rechten van selectiespelers en -trainers worden 

vertaald in een bijdrage aan de club die verder 

gaat dan alleen trainen en spelen. Met het suc-

cesvol invullen van deze laatste P maken we 

echte stappen in het integratieproces. Spelers 

die graag bij VOC spelen en de echte VOC-ers die 

trots mogen zijn dat je het dus als club kennelijk 

in je hebt om nieuwe mensen succesvol deel te 

laten uitmaken van jouw mooie club.

We zijn met elkaar op weg. Hopelijk een lange 

plezierige reis waarbinnen we met elkaar sportie-

ve successen kunnen boeken maar dat wel gaan 

doen in een warme sociale omgeving waarin 

onderling respect de belangrijke basis vormt. 

Integreren gaat het makkelijkst als je welkom 

bent….ik voel me inmiddels meer dan welkom.

Patrick Akerboom
coach VOC 1

Integratie met 4P’s

Je zo ontwikkelen dat je past in een andere groep, met name in een cultuur 
waar je voorheen geen of onvoldoende deel van uitmaakte. In de heden-
daagse samenleving gaat het er bijna dagelijks over. We worstelen er nogal 
mee. Hoe moeten we deze uitdaging vorm geven in een meer en meer multi-
culti omgeving? Hoe krijgen we alle verschillen overbrugd, hoe ontstaat 
begrip voor de gebruiken van een ander en vooral hoe houden we de kikkers 
daarna zo goed mogelijk samen in de kar? De traditionele bewakers van de 
bestaande cultuur zullen dit proces – terecht – nauwlettend volgen. Anders 
raken we straks ook nog kindervriend Zwarte Piet kwijt

EEN BOOMPJE
OPZETTEN...

1
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J.A. ( Hans) van Everdingen (23 oktober 1897- 

18 augustus 1974) werd in 1913 lid van VOC. Hij 

speelde 270 wedstrijden voor het 1e voetbal-

elftal, dat destijds deel uitmaakte van de eerste 

klas West van de Nederlandse Voetbalbond. 

Ruim 100 wedstrijden was hij aanvoerder. 

Daarnaast heeft hij ook een 80-tal wedstrijden 

in het 1e cricketelftal gespeeld. 

Hans van Everdingen werd in 1941 voorzitter 

van VOC. Op grandioze wijze loodste hij onze 

vereniging door de oorlog. In 1947 werd hij 

benoemd tot erelid en werd in 1955 als voorzit-

ter opgevolgd door Jacques van Herwaarden. 

Bij het 75-jarig bestaan van VOC in 1970 werd 

hem het erevoorzitterschap aangeboden. 

Naast zijn sportieve en bestuurlijke capacitei-

ten was Hans van Everdingen een man met 

veel natuurlijke warmte en humor. Voor hem 

was de mens het belangrijkst, ongeacht maat-

schappelijke of sportieve prestaties.

Hans van Everdingen was een van die pure 

VOC-ers die waarden en normen hoog in het 

vaandel had staan en van mening was dat 

VOC een vereniging van mensen was die het 

spel beoefenen voor hun plezier en daarvoor 

alleen. Een visie die nog steeds van toepassing 

is op VOC.

De winnaars van de Hans van Everdingen tro-

fee houdt u nog van ons te goed. In de volgen-

de vocabulaire laten we tevens ons licht schij-

nen over de Dik Diederik beker en zijn winnaars

De Archiefcommissie

VOC  
en zijn 
bekers
De Hans van Everdingen  

wisseltrofee wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een talentvolle 
cricket jeugdspeler/speelster. 

“De mortuis nil nisi bene”
Als we deze Latijnse uitdrukking voor 
Joop ruimhartig vertalen dan maak ik er 
op aanreiken van onze secretaris graag 
van: “spreek over de doden slechts op 
correcte wijze”.

Joop heeft het ons en zichzelf moeilijk 

gemaakt om zonder enige aarzeling over hem 

te spreken. Terugblikkend op de Joop die ik 

heb leren kennen kan je - om het maar eens 

digitaal te zeggen - spreken over een Joop 1.0 

en een Joop 1.11.

De Joop 1.0 is een man die altijd met veel inzet 

en plezier als voetballer en cricketter voor VOC 

teams is uitgekomen en zich daarnaast ook 

met verve voor VOC heeft ingezet. Hij heeft 

ongetwijfeld meestal erg genoten van zijn 

eigen sportieve activiteiten. De Joop 1.11 is 

iemand die zijn leven niet meer goed op de rit 

had en ondanks alle helpende handen afgleed 

naar een in mijn ogen troosteloos en grauw 

bestaan.

In juli 1949 is Joop door zijn vader aangemeld 

als lid bij VOC Joop was enig kind en zijn vader 

heeft hem als een zeer trouwe supporter inten-

sief gevolgd op de velden. Toen Joop 19 was 

kreeg hij van zijn vader een volledig logboek 

met daarin door zijn vader geschreven versla-

gen van wedstrijden, foto’s en krantenknipsels. 

“Het was het mooiste cadeau dat Joop ooit 

gekregen heeft”.

Tussen 1949 en 1955 heeft Joop alle jeug-

delftallen doorlopen. Joop is vervolgens uit-

gegroeid naar één van die bijzondere VOC-ers, 

die zowel in het eerste voetbal- als cricketelftal 

heeft gespeeld. Op cricket hoofdklasse niveau 

heeft Joop volgens de cijfers van Wim Neleman 

zelfs 27 maal geacteerd.

Na zijn tijd in de hogere elftallen is Joop nog tot 

in lengte van dagen uitgekomen in lagere elf-

tallen. Daarbij moet zeker het beruchte 5e en 

7e voetbal elftal niet vergeten worden, waarin 

destijds onder andere Hannie van der Mijn, 

Coen Moulijn, Cas Quispel en Jaap Noordzij 

tot de vaste basisspelers behoorden. Joop 

heeft daar in de voorhoede steeds het kop-

werk voor zijn rekening genomen, dat hem 

door de toenmalige trainer Leen Vente in de 

jaren vijftig met behulp van o.a. de kop-galg 

was bijgebracht. Hij kon altijd met veel verve 

en trots vertellen over de wedstrijden in het 

7e met deze sportvrienden, waar hij in zekere 

zin ook wel tegenop keek. Een hoogtepunt 

was een kampioenschap in 1982 onder aan-

voerderschap van Joop. De cricket carrière van 

Joop is na een herstart bij de veteranen geëin-

digd bij de Zami’s. 

Joop is indertijd op zijn 19e jaar begonnen als 

leider van C1. Hij heeft zich tot zijn 50e bezig-

gehouden met het jeugdvoetbal. Jarenlang is 

hij lid geweest van de jeugdvoetbalcommissie 

en stond hij mede aan de wieg van de roem-

ruchte jeugdkampen in de Ardennen, die in 

de 80-er jaren plaatsvonden. Het is dan ook 

niet vreemd dat hem in 1981 de zilveren V.O.C-

speld werd uitgereikt en tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 2 november 1990 werd 

benoemd als Lid van Verdienste op basis van al 

zijn jeugd en bestuursactiviteiten.

Joop heeft altijd veel steun en sturing gehad 

van zijn vrouw Sjaan (Jeanne), die ook graag op 

V.O.C vertoefde. Zij zorgde voor Joop als geen 

ander en kende ook de minder sterke kan-

ten van Joop als geen ander. Zij maakte zich 

ook duidelijk zorgen hoe het met Joop verder 

moest gaan als zij er niet meer zou zijn. Toen ze 

na een lange ziekteperiode uiteindelijk in 1992 

overleed liet zij dan ook een in vele opzichten 

ontredderde Joop achter. Gedurende een peri-

ode van meer dan 10 jaar hebben vele VOC-

vrienden en families zich voor Joop ingezet. 

Hoewel ik zeker weet dat Joop het allemaal 

heeft gewaardeerd, wist hij zijn redders in de 

nood niet altijd op de juiste waarde te schatten. 

In die tijd is hij langzaam tot de Joop 1.11 ver-

worden en heeft hij zich vervreemd van V.O.C 

en zijn VOC-vrienden. Joop bleek te vaak het 

grote kind dat niet echt volwassen kon wor-

den. Akelig voor Joop en akelig voor diege-

nen die het zo goed met hem voor hadden. 

Hij heeft hen toen vreselijk teleurgesteld en in 

de steek gelaten, maar hij kon kennelijk niet 

anders. 

Toch wil ik graag de Joop in herinnering hou-

den die zich met zoveel enthousiasme ingezet 

heeft Voor Onze Club. Zwoegend aan zijn bow-

lingacties , “kom op Joop” tegen zichzelf brom-

mend, “ je kunt het wel”, en dan uiteindelijk met 

een glimlach van oor tot oor de bails van het 

wicket van de tegenstander af zien vliegen.

Denk aan die enthousiaste leider van de C-tjes, 

die alle uit en thuiswedstrijden op de voet 

volgde. Die graag zo had willen zijn als andere 

jeugdleiders op VOC zoals Bep van der Roer, 

meneer Pikaar of Piet van Schooneveld.

Joop dank voor die inzet en ik hoop dat als er 

een hiernamaals zou bestaan je de weg naar 

jouw Sjaan weet te vinden. Dat gunnen we je 

denk ik allemaal.

