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3rd Millennium 
Productions

Productie van bedrijfsfilms, commercials 
en PR videoregistraties
06 - 42133771

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

Amlin Corporate 
Insurance

Verzekeringen 
010 - 4015800

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

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

email: office@baseadvocaten.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67, 1077 BW 

Amsterdam
www.cod.nl

Donick Montage
010 - 4472919

De Bazelstraat 66, 3067 EA Rotterdam

ESPA
Stand- en interieurbouw
0180 - 614112

Zwaalweg 10, 2991 ZC Barendrecht
www.espastandbouw.nl

Habraeken
Groothandel schoonmaak- en 

onderhoudsproducten
010 - 4370377

Industrieweg 97, 3044 AS Rotterdam
www.habraeken.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelenvoor automotive en 
industrieel gebruik.

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

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Bouwmeester van 
Leeuwen

Marketing communicatie
010 - 2759000

Delftsestraat 33, 3013 AE Rotterdam
www.bouwmeestervanleeuwen.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40, 3061 BA 

rotterdam
www.cornus.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Heelpunt
Chirurgie

Pr. Bernhardkade 14, 
3051 AH Rotterdam

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Autoschade Möller 
B.V.

Autoschade
010 - 2854444

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

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

010 - 4366896
Gaffelstraat 90,  

3014 RM Rotterdam

Briq 
Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting
010 - 5119955

Westersingel 87, 3015 LC Rotterdam
www.briq.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

Facilicom Services 
Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

Heere Egeter  
Advocaten 

Arbeidsrecht
010 - 4360069

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

Van Agt en Dussel 
Notarissen

Notariaat
010 - 2425400

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

info@vadnot.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614
Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH 

Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

GE Artesia
Private banking

010 - 4406700
Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

Heinen & Partners,
Bouwkundig adviesbureau
0180615331-06 

23972856
Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht
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het leven gaat verder. dat is makkelijk gezegd, maar soms moeilijk gedaan. Voor 
henk Stas gaat het niet meer op. hij overleedt op 26 juli. de oude brombeer met 
de gouden handjes kwam slecht uit een operatie en nu moet Voc het doen 
zonder zijn kijk op techniek en zijn niet-lullen-maar-poetsen mentaliteit. het 
gemiddeld aantal vloeken per dag is daarmee op Voc ook gehalveerd, maar 
we zullen hem missen.
Voor bas Zuiderent ziet het er allemaal wat rooskleuriger uit. hij besloot te  
stoppen als international na een indrukwekkende cricket carrière in oranje.  
onze nieuwe redactrice daniëlla maakte een hommage aan de arie boomsma 
van Voc, die zich volledig gaat richten op zijn werk als fysiotherapeut en op  
zijn gezin. 
ook voor de oud-leden van de barcommissie gaat het leven verder. Zij maakten 
jarenlang de dienst uit op Voc en waren altijd nadrukkelijk aanwezig en zul-
len dat ook wel blijven. Per 1 september was het voor deze mannen klaar. het 
wordt nog lastig om dit afscheid op te vangen, want het leek wel of de heren in  
ploegendiensten werkten. de dit jaar toegevoegde Sonja de Kok blijft aan en  
zal met een groep enthousiaste Voc-ers proberen Voc draaiend te houden. 
als je bijna 95 jaar bent en je hebt er nog volop zin in ondanks allerlei fysieke 
klachten, dan ben je malende of je bent Johan Koolen, de stokoude terreinchef 
van Voc, die nog altijd elke maand 54 euro ontvangt namens Voc. dat jaagt hij 
er lachend doorheen en hij is niet te beroerd om elke Voc-er die hem bezoekt 
in de akropolis te trakteren op koffie of een biertje. hij wil honderd worden en 
dat gaat hem nog lukken ook. 
Voc gaat ook verder, sterker nog, we zullen er altijd zijn. dat is het motto van 
de cd, die door Kees Verhaar met een grote groep bekende en minder bekende 
Voc-ers is samengesteld en die in september tijdens de Wisseling van de Wacht 
werd gepresenteerd. Zonder iemand op kosten te willen jagen, willen we wel 
melden dat deze cd, te koop in de Voc-shop, verplicht is voor iedereen, die zich 
Voc-er denkt te mogen noemen. de prijs van 10 euro zal geen obstakel vormen 
en mede-initiatiefnemer John Kerstholt zal in zijn winkel bij aanschaf van drie of 
meer cd’s tegelijkertijd het clublied aanheffen. 
en als laatste moet ook de redactie van uw favoriete tijdschrift verder en dat 
moet vanaf 2012 zonder cees bruijs. na ongeveer 54 jaar binnen de redactie 
van de Vocabulaire zal cees in december zijn laatste column schrijven, voor het 
laatst de artikelen verzamelen en ordenen, de crypto opstellen en de correcties 
aanbrengen. na het kerstnummer zal hij zich ergens anders op gaan richten; u 
bent gewaarschuwd!
ondertussen verwelkomen wij daniëlla Wiercx van rhijn. Zij gaat de redactie 
versterken met haar kennis van moderne media, haar schrijftalent en haar eigen 
kijk op Voc. Zij leest op deze plek voor het eerst, dat zij al het werk van cees  
bruijs gaat overnemen. nu denkt ze nog dat ze af en toe een artikel moet  
schrijven. ook voor mij moet het leven namelijk verder en ik kan niet hele dagen 
met de Vocabulaire bezig zijn. Walt er Baghuis

Vocabulaire - officieel orgaan der r.c. & V.V. ”V.o.c.” - 35e jaargang, nummer 3, oktober 2011, verschijnt 4x per jaar
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Aan elke topcarrière komt vroeg of laat een einde. In juni 

2011 maakt Bas Zuiderent bekend dat hij zijn vice-aan-

voerdersband en positie in het Nederlands XI opgeeft 

voor een maatschappelijke carrière. In de interviews en 

berichten die volgen, worden zijn (naar Nederlandse 

maatstaven) imposante statistieken nog maar eens her-

haald. Achttienjaar in Oranje, een record aantal runs, 

behoorlijk wat catches en maar liefst vier WK’s. 

armer maar een ervaring en een aanbod 

van Worcestershire rijker vertrok bassie met 

ons weer richting nederland.” (Klaas-Jan van 

noortwijk).

“in het jaar dat Voc-1kampioen werd 

(voetbal) speelden ze de uitwedstrijd bij 

hVV. bas speelde mee en had van 

tevoren afgesproken dat als hij zou 

scoren hij een bijzondere juichbeweging 

zou maken precies voor het publiek van 

hVV, de voetbaltak van hcc. net voor 

tijd schoot hij de 3-3 binnen, liep naar 

het publiek van hVV/hcc en deed een 

opvallende juichbeweging, alsof hij bij 

cricket uithaalt voor een zes ver over de 

boundary.” (bart gaell)

ook internationaal heeft bas met zijn talent 

heel wat cricketliefhebbers geïnspireerd.  als 

b. Zeebarant is hij zelfs te vinden in een – 

overigens niet zo best ontvangen, maar dat 

mag de pret niet drukken- Xbox cricketspel. 

ook op diverse cricketfora komt zijn naam 

door de jaren heen regelmatig terug in 

berichten over het nederlands elftal. 

iemand zegt hier over: “had the Privilege of 