Luuk Bannink

Johan Hendrik Scholte

JOOP
6 oktober 1937 – † 9 juli 2014

IN MEMORIAM

24 25

ARCHIEF



VOC - Feyenoord:    een historische dag!
Op vrijdag 4 juli was het zover. Feyenoord kwam op bezoek. Vooraf waren alle 

3.000 kaarten reeds verkocht en werd er druk gespeculeerd of Graziano Pelle 

wel mee zou doen. Het wachten werd beloond en ver in de tweede helft viel 

de topscorer van Feyenoord in. De stand was toen al 0-1 en dat is het gebleven. 

Een compliment gaat uit naar Patrick en zijn mannen die slechts na 2 weken 

trainen goed partij boden aan de profs van Rotterdam-Zuid. Fris en zonder 

angst werden de nodige tegenaanvallen ingezet. Dat resulteerde diep in de 

tweede helft in drie kansen op rij voor onze jongens. De keeper moest alles uit 

de kast halen om een gelijkspel te voorkomen. Het ging eigenlijk niet alleen 

om de wedstrijd maar over de hele avond. Dit was een unieke avond in de 

geschiedenis van VOC. Leden, buurtbewoners, sponsors en gasten waren 

allemaal aanwezig. Wat vooral opviel was het grote aantal jongeren dat in de 

rust en na de wedstrijd het veld betrad. Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. 

Een fantastische ambiance op een heerlijke zomeravond!
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Na een lange trainingsperiode voor de zomervakantie,  
waar de meiden elkaar goed hebben leren kennen, zijn we dit seizoen begonnen met  

3 teams in de competitie en 1 trainingteam.
We zijn erg blij met de actieve inbreng van de ouders; in korte tijd hadden alle teams 

trainers, een coach en een manager. Inzet van ouders in de begeleiding is noodzakelijk. 
Coördinator meisjesvoetbal Annemiek Simons heeft dit snel voor elkaar gekregen.  

Alle ingrediënten voor een plezierig seizoen zijn nu aanwezig.
Inmiddels is het meisjesvoetbal bij VOC zo’n succes dat het aantal plekken  

dat we in het 1ste jaar beschikbaar hebben al is gevuld. Opgeven kan nog altijd,  
maar net als bij de jongens moeten we nu werken met een wachtlijst. In de loop van het 

seizoen krijgen we beter inzicht in de capaciteit voor komend seizoen.

BOVEN: Rachel, Bert, Dounia, Victoriane, Isa, 

Bas, Vera en Eva

ONDER: Marel, Simone en Malene. 

NIET OP DE FOTO: Lot en Yelina.

Ook dit team heeft er heel veel zin in en is zeer 

gedreven. Ze krijgen als team elke wedstrijd 2 

opdrachten van coach Frans en coach Bas. Deze 

waren tot nu toe, positie houden en fel op de bal 

gaan. Dit hebben de meiden heel goed gedaan. 

Elke wedstrijd gaat steeds weer een beetje beter.

BOVEN: Lynne, Noor, Noa, Sabien, Eva, 

Isabella en Lotte.

ONDER: Bridget, Saar, Melle, Lies, Enya en 

Isabel.

NIET OP DE FOTO: Kika, Caro, Sterre en Iris.

Dit team begon minder goed met de wed-

strijden, maar na 1 verloren wedstrijd hebben 

zij geschiedenis geschreven voor VOC Zij zijn 

namelijk het eerste meisjesteam binnen VOC 

dat een wedstrijd gewonnen heeft en wel met 

9-1. De wedstrijd daarna was ook een succes.

Coach Marcel en Manager Esther mogen trots 

zijn op deze meidengroep.

BOVEN: Isabelle, Nina, Katharina, April, 

May en Jule

ONDER: Ariska, Julia en Xia.

LIGGEND: Isabel.

NIET OP DE FOTO: Nicoline, Louise, Lieke en Roos.

Dit team traint tot nu toe alleen maar, zijn dus 

nog niet ingeschreven voor de competitie. Ze 

trainen 2 keer per week zeer fanatiek onder lei-

ding van Willem van der Blom en Hans Lohoff. 

Deze meiden spelen wel oefenwedstrijden en 

zaterdag 20 september hadden ze hun eerste 

overwinning. 10-2 tegen MSV’71 Maassluis. 

Onder leiding van coach Gracia Wills.

BOVEN: Bert (coach), Elsbeth, Zoë, Eva, 

Feline, River, Puck en Marjan(manager)

ONDER: Isabel, Evelien, Desiree, Flora, 

Anastacia en Noa

Dit team speelt in een jongenscompetitie. Een 

aantal van de meiden is eigenlijk nog FMini’s 

maar passen heel goed in dit team. De meiden 

hebben het enorm naar hun zin. Ze hebben 

hun eerste toernooi al achter de rug, nl. Het kla-

vertje4 toernooi.

Nu is het  
officieel,

 Meisjesvoetbal  
bij VOC

mE1

mF1(F14)

mD1

mB/C1

door Patty Gerhardt
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VOC 1 VOETBAL:

VOORSTE RIJ: Nick van Wordragen, Martijn de Vries, Felix Verhaar, Michiel Vis, Ferdinand Willems, Huub van Heijningen

MIDDELSTE: Frits Oosthoek, Jan Valk, Patrick Akerboom, Derk Hitzerd, Lex van Huizen, Dave van der Steen, Jermaine Varela, Yannick 

Koevermans, Guillermo Liesdek, Koen Woldring, Kim van der Kooij, Kees Verhaar

ACHTERSTE: Matthijs Kuil, Ruud Steijvers, Sjors Lankhaar, Vially Mundo, Pieter Beereboom, Robbert Stout, Martijn Bakker, Geert den Ouden.

VOC 1 CRICKET:

STAAND: Hetty Reijmer (Scorer), Jelte Schoonheim, Timmy de Kok, Dirk Alexander vanBaren, Umar Baker, Manminder Singh, Steve Tovey (Manager)

ZITTEND: Tim Ruijters, Atse Buurman, Amol Muzumdar, Ahsan Malik (captain), Maarten van Ierschot, Bobby Hanif

VOC-selecties 2014
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Cees vertrekt, Ronald 
volgt hem op...

In het najaar van 2007 begon op VOC een nieuwe voetbalcom-
petitie voor 40-plussers. Karl Hormann en Henk Weijers  

trokken een groot deel van de kar, waarbij  
“meedoen belangrijker was dan winnen”. In het clubhuis 

werd een mooie naam Heeren Divisie bedacht.  
In het begin waren er 6 teams van enthousiaste voetballers, 

die om de vrijdagavond een eigen competitie speelden.  
Cees Middelburg nam in september 2009 de organisatie voor 

zijn rekening. Hij heeft veel gedaan voor zo’n 250 best wel 
wispelturige lieden, die per jaar konden rekenen op 18 speel-

avonden, inclusief eten en een biertje na afloop.  
Cees heeft vanaf dit seizoen de stok overgedragen aan  

Ronald Huisman. Reden voor een gesprek met beide mannen.

CEES, TIJD VAN KOMEN, TIJD VAN GAAN? JE 

BENT ER ENORM VEEL EN INTENSIEF MEE 

BEZIG GEWEEST. ’T WAS GEWOON JE KIND-

JE. NIET JAMMER OM ER MEE TE STOPPEN?

Ja wel jammer om te stoppen. Heb zo veel men-

sen leren kennen. Het is een hele klus. Er zijn 250 

meningen. De grootste problemen ontston-

den doordat teams mensen onder de 40 lieten 

meedoen. Daarbij meldden team zich af in de 

week dat er gespeeld moest worden, waardoor 

het programma gewijzigd moest worden. Door 

oneven aantallen speelden hierdoor sommige 

teams maar één wedstrijd in plaats van twee en 

dat was niet leuk. Vanaf het begin is het na de 

wedstrijden een hele happening geworden in 

het clubhuis. Teams zijn daar niet weg te slaan 

en moeten soms echt bij sluitingstijd het club-

huis uitgezet worden. Voor VOC zijn de inkom-

sten, contributie, baromzet en spelers die zich 

aanmelden bij de Business Club ongeveer een 

zesde van de begroting geworden. Het bestuur 

heeft geen idee wat er plaatsvindt en heeft er in 

de afgelopen vijf jaar ook niet naar geïnformeerd. 

Dit ondanks dat alle mannelijke bestuursleden 

op de vrijdagavonden een balletje mee trappen. 

Ik heb weinig steun van hen ondervonden. En 

dat is jammer. 

Sinds 2011 heeft de Heeren Divisie een sponsor: 

Dubbelsteyn uit Dordrecht. Omdat dit bedrijf 

geen bord mocht plaatsen langs het veld, kwam 

de Heeren Divisie uit de hoge hoed. Men mocht 

buiten het rayon geen reclame maken van BMW, 

daar dit gebied tot Breeman behoort. Veel spe-

lers hebben bij mij hierover geklaagd. Overigens 

hangt er van hen nu wel een bord langs het veld. 

Daarbij wilde de penningmeester dat teams per 

jaar 300 euro moesten gaan betalen vanwege 

het mooie complex. Daar is met ontzet op gere-

ageerd en hier is niets meer van vernomen. Het 

jaar daarna moesten teams de met reclame op 

het shirt speelden lid van de Business Club wor-

den. Hier is gelukkig een streep door gehaald. 

Door Karl Hormann en Henk Weijers is de Heeren 

Divisie op geweldige wijze neergezet. Een fan-

tastisch initiatief! Daar moet VOC trots op zijn, 

het beschermen en er iets voor doen. Ik vind het 

daarbij jammer, dat deze voetbalavond nooit in 

de belangstelling van de website heeft gestaan.

ANEKDOTES

Er zijn zeker anekdotes en ook mindere momen-

ten te noemen. In het eerste jaar gingen we na 

een biertje de stad in en dat was veelal de toen-

malige Boudoir tent of Pol. Op een avond kwa-

men we in een alcoholfuik terecht. Omdat één 

van ons te veel gedronken had, negeerde hij de 

agent en reed de fuik uit. Een straat verder wer-

den we staande gehouden en trots kwamen drie 

agenten met opgestroopte mouwen op ons af 

voor de blaastest. De agent vroeg of de bestuur-

der niet gedronken had. Die zat lam achter het 

stuur. De blaastest kwam op nihil uit! Ze waren zo 

verbouwereerd, dat ze vergaten een bekeuring 

te geven voor het negeren van het stopteken. 

De mindere momenten waren de bezoeken van 

geblesseerde spelers aan het ziekenhuis en een 

speler die op het parkeerterrein bijna gereani-

meerd moest worden. Gelukkig spelen er een 

aantal artsen mee...

We spelen overigens zonder scheidsrechters en 

mijn petje af voor de zelfbeheersing van alle spe-

lers. Geen slidings en geen lichamelijk contact. 

Corrigerend optreden is op één hand te tellen.

HEB JE NOG WAT OVERGEDRAGEN AAN 

RONALD HUISMAN?

Heel eenvoudig: ik blijf hem altijd bijstaan.

RONALD, KAN JE IETS OVER JEZELF VERTEL-

LEN. ZEKER VOOR DE MANNEN VAN DE VRIJ-

DAGAVOND. AL LANG LID? 

Ik speel nu voor het 3e seizoen mee in de Heeren 

Divisie met mijn team Droog. Ik heb een bedrijf, 

Energy Global, dat helpt bij het in- en verkopen 

van energie en daarnaast werk ik aan de Erasmus 

Universiteit; ben financieel econoom van huis uit.

 

NEEM AAN DAT JE ZELF OOK SPEELT OF 

GESPEELD HEBT. GOEIE ERVARINGEN MET 

DEZE COMPETITIE?

Ik vind de Heeren Divisie een geweldig initiatief. 

Ik heb een team met vrienden opgezet (ik ben 

de flegmatieke linksbuiten – je weet nooit wat 

je eraan hebt) en we zien elkaar nu vast op de 

vrijdagavond. Het is ook een makkelijke manier 

om elkaar te blijven zien, ondanks al die kinder-

verjaardagen... 

HOE IS VRIJDAG 5 SEPTEMBER JONGSTLE-

DEN, DE EERSTE COMPETITIEDAG VAN DIT 

SEIZOEN BEVALLEN?

Het was een mooie ervaring. We hielden een 

minuut stilte uit respect voor Bert de Jong, een 

speler in de Heeren Divisie die in juli overleed. Het 

was indrukwekkend om mee te maken om alle 

teams zo in stilte te zien. Dat geeft ook iets aan 

over de sfeer in de Heeren Divisie. 

IK MIS DE HUISELIJKE TAFELS MET VUILE 

BORDEN EN DE MAALTIJDEN VAN ROSS 

HEEMSKERK. GAAT ER WAT BETREFT “DE 

HAP” NOG WAT VERANDEREN? OF BLIJFT 

HET NA AFLOOP BIJ HET BIERTJE EN DE VET-

TE HAPPEN IN WAT ZAKELIJKER SFEER DAN 

VOORHEEN?

Het zal wat zoeken worden naar het juiste con-

cept. We hebben meer teams (nu 20) dan vroe-

ger, waardoor de competitie meer tijd in beslag 

neemt op een avond zodat het gezamenlijk eten 

in gedrang komt. We kunnen het hoofdveld gaan 

gebruiken; wellicht biedt dat een oplossing. Maar 

ik moet zeggen dat de happen niet per definitie 

vet zijn; op de eerste avond hadden we een cia-

batta rib-eye lemon... Dat vind je niet zo snel in 

Hillegersberg...

HOE STA JE IN DIT CONCEPT? TOE AAN VER-

ANDERINGEN OF GEWOON ZO DOORGAAN?

Ik vind dat Cees het geweldig organiseerde 

de afgelopen jaren. We gaan in het begin op 

dezelfde voet verder lijkt me, 40+ en sportiviteit 

staan bovenaan en langzamerhand probeer ik 

wat meer met de gezelligheid en het eten op 

de avond te doen. Zo lang ik maar niet hoef te 

zingen...

NOG WAT NUTTIGS TOT SLOT VOOR DE MANNEN?

Ik hoop dat de mannen ervan genieten en het 

sportief houden!

Robert Mol
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Het 
cricketseizoen 
2014 
van VOC4

Tijdens het batten werd er meer gekwaakt dan in een vijver vol met bron-

stige eenden die al een jaar droog staan. De epische batting collapses in 

de wedstrijden tegen HBS thuis en Kampong uit waren voer genoeg voor 

allerlei eendengrappen. Dat leverde uiteindelijk een glansrijke winnaar 

op van de Duck Cup en de eerste Lennard Foster trofee. 

De teamband werd er niet minder om: we hielpen met z’n allen om Rally 

(wat moet je anders met zo’n bijnaam?) aan de hoogste scores te helpen, 

zodat hij het Amol nog moeilijk kon maken in de VOC Batting Trophee. 

Ook Anupam liet het bat spreken met een schitterende century, jammer 

alleen dat deze niet voor het vierde telde … Strafkratje! 

De tegenstanders waren zeer bang voor onze bowlerij. De ballen van 

Kiwi, Vikas en Peppie boezemden al angst in op het parkeerterrein. Maar 

het meeste vreesden ze de toverballen van Jan, mede vanwege het feit 

dat hij een nieuwe revolutie in het hoogspringen heeft ontketend. Ze 

waren dan ook verheugd te horen dat hij door de geboorte van een 

nieuwe telg van de VOC 4 familie vaak afwezig was. Moge het duidelijk 

zijn dat het voor ons dan weer jammer was.

Ook met het fielden ging er wel eens wat fout. Vaak werd de fout snel 

gevolgd door een brok fanatisme vanuit de kant van de captain, maar de 

koddigheid straalde er ook vaak vanaf. Ook als ene Edo de J. weer eens 

onterecht mocht blijven staan, moesten een aantal weer afkoelen tot 

onder het kookpunt. Desalniettemin heb ik schitterende vangen gezien 

van Slangen, Ton, Bas en René, die als een volleerd statue-wicket keeper 

zijn hand uitstak en de bal keurig in de ene handschoen zag vallen. De 

volgende keer moeten we SkySports maar eens uitnodigen, dan kunnen 

we nog eens een held aan de andere kant van de plas worden. In ieder 

geval moeten we de slidings van Bob M. nu 8 maanden gaan missen.

Daarentegen waren ook schitterende acties zoals die van Hugo, die dacht 

met de andere VOC sport bezig te zijn: hij nam de bal schitterend aan op 

de binnenkant voet, maar kwam vervolgens hard in aanraking met de 

realiteit dat een cricketbal toch iets harder aankomt dan een voetbal. Het 

feit dat hij in deze wedstrijd de winnende had kunnen maken was hem 

blijkbaar daarbij ontschoten…

Al met al was het seizoen als vanouds geslaagd. Bij het afsluitende diner 

bij de Indiër (met dank aan Anupam) waren zelfs een aantal VOC4 vete-

ranen aanwezig, die graag wilden horen hoe de spelers het afgelopen 

seizoen hadden beleefd. De chef die avond had blijkbaar het goede 

recept gevonden: prompt werd de laatste wedstrijd een dag later glans-

rijk gewonnen, met name door een uitstekende batting prestatie van 

206/5/35. We weten dus wat ons het komende seizoen te doen staat!

Bart Stockmann

PS: Volgend seizoen op Tour of weer een schip van de Royal Navy  

uitnodigen?

Met een aantal nieuwe gezichten en een weer 
herstelde Kiwi trapten we het seizoen bijzonder 
goed af: er werd gewonnen van Quick en van de 
angstgegner Excelsior van achter te jurytafel. 
De meeste wedstrijden daarna gingen helaas 
verloren, maar dat mocht de (cricket-) pret niet 
drukken: Als we de 1e en de 2e innings niet 
konden winnen, dan besloten we maar de derde 
innings te winnen. Met meer succes (en lol…)! 

Roland Lefebvres techniek, accuratesse en zijn 

vermogen de bal door de lucht te laten bewe-

gen hebben hem zowel een succesvolle profes-

sionele loopbaan als vele eervolle vermeldin-

gen en Nederlandse records bezorgd. Hij heeft 

zijn hele leven aan de sport gewijd – hij kwam 

op zijn 16e al voor een vertegenwoordigend 

elftal uit – en bekleedt nu als internationaal 

gerespecteerde coach een centrale positie in 

de ontwikkeling van het Nederlandse cricket.

Lefebvre was in zijn jeugd een veelbelovende 

batsman, maar zijn bowlen werd zijn grote 

kracht en in zijn carrière als international, die 

maar liefst 20 jaar duurde, veroverde hij 200 

wickets tegen gemiddelde van 18 runs. Toen 

hij 20 was, kwam hij voor het eerst uit voor 

het Nederlands elftal en maakte hij met Paul 

Jan Bakker (Hampshire) deel uit van hun geta-

lenteerde seam aanval, die werd aangevuld 

met de verwoestende snelheid van André van 

Troost (Somerset).

In 1986 bewees hij zijn kwaliteiten door tegen 

de tourende Indiërs de wickets te nemen van 

Vengsarkar en Azharuddin. In hetzelfde jaar 

maakte hij zijn debuut in de ICC Trophy, een toer-

nooi waarin hij grote indruk maakte. Zijn staat 

van dienst in dit vooraanstaande toernooi voor 

niet-testlanden is exceptioneel: met zijn nooit 

aflatende accuratesse was hij de meeste bats-

men gewoon te machtig en nam hij de meeste 

wickets in deze gehele competitie: 71 tegen het 

ongehoord lage gemiddelde van 11.60.

In 1990 beleefde hij een uiterst succesvolle 

zomer met all-round cijfers die mannen als 

Hadlee en Imran jaloers zouden maken: hij 

scoorde een century en batte met een gemid-

delde van 45. Daarbij nam hij 19 wickets tegen 

een gemiddelde van 11. Door deze geweldige 

prestaties kreeg hij een contract aangeboden 

bij Somerset en later kwam hij ook uit voor 

Glamorgan en Canterbury (Nieuw-Zeeland). 

In totaal nam hij 300 wickets op internationaal 

eersteklas niveau.

Hij speelde in de World Cups van 1996 en 2003, 

en hoewel hij in dit toernooi minder dominant 

was dan in de ICC Trophy, nam hij de wickets 

van o.a. Thorpe, Ganguly en Yousuf.

Lefebvre heeft op drie na de meeste wedstrij-

den voor het Nederlands elftal gespeeld en 

bekleedt nu een centrale positie in de coaching 

organisatie bij de Nederlandse cricketbond, 

waarbij hij zich vooral richt op de ontwikkeling 

van jeugdspelers. Daarbij geeft hij coaching 

clinics aan vooraanstaande spelers in Europa.

P.S.: Uw vertaler is op geen enkele manier verantwoor-

delijk voor de juistheid van bovenstaand artikel. Willem 

Jan Kok

Top 50 cricketspelers  
uit niet-testlanden, nummer 4:

Roland Lefebvre

UIT: ALLOUTCRICKET 19-12-2013

De Nederlandse legende 
Roland Lefebvre is de volgen-
de op onze lijst van niet-test-
landen, samengesteld door 
onze medewerker en expert 
op het gebied van bij de 
wereldcricketbond aangeslo-
ten niet-testlanden, Tim 
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Via René van Ierschot, Wim Neleman en Frank 

van Lent kreeg ik veel informatie over Arie 

Terwiel. Ik heb hierdoor één der grootste cric-

keters van VOC een beetje leren kennen. In 

het VOC 75 jarig jubileum boek uit 1970 staat: 

`als hij op 17-jarige leeftijd naar Rotterdam 

verhuist, doet hij dat met een bloedend hart, 

want hij blijft spelen voor Quick 1888 en bouwt 

daar een gevestigde reputatie op als bowler, 

links arm round.` Hij besluit in 1929 om ook 

competitiewedstrijden voor VOC te gaan spe-

len; een grandioze, lange cricketcarrière bij 

VOC begint. Voordat Arie bij VOC speelt, is hij 

al uitgenodigd om voor het Nederlands XI uit 

te komen. In 1925 en 1927 heeft hij 2 keer in 

het nationale team gespeeld en in zijn VOC tijd 

is hij tussen 1930 en 1953 nog 30x internatio-

nal geweest. Hij is één van de spelers van een 

officieel Nederlands elftal, dat in 1939 voor het 

eerst sinds 1906 op Lord’s tegen MCC heeft 

gespeeld. Het totaal aantal wedstrijden van 32 

lijkt ten opzichte van Roland Lefebvre  (totaal 

aantal 162) en Bas Zuiderent (totaal 187) aan 

de lage kant, maar in die tijd zijn ten hoogste 2 

of 3 interlands per jaar gespeeld en is een 5 jaar 

onderbreking tijdens WO II.  De cijfers zijn niet 

te vertalen naar deze tijd. Een belangrijk ver-

schil is dat minder wedstrijden zijn gespeeld, 

maar de bowlers hebben destijds veel meer 

overs mogen bowlen. Vanaf 1968 is het aantal 

overs van de  bowlers steeds verder beperkt, 

waarna in 2000 de World Cup regels zijn inge-

voerd. Vanaf dat moment worden er 50 over 

wedstrijden gespeeld met maximaal 10 overs 

per bowler.  Arie Terwiel komt in zijn tijd regel-

matig tot meer dan 30 overs per wedstrijd en 

is aldus tot haast 10.000 overs op topklasse 

niveau gekomen. Hij speelt voor VOC in totaal 

507 competitiewedstrijden, waarvan 363 in de 

hoogste klasse en verovert daarin voor VOC 

1451 wickets in 6761 overs (gemiddeld iedere 

wedstrijd 4 wickets).

Vergeleken met de spelers uit zijn tijd blijven 

de prestaties van Arie fenomenaal. Hij heeft in 

zijn loopbaan als enige bowler twee maal tien 

wickets in één innings genomen in de hoog-

ste klasse van de KNCB. Hij verovert op 28 juli 

1940 tien wickets tegen HCC 2 in 25.1 overs 

tegen slechts 51 runs. Zeven jaar later herhaalt 

hij dit huzarenstuk tegen Excelsior in 27 overs 

en het kost hem dan slechts 36 runs. Zeger 

Cornelis heeft ook als enig andere VOC-er 10 

wickets in een topklasse wedstrijd genomen 

(1969 tegen Krekels in 16.5 overs voor 20 runs). 

Op 7 augustus 1960 verovert Arie zijn 2000ste 

wicket op Topklasse niveau. Drie jaar later, in 

1963, neemt hij na 39 seizoenen op Topklasse 

niveau afscheid. Hij heeft  dan  in totaal 2115 

wickets veroverd. Vergeten wordt wel eens 

dat hij zich van bowler tot een allrouder heeft 

ontwikkeld, want voor VOC alleen al heeft hij 

er 391 battinginnings opzitten, waarvan 76 

keer not out, 6237 runs gescoord en dat is een 

gemiddelde van haast 20. Tel daarbij nog eens 

122 vangen als fielder en men heeft een com-

plete linkshandige allrounder.  Na zijn afscheid 

van de Topklasse speelde hij met name in VOC 

3. Ondertussen was hij penningmeester van 

VOC, zorgde samen een aantal vrijwilligers 

voor de voetbalpool en samen met een aantal 

dames, waaronder echtgenote “Tante” Corrie, 

voor de bar. Maar ook is hij een verdienstelijk 

voetballer geweest, vooral bij de Veteranen 

van ’t Zesde en een goed bestuurder. Hij is ere-

lid van VOC geworden in 1954, maar is enige 

maanden daarvoor al tot erelid van toen nog 

de Nederlandse Cricket Bond benoemd.

SGS

Still Going Strong (SGS) is opgericht in 1929 

door een groep van 13 oudere cricketers onder 

leiding van August J.H. Eijken, die het cricket 

een zeer warm hard toedroegen, maar liever 

met leeftijdgenoten wilden spelen. Minimum 

leeftijd destijds was 50 jaar, die sinds april 2013 

is verlaagd tot 35.  SGS is nu met 500 leden de 

grootste cricketclub van Nederland met oud 

cricketers van alle clubs van Nederland. 150 

leden spelen nog actief in onderlinge compe-

titie of tegen gelegenheidsteams van andere 

clubs. Daarbij gaat men op buitenlandse tours. 

SGS speelt op terreinen, die ter beschikking 

worden gesteld door cricketclubs. Arie Terwiel 

was sinds 1946 lid van SGS en bij de VOC-SGS 

match van 1948 staan de heren Terwiel en 

Ingelse samen voor SGS op de mat tegen VOC. 

SGS probeert de cricketsport nieuw leven in 

te blazen, o.a. met financiering van materialen 

en sponsoring van SGS Cup voor Dames Tw20 

toernooi.

VOC-SGS

VOC en SGS spelen sedert 1943 jaarlijks tegen 

elkaar. Na het overlijden van Arie Terwiel op 17 

april 1986 werd in 1987 deze wedstrijd voor het 

eerst gespeeld in het kader van de Arie Terwiel 

Trofee. Hierbij werd door een elftal van VOC 

met voornamelijk oud-eerste elftalspelers stil-

gestaan bij deze legendarische cricketer. Het 

elftal wordt nu bemand door VOC-veteranen, 

aangevuld met senioren.  Op 13 juni 2014 was 

Louis Reynierse, de man die in 1965 nog met 

Arie Terwiel kampioen werd in het 3e, cap-

tain van VOC. Verder deden voor VOC mee: 

Martijn Creutzberg, Robert Mol, A. Ramkisoen, 

Henk Hennink , J. Chaudry, Lennard Foster, 

Ray Parker, Ton Meeuse, Joost Heere, en René 

Glijsteen. VOC won. Na de wedstrijd sprak Louis 

de beide teams onder genot van een drankje 

toe en stond er een heerlijke maaltijdsalade 

klaar. Ik vond het een eer om mee te mogen 

doen en hoop dat deze wedstrijd in de komen-

de jaren met meer oud-eerste elftalspelers zal 

worden gespeeld.

René Glijsteen

Volharding Olympia Combinatie 
speelt tegen Still Going Strong.

EERSTE LUSTRUM 
HILLBILLY GAMES
De unieke sportieve samenwerking tussen de 

vier meest toonaangevende sportverenigingen 

in onze deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 

had eind augustus haar eerste lustrum te vieren. 

Leden van Hockeyclub Rotterdam, Golfcentre Seve, 

Tennisvereniging Plaswijck ’62 en ons eigen VOC, ver-

enigd in twintig teams, wedijveren al vijf jaar op een 

ontspannen manier met elkaar in de Hillbilly Games, 

waar de Olympische gedachte dat ‘meedoen belangrij-

ker is dan winnen’ ultiem opgeld doet. Het verwerven 

van enige sportieve status in deze non-competitie, met 

onze Kim van der Kooij als de VOC-representant in de 

organisatie, is van het allerminste belang, het karak-

tervol en in gezelligheid volbrengen van deze sport-

dag des te meer. Na de welkomstchampagne en de 

enige (forse) stortbui van de dag, vingen The Games 

in prachtig weer aan met voetbalwedstrijden op onze 

kunstgrasvelden, waarna het gehele gezelschap de 

Hazelaarweg overstak om het toernooi te vervolgen 

bij onze overburen van HCR. De laatste serieuze wed-

strijdmomenten speelden zich daarna af op tennispark 

Plaswijck, waar ook nog een voor iedere deelnemer 

kansloos golfchipspel plaatsvond. De unieke dag werd 

stijlvol afgesloten met een prima verzorgd diner en 

aansluitend (dans)feest waar de jeugdigen (in de ogen 

van de Hillbilly Bastards) naarmate de uren vorderden 

langzaam maar zeker de regie overnamen. Geheel pas-

send in de opzet van het toernooi weet ik de naam van 

het team dat winnaar is geworden niet meer, ook al 

omdat er in dat team geen V.O.C-ers vertegenwoor-

digd waren, maar ‘toevallig’ wel van het team dat de 

orginaliteitsprijs kreeg uitgereikt. Ik raad iedereen aan 

zaterdag 23 augustus, als deelnemer of als gezellige 

en netwerkende Hillbilly, vast in de agenda van 2015 

te zetten, want missen mag je deze dag zeker niet. En 

aan de toekomst is ook al gedacht, want de jeugdversie 

van de Hillbilly Games heeft een week later ook al haar 

start gekend...

Paul Hoes
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3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms, 

promotiefilms,  
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

3013 BR Rotterdam
www.3mp.nl

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330
Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

www.argentrade.nl

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelenvoor automotive en 
industrieel gebruik.

010 - 2827927
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

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Cruise Hotel  
SS Rotterdam

Hotel
010 - 2973090

3e Katendrechtsehoofd 25,  
3072 AM Rotterdam

www.ssrotterdam.nl

Drukkerij Domstad BV
verzorgt ‘t

0348 - 479103
Steenovenweg 4, Postbus 49,  

3417 ZG Montfoort
www.drukdomstad.nl 

www.dereclamedoos.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Agribrokers 
International BV

 06 - 54687738
Langesteijn 114,  

3342 LG Hendrik Ido Ambacht

ARL Products BV
010 – 2827444

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

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

010 - 4366896
Gaffelstraat 90,  

3014 RM Rotterdam

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614
Pannekoekstraat 42 a,  

3011 LH Rotterdam

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

Dijkstra Voermans 
Advocatuur  
& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Amlin Europe NV
Verzekeringen

010- 7995800
Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam

www.amlineurope.com

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.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

De Beer Exclusief
Exclusieve automobielen

010-2602015
Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam

www.debeerexclusief.nl

Drukkerij Domstad bv
verzorgt ‘t

0348 - 479103
Steenovenweg 4,  

Postbus 49, 3417 ZG Montfoort
www.drukdomstad.nl 

www.dereclamedoos.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Accresco Vastgoed, 
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410 
Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

AIMOL
Toeleverancier kwaliteitsproducten voor 

machines en motoren
010 - 2827927

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam 
www.aimol.nl

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

www.baseadvocaten.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

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

Facet 
Eetcafé

010 4611988
Weissenbruchlaan 8,  
3054 LN Rotterdam

www.facet.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

De VOC jeugd heeft in de ondernemingen Kok 

& Van Heck International en JBA Auctioneers 

een nieuwe hoofdsponsor gevonden. 

Drijvende kracht achter Kok & Heck Inter-

national bv is VOC lid Albert Jan Kok. Hij is 

al geruime tijd op onze velden te vinden. 

Heupproblemen zorgden er voor dat hij zijn 

voetbalschoenen aan de wilgen moest han-

gen. Het sociale contact met onze club bleef 

bestaan. Zijn belangstelling en enthousiasme 

voor de jeugd komt voort uit zijn eigen fami-

lie, zoon Quinten speelt in D1 en kleinzoon 

Mikai speelde in de F’jes, voordat hij vorig jaar 

werd gescout door Feijenoord en VOC verliet. 

Mikai’s vader Guillermo speelt als aanvaller in 

ons eerste team en zo zijn de cirkel en de bal 

weer rond. De ontwikkeling en ondersteu-

ning van de jeugd staan bij Albert Jan en zijn 

bedrijf hoog in het vaandel! Het bedrijf KH 

International is een groothandelsbedrijf in 

sieraden en horlogerie. JBA Auctioneers bv 

is een zelfstandige onderneming die nauw 

samenwerkt met KH International. Onder 

leiding van Herbert Veenemans biedt JBA 

Auctioneers verschillende diensten aan, die 

elk antwoord geven op een ander vraag-

stuk in de hedendaagse juweliersbranche. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat 

Albert Jan’s echtgenote Aase hoofdtrainer  

is van de kabouters op VOC en iedere woens-

dagavond met de VOC-dames een balletje 

trapt.

Uniek aanbod voor VOC leden.

VOC leden ontvangen een unieke korting 

op hun aankopen op de website van JBA 

Shopping of JBA Exclusive. Bij aankoop van 

een artikel wordt direct 10% korting in minde-

ring gebracht. Daarnaast komt ook nog eens 

5% van het aankoopbedrag ten goede aan de 

VOC clubkas.

Alle leden en sponsoren ontvangen op korte 

termijn een e-mail met hun persoonlijke en 

unieke kortingscode.

Albert Jan Kok

www.jba-auctioneers.nl

Nieuwe hoofdsponsor 
voor VOC jeugd.
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Ron is eigenaar van: Melle 

Media & Management. Ik vroeg 

hem naar zijn activiteiten:

Hoofdactiviteit is het uitgeven van 

tijdschriften. Business to business en 

sponsored Magazines.

Bijvoorbeeld bij een jubileum of een 

opening maken wij een gedrukt -en 

online Magazine om aandacht voor 

het event te genereren.

Uitgangspunt daarbij is dat het de 

klant weinig tot niets kost en wij het 

traject van a tot z in orde maken, ook 

de financiering.

Voor NRC Handelsblad doet Ron de zater-

dag editie: commerciële bijlagen met 

zeer diverse onderwerpen zoals: een arti-

kel over de uitvaartindustrie, zorgboerde-

rijen, de paprika en laatst een special over 

het thema veiligheid.

(Ron:’ Heeft iemand een mooi onderwerp 

voor bijna 1 miljoen lezers op NRC niveau, 

neem gerust contact met me op”.)

Ook al meer dan 15 jaar maakt hij 

een glossy Magazine in Rusland over 

Nederland, wat daar als insert meegaat 

met de belangrijke kranten Moscow 

Times en Vedomosti. Met een bereik 

van 3 tot 400 duizend Russische zaken-

mensen. De onderliggende uitdaging 

is om ongecensureerd een boodschap 

naar deze doelgroep te brengen. 

Gezien de huidige ontwikkelingen 

komt er met betrekking tot dit maga-

zine een spannende tijd aan. 

Nu even over je band met VOC, je 

sponsort niet zomaar denk ik. 

Wat motiveert je om de vereniging 

zo’n warm hart toe te dragen?

Het is echt leuk om wat voor deze 

mooie club te doen, de businessclub-

avonden zijn altijd erg gezellig met 

veel leuke gasten en ik kom ook vaak 

kijken bij wedstrijden van het eerste. 

Dus ook mentaal ondersteunen vind ik 

belangrijk. Op deze manier een bijdrage 

leveren vind ik fijn, dit zouden nog 

veel meer bedrijven moeten doen.

Ik heb je wel eens horen zeggen dat 

je al heel lang lid bent van VOC, 

maar hoe zit het nou precies? 

Zo’n 50 jaar geleden was ik al een jaar 

lid bij VOC. (Ik meen me te herinneren 

dat Thijs Libregts toen wel eens trai-

ning gaf) maar vriendjes van me voet-

balden bij Zwart-Wit en DJS. Daar heb 

ik tot m’n 22ste gekeept en gevoet-

bald en ben toen gestopt omdat ik 

tennissen leuker vond.

In 1997, op m’n 40ste, ben ik door  

toedoen van Bram Voogelaar weer 

onder de lat gaan staan. In het 10de 

volgde ik toen Eric Ebeli op, een heel 

leuk team en met een aantal daarvan 

speel ik nu nog op zaterdag bij de klas-

sieke veteranen.

Sta je nog vaak onder de lat, en dan 

bedoel ik niet de lat op 1 januari?

Jammer genoeg sta ik de laatste tijd 

niet meer zo vaak onder de lat.

Deed ik eerst nog alle thuiswedstrij-

den, door (te) veel blessures kom ik 

tot mijn grote spijt niet meer zo vaak 

aan spelen toe. Tot overmaat van 

ramp brak ik mijn wijsvinger een paar 

maanden geleden op een vervelende 

manier, thuis tegen AFC Amsterdam. 

Daar herstel ik nog steeds van. Dan 

merk je ook hoe belangrijk een vinger 

is, zeker met keepen.

Ik mis met name de eerste jaren waar 

wij veel om half tien zondagochtend 

moesten spelen. De humor in de 

kleedkamer, als iedereen nog half 

dronken de verhalen van de avond 

daarvoor aan het vertellen was en we 

vaak met tranen over de wangen van 

het lachen het veld op liepen. En ook 

in het eerste jaar toen de selectie een 

keepersprobleem had en ik na twee 

weken te hebben meegetraind m’n 

debuut in het eerste mocht maken in 

een officiële competitiewedstrijd n.b. 

VOC Businessclub

“ Op deze manier een 
bijdrage leveren vind ik fijn, 
dat zouden nog veel meer 
bedrijven moeten doen.”

Wij stellen u voor aan Ron Smeding, 
typisch zo’n sponsor waar er vele van 
zijn in zeer positieve zin: een eenpitter, 
kleine ondernemer en sinds lang lid  
van VOC. 

tegen de club waar ik 18 jaar daarvoor 

gestopt was met voetballen: DJS. Ik 

ben nooit zo zenuwachtig geweest 

als toen, wel met 1-3 gewonnen! 

Insiders weten dat je net zoveel 

tijd doorbrengt langs de velden 

van Sparta als op het VOC terras. 

Wat zijn de overeenkomsten en 

de verschillen van deze clubs?

Dat als Sparta degradeert en VOC pro-

moveert ze bij elkaar in de competitie 

zitten.

Maar daar moet ik even niet aan den-

ken. Ik was amper uit de luiers toen 

mijn vader, die daar gevoetbald heeft 

bij de amateurs, me al meenam. Ben 

besmet geraakt met dat virus en dat krijg 

je er nooit meer uit. Nu is het best wel 

triest om ze in de pils league te zien 

spelen. Maar zoals Jules Deelder dat 

mooi heeft geschreven: “als Spartaan 

zijn wij geboren, als Spartanen sterven 

wij” het zal goed komen! Laat Thomas 

Verhaar maar topscoorder worden en 

ze weer terug naar de eredivisie lood-

sen, dan heeft indirect VOC daar ook 

nog een rol bij gehad. Ik breng overi-

gens absoluut meer tijd bij VOC door 

dan bij Sparta, daar kom ik alleen voor 

de wedstrijden. 

Je bent samen met je vriendin (Estella 

Hart) een graag geziene gast in het 

clubhuis. Hoe denk je dat dat komt?

Is dat zo? Leuk! Laatst vroeg iemand 

nog of ik de volgende keer thuis wilde 

blijven... misschien (hopelijk)verkeerd 

verstaan.

Hoe zie je je toekomst? Sparta of VOC?

Beide, zoals ik al zei: Sparta is het virus, 

VOC het verstand en de gezelligheid.

Tineke Kool
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FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Handelsbanken
Banquaire diensten

010 - 7110630 
of 

06-651479144
PB 33014, 3005 EA Rotterdam 
(bezoekadres Museumpark 9)

www.handelsbanken.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Janick Onderhoud en 
Renovatie BV
06 - 24220458

Weg en Land 37b, 2661 CD 
Bergschenhoek

KHdGE
Werving & selectie

010 - 4224414
Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

www.khdge.nl

Korrekt Bouw b.v.
allround aannemersbedrijf

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Liberty Fabrics 
Rotterdam

Industriele draad productie
010 - 4610952

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

Facilicom  
Services Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

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

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

KPMG  
Accountants NV

Audit - tax - advisory
010 - 4534111

Fascinatio Boulevard 200,  
3065 WB Rotterdam

www.kpmg.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

GE Artesia
Private banking

010 - 4406700
Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

Kok & Van Heck 
International BV

Exclusieve juwelen
010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam
www.khinternational.nl

KPMG Meijburg & Co
Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042
Fascinatio Boulevard 250, 

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

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

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

Terbregse Rechter Rottekade 252  
3055 XJ Rotterdam
www.mercurit.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

JTB 
Pensioenconsultancy

Pensioenconsultancy
06 - 24897273

Citadel 27, 2652 JA Berkel en Rodenrijs
www.jtbpensioenconsultancy.nl

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473
Bergse Dorpsstraat 93a,  

3054 GC Rotterdam
www.kooloptiek.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122
Bergse Dorpsstraat 65,  

3054 GB Rotterdam
www.lasalute.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

Man Investments 
Nederland BV

010 - 2051263
Beursplein 37,

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

www.man.com

Ik denk dat ik zo’n jaar of elf was dat ik voor het eerst op de Bovendijk 

bij VOC was. Willem Jan Kok en ik zaten in dezelfde klas op de lagere 

school. Hij speelde cricket en in een van de zomervakanties als we 

bij elkaar speelden nam hij me mee. De cricketkooi nog naast het 

House of Lords. Ik vond het wel leuk, maar ik was nog erg verknocht 

aan Xerxes, dus de overstap was toen bijna letterlijk een brug te ver. 

Toen ik 16 was kwam de tweede kennismaking. Mijn zus Renée 

kwam met een jongen thuis. Hij was zo’n 10 jaar ouder dan ik, maar 

keepte al in de veteranen van VOC: Fred Erdtsieck. Het jaar daarop 

(1971) werd ik lid van VOC. Uiteraard eerst door de ballotage 

commissie olv Jan Bongers, maar het helpt als je mensen kent. Ik 

begon met voetballen in A1. Dat speelde toen redelijk hoog voor 

dat kleine clubje. Tegen oa Feyenoord A1, Sparta A1, Excelsior A1 en 

de A1’s van de Rotterdamse topamateurclubs. In ons team speelden 

oa Ferdinand Cornelis, Rob van Weelde, Gijs Tettelaar, Frans de Geus, 

Feiko van der Oever, etc. Het was het prille begin van het 

sponsortijdperk. Niet bij VOC. Terwijl onze tegenstanders in 

fonkelnieuwe outfits speelden, met bijbehorende sporttassen, 

gingen wij er prat op om er zo klassiek mogelijk bij te lopen. Liefst 

met shirtjes en broekjes die nog van vader of oom waren geweest. 

Het rood-zwart was vooral alle schakeringen roze-grijs. 

Porches en Mercedessen….
De colonne van de begeleidende vaders met Porches, Mercedessen 

en BMW’s maakte echter wel indruk bij uitwedstrijden. We hadden 

natuurlijk wel de beste trainer: Klaas - geef de bal aan zijn - Terluin. 

Dit alles onder leiding van teamleider Piet van Schoneveld. Klaas 

was iemand die naadloos binnen het lastige VOC cultuurtje aansloot 

en respect afdwong. In het weekend speelde hij de bas bij Mitchy op 

de Binnenweg. Ferdinand, Jan Willem Hitzerd en ik hebben daar vele 

avondjes doorgebracht. VOC werd zo de vrijetijds besteding. 

Uiteraard de weekends, maar ook twee keer per week trainen en 

maandags de clubavond. ‘s Zomers cricketen, ‘s winters voetballen. 

Je vrienden zaten op VOC: stappen met VOC vriendjes, op vakantie 

met VOC vriendjes, klussen met VOC vriendjes, op tour met VOC 

vriendjes. Ik heb zoveel mooie VOC herinneringen dat ik velen 

tekort zou doen als ik het in dit kleine stukje zou willen beschrijven. 

Maar ik zal straks toch een paar van die bijzondere “projecten” 

aanhalen. Mijn VOC leven is langzaam overgegaan in een leven 

zonder. 

Naar Leiden
In 1974 ben ik naar Leiden gegaan om Politieke Wetenschappen te 

studeren, ben lid geworden van Minerva en ben in mijn tweede jaar 

begonnen met rugby. Ik heb nog wel tot mijn 27 e bij VOC gecricket. 

Vooral voor de lol. In het team van Beer Ouwerkerk, “be wicked, play 

cricket”, met nog een paar Ouwerkerkjes, Luuk Bannink, Laurens 

Janvier en andere gezelligheidsdieren. Daar was altijd van alles om 

heen, bij thuis en bij uitwedstrijden. Voor Beer kon het nooit gek 

genoeg. Hoogtepunten toch wel de jaarlijkse nieuwe haring van 

Schmidt. Uiteindelijk ging Leiden dat leventje overnemen. Na mijn 

studie getrouwd en verhuisd, eerst naar het midden van het land, 

daarna naar Limburg. Zo verdween VOC uit mijn leven. Via Renée en 

Fred en natuurlijk mijn ouders blijf ik wel op de hoogte, maar 

letterlijk op afstand. Wij wonen nu 20 jaar in Uithoorn en ik ben een 

flinke tijd op een zelfde manier actief geweest bij ARC, de 

Amstelveense Rugbyclub, waar mijn zoon ging rugbyen. Met vrouw 

en nog een dochter en een drukke baan zijn de dagen zo wel 

ingevuld. Mooie herinneringen blijven. 

Robert Roodenburg

Porsches en 
Mercedessen...
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Ook de vierde Pameijer sportdag bij VOC was 

een prachtige dag voor zowel de Pameijer cli-

enten, de kinderen van het Kinderdagcentrum 

Myosotis als de vele vrijwilligers. Dit jaar konden 

we gebruik maken van het nog met gras bedek-

te hoofdvoetbalveld en samen met het prachti-

ge weer was dit een perfecte entourage voor de 

ongeveer 100 personen ( incl. begeleiding) die 

deelnamen aan de sportdag. Na de ontvangst 

met koffie en koeken werd rond 11.00 uur de 

opening verricht door de voorzitter gebieds-

commissie Hillegersberg-Schiebroek, Jaco de 

Hoog, waarna de sporters en hun begeleiders 

genoten van het sport- en spelgedeelte. Tijdens 

de lunchpauze hadden de Pameijer cliënten 

voor een verrassing gezorgd: Baris had in de 

weken voorafgaand aan de sportdag een pas-

send schilderij gemaakt voor VOC. Dit schilderij, 

een cricketspeler, werd overhandigd aan Fred 

van Roon en Karin Beaumont. De cricketer krijgt 

een speciaal plekje in het clubhuis. 

Na de uitgebreide lunch was de volgende sport- 

en spelronde aan de beurt en bij de afsluitende 

prijsuitreiking kregen de deelnemers de VOC- 

CD uitgereikt als herinnering aan deze zeer 

geslaagde dag. 

Als blijk van waardering ontvingen de VOC-

vrijwilligers onder andere zelf gebakken 

Pameijerkoeken want zonder hun inzet was 

deze dag niet mogelijk geweest. Bedankt men-

sen voor jullie fantastische bijdrage.

Karin Beaumont

Pameijer 
Sportdag 2014 Het zat er al weken aan te komen en afgelopen 

zaterdag werd het definitief. Beating Bats viert 

het 2e kampioenschap op rij. Was het vorig jaar 

nog gedeeld kampioen (tja die telt dan toch 

wat minder), dit jaar is het overtuigend. Na de 

winst vorig week kon de tegenstander van 

afgelopen zaterdag (Bloemendaal) in theorie 

nog op gelijke hoogte komen, maar dankzij 

een (achteraf gezien) vrij gemakkelijke over-

winning is het met 10 gespeeld 10 gewonnen 

nu helemaal beslist. Ongeslagen kampioen.

De wedstrijd zaterdag werd verschoven naar 

het 2e veld doordat er water op de square 

lag. Eerst battend liep het aanvankelijk stroef. 

Ondanks een nuttige 30 van zowel Koen als 

Florian vielen de wickets regelmatig tegen het 

sterk bowlende Bloemendaal. Met een stand 

van 114 voor 8 na zo’n 25 overs leek een ver-

dedigbaar totaal ver weg. Maar ook deze keer 

bleek de diepte in onze batting order weer 

eens. Waar op VRA al eerder dit seizoen Koen 

en Tjarco een century partnership voor het 9e 

wicket op de mat legden (ook toen winnend), 

waren het nu Mike en Jaap die dit nog eens 

dunnetjes over deden. Met een partnership 

van 114 in zo’n 9 overs werd de score naar 228 

getild. Mike maakte er 85 en Jaap bleef met 

36 not out. Ook in het veld was het vervol-

gens weer goed verzorgd. Zuinig bowlen van 

Davey (1 voor 20 in 6) en Jaap (1 voor 26 in 7) 

hield de runrate laag waardoor Bloemendaal 

nooit echt in de buurt kwam. Aad pikte op het 

einde nog ff 2 wickets op en ook Justin is weer 

terug van lang weggeweest. Na 35 overs en 

191 runs waren de punten en het kampioen-

schap definitief binnen. Onder het genot van 

een zalige BBQ van Ross (goed geregeld Aad!) 

en wat heerlijke pittige hapjes van Mike werd 

het kampioenschap gevierd en teruggeblikt op 

het afgelopen seizoen en de vele hoogtepun-

ten. Om die toch nog maar eens te noemen 

waren daar:

-  de winnende 6 van Koen op de laatste bal 

tegen VRA, na een 100+ partnership voor 

het 9e wicket;

-  winnende 4 van David op een na laatste 

tegen R&W;

-  de snoeiharde century van Atif;

-  11 half centuries Mike (2), Koen (2), Florian, 

Jaap, David, Adriën, Ralf, Jelger, Jurgen;

-  6 Century partnerships: Koen en Florian 139/

Jaap en Atif 135/David en Adriën 107/Koen 

en Tjarco 104*/Jelger en Jurgen 108/Mike en 

Jaap 114

-  Het bijzonder goede bowlen van Boris dit 

jaar, met 2x een 4-wicket haul.

Naast deze hoogtepunten zijn er ook individu-

eel mooie cijfers te noteren:

BATTING:

Koen 236 runs, avg 78,7

David 91 runs, avg 45,5

Mike 282 runs, avg 42,3

Jelger 151 runs, avg 37,8

BOWLING:

Boris: 25 overs, 113 runs tegen, 11 wickets

Jaap: 45 overs, 215 runs tegen, 6 wickets

Jelger: 25 overs, 147 runs tegen, 9 wickets

Mike: 39 overs, 183 runs tegen, 9 wickets

FIELDING:

De nominaties voor de Fielding Award ( mini-

maal 4 vangen):

Jurgen 6 vangen

Adriaan 5 vangen (waarvan naar eigen zeggen 

een aantal ten onrechte aan hem zijn toege-

kend, maar ja e-cricket is de waarheid…)

Alles bij elkaar een memorabel seizoen. Nog 

een pot komende zaterdag op VRA, waar we 

het 100% in stijl willen afsluiten!

Beating Bats Kampioen!
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Aan al het moois,  
dus ook aan  

mijn column,  
komt een eind!

Niels van Dam

Op het veld? Nee eh… dáár niet meer 
Een tijdje terug kreeg ik van mijn broer een foto toege-

stuurd. Het was een foto van mijn neefje van vier. Hij lag 

tevreden te slapen in zijn bed. Naast zijn kussen stonden 

schoenen. Een paar echte, ouderwetse, zwarte voetbal-

schoenen. Met zijn linkerarm hield hij ze stevig vast. 

‘Net als zijn oom vroeger!’ had mijn broer er bij gezet.

Ik begon in F3
Dat klopt. Ik weet nog goed dat ik mijn eerste paar kreeg. 

Ik was vijf jaar oud. Tweedehandsjes, maar ik was er dolblij 

mee. De eerste avond wilde ik ze echt niet uit doen. Op die 

schoenen ging ik voetballen in F3 van de plaatselijke FC. 

Het eerste jaar stond ik voornamelijk balletjes te wachten 

bij het doel. Met succes: ik maakte er direct een stuk of 10. 

Nog steeds een persoonlijk record. 

Na de wekelijkse training kregen we kaartjes mee. Daarop 

stond tegen wie je moest, hoe laat het begon en hoe laat 

je aanwezig moest zijn. Deze kaartjes waren heilig voor mij. 

Dat herinner ik me nog goed. Stel je voor dat ik het kaartje 

verloor, dan kon ik mijn mooie kicksen niet aan. Dan kon ik 

niet voetballen. Wat een ramp zou dat zijn. 

Dertig jaar later
In het clubhuis van VOC zat ik aan tafel met de trainer van 

het tweede. 

‘Wat zou mijn rol kunnen zijn?’ vroeg ik hem. 

‘Hoe bedoel je?’ 

‘In het tweede volgend jaar…’ 

‘Op het veld?’ vroeg hij. 

‘Ja.’ 

‘Nee… Niet eh... daar niet meer.’ 

Dat was even slikken. Mijn voetbaldagen - op niveau 

althans - waren geteld. Eerlijk gezegd had ik toch nog op 

iets anders gehoopt. Natuurlijk had ik op iets anders 

gehoopt! Misschien een smeekbede. Of ik alsjeblieft wilde 

blijven, de selectie had mij nog nodig! Die smeekbede 

bleef achterwege. Uiteraard. De selectie heeft mij niet meer 

nodig. Ik ben nog een jaartje gehandhaafd als laatste man 

van het tweede, maar nu ga ik nog een stapje achteruit. 

Zoals dat gaat met oude mannen: van aanvaller word je 

middenvelder, word je laatste man, net zo lang tot je uit-

gerangeerd op een bijveld staat. 

Een nieuwe uitdaging
Niet lang daarna zei Eric Teunisse tegen mij dat ik trainer/

speler bij VOC 4 kon worden. Waarop ik zei: ‘Oké.’

Fout natuurlijk. Hartstikke fout. Ik had anders moeten rea-

geren, weet ik nu.

Om optimaal te kunnen beginnen aan mijn klus als trainer 

van VOC 4, heb ik mij verdiept in Louis van Gaal. Ik dacht 

dat ik misschien wat kon leren van de bondscoach, die ons 

zo’n mooie voetbalzomer heeft bezorgd. En dat was ook 

zo. Hij leerde me hoe je zoiets aanpakt. Toen Van Gaal in 

september 1991 bij Ajax hoofdtrainer werd en de toenma-

lige penningmeester Arie van Os hem daarmee geluk 

wilde wensen, was Van Gaal hem voor: ‘Jij gefeliciteerd met 

de beste trainer ter wereld.’ 

En:

‘Nee, dat ben ík natuurlijk,’ zei Louis van Gaal toen hem 

werd gevraagd of Eric Gerets de ideale kandidaat was om 

bondscoach van België te worden. 

En:

‘Ik heb de laatste zes jaar meer bereikt dan Barcelona in 100 

jaar,’ zei Louis van Gaal bij zijn aanstelling in Catalonië. 

VOC 4 is gepromoveerd
Zoiets als dat laatste kan ik hem misschien wel nazeggen. 

Voordat ik een training heb gegeven, is het vierde al gepro-

moveerd. Het komt niet door de lessen van Louis, maar 

door een simpel verzoek bij de KNVB. Ze hebben ons hoger 

ingedeeld. VOC 4 speelt dit seizoen in de reserve derde 

klasse. De eerste promotie is een feit.

Met één promotie is onze honger nog niet gestild. We wil-

len gelijk weer promoveren. En er een mooi jaar van maken 

met een mooi team. Dat is het leuke aan voetbal: op ieder 

niveau kun je uitdagingen vinden, maar ook teamgeest en 

gezelligheid. 

Ook aan deze rubriek komt een eind
Ik heb er van genoten om te mogen schrijven in dit mooie 

clubblad. Maar nu komt daaraan toch een eind. Deze 

rubriek was bedoeld om u te informeren over alles wat er 

speelt in de A-selectie. Ik weet niet of dat is gelukt. Ik weet 

wel, dat het nu niet meer kan. Ook ik ben straks een bui-

tenstaander. 

Bedankt! U was een fantastisch publiek. En juist u bent de 

dupe van mijn gedwongen afscheid van de A-selectie. U 

verliest niet alleen een speler, maar ook een ‘columnist’. 

Gelukkig kan ik u wel feliciteren met de beste trainer van 

VOC...

Bor de Wolf

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie

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

Mourik
Bouw en techniek

0184 - 667200
Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

www.mourik.com

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Spec Management
Artiesten management
036 - 7112747

www.spec.nl

Mommers 
Schoonmaakservice

0180 - 314335
Hoogeveenenweg 200, 2913 LV 

Nieuwerkerk aan den IJssel
www.mommers.nl

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

PPS Partners
06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag
www.ppspartners.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

Smeding Media & 
Management B.V.

Uitgever Z journaal Rotterdam 
sponsored magazines
010 - 4182521

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

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

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Profilease B.V.
autoleasemaatschappij
010 - 2112011

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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Solid Assurantie Advies 
Jos van der Heijden BV

Verzekeringsagentschap
06-23884442

Eglantierbaan 14,  
2908 LV Capelle a/d IJssel

www.solid-assurantie-advies.nl

TOP Repair B.V.
Autoschadeherstel

0180 - 411471
Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen
www.nooteboomtours.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

Praktijk Els van 
Everdingen

Kinderpsychologie
010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.elsvaneverdingen.nl

PT room
Exclusive Healthclub

010 - 4611611
Hectorstraat 17e,  

3054 PC Rotterdam
www. pt-room.nl

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Sørensen  
Weijers & Ko
Arbeidsrechtadvocaten
010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),  
3062 ME Rotterdam

www.swnk.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com
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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

8015 AVR advrt.indd   1 14-05-2009   16:57:41

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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Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

VAD Notarissen
Notariaat

010 - 2425400
Brainpark 1, K.P. van der Mandelelaan 

100,3062 MB Rotterdam
www.vadnotarissen.nl

Van Harmelen 
Beijneveld  
van Houten

010 – 2051166, 
Beurs WTC, 5e etage  

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
www.vhb.nl

Van den Herik & Verhulst 
Advocaten NV

Advocatuur
010 - 2973878

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 3007 
JA Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

Unit 45
Intermodal innovators
010 - 2110222

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

Deze keer meerdere foutloze oplossingen en na loting is Hans Baars de 

gelukkige winnaar.

Proficiat, Hans! John Kusters zal contact met je opnemen inzake de door 

zijn bedrijf Ceramics United beschikbaar gestelde fles wijn.

Hierbij de tweede opgave voor 2014.

De oplossing kan gestuurd worden naar r.roldaan@planet.nl  

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

De uiterste inleverdatum is 28 november 2014.

Veel succes!

 Rob Roldaan

Horizontaal: 
1.  Schrijver voor sprekers (13)
10.  De geo-boer wordt feestelijk ont-

vangen (7).
11.  Net zo iets als wat (3).
12.  Zet de minister de boel op z’n kop? 

(3).
13.  Onvolledige kwajongen (7).
16.  Nootdruk (9).
19.  De beste badkamer is riant (8).
20.  Ontspanning voor de donkere 

dagen (9).
23.  Met z’n allen voor de pot hangen 

(14).
28.  De bemanning van het binnenvaart-

schip is nogal ondoorzichtig (5).
29.  Populaire stand (9).
31.  Deze filter had 21. goed kunnen 

gebruiken (2).
32.  De ezelin is erg bang (9).
36.  Deze marine-officier belandt ook 

in het water (5).
37.  Ten bedrage van de zaak. Daar 

moet je zijn. (5).

Verticaal: 
2.  Een slinger uit Duitsland. Proost! (8).
3.  Hij nuttigde niet alleen de geur (7).
4.  In Tilburg frequently used (3).
5.  Het beste in de plank staat in de 

wei (6).
6.  Lincoln, Lenstra (3).
7.  Plaats voor een beuk (4).
8.  VVD’er B.V. (13).
9.  Oude omtrekmaat. (7).
14.  Injectiemoord (10).
15.  Een kwintet met twee gastspelers (6).
17.  Wie dat toekomt (3).
18.  Een stap achteruit lest je dorst (3).
21.  Amerikaanse zontoerist (8).
22.  Stroomt door de afwatering bier 

terug? (3).
24.  Vliegende Indiaan (6).
25.  Hondse overtreding (6).
26.  De kleine zeemeermin heeft haar 

eigen wasmiddel (5).
27.  Een wildebeest kijken (4).
30.  Na 6 ballen rest er niets. Of wel? (4).
33.  De Egyptische god ligt dwars (2).

34.  Hun zijn ezels, zonder priem (2).
35.  Boom met drie mollen (2).

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149, 

3054 LM Rotterdam
www.winebarmendoza.nl

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Woonstore

06 - 53936270
Lylantselaan 7, Capelle a/d IJssel

www.woonstore.nl

Xpert Clinic
Hand- en polschirurgie
088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 14-24,  
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072279
Prins Alexanderplein 27,  

3067 GC Rotterdam
www.zomerhofmuys.nl

Zonneveld Finance
Partner in hypotheekadvies en 

persoonlijke verzekeringen
010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zonneveldfinance.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142,  

3004 AC ROTTERDAM
www.zinzi.nl 
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DE VERBOUWING Op VOC wordt sinds de zomer hard gewerkt. In 4 weken 
lag het nieuwe kunstgras-hoofdveld erin. Afgemaakt met 
ons mooie logo! Hierdoor hebben we veel meer veld-
capaciteit wat hard nodig was.

De cricketkooi is nu ook een pannakooi waar gevoetbald 
wordt buiten het cricketseizoen: een unieke combinatie 
in Nederland. 

En dan de nieuwbouw: 6 kleedkamers, bar annex  
ontvangstruimte, een nieuwe bestuurskamer en 3 multi-
functionele ruimtes. VOC zit er straks weer super bij.
We hopen de nieuwbouw te openen tijdens de nieuwjaars-
receptie op 1 januari 2015: komt allen!

50 51



De nieuwe C-Klasse
 The best knows no alternative

De compleet nieuwe C-Klasse voegt een nieuw hoofd-
stuk toe aan het succesverhaal van Mercedes-Benz en 
vestigt nieuwe normen in de premium middenklasse. 
Dankzij een gewichtsbesparing tot 100 kg,  uitstekende 
aerodynamische waarden, nieuwe zuinige motoren en 
een keur aan assistentiesystemen is de C-Klasse de 
nieuwe maatstaf in zijn klasse. www.rogam.nl/c-klasse

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

      De nieuwe GLA
Always restless

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

Voor de snelle beslissers
Kom langs en vraag naar de introductieaanbiedingen

www.rogam.nl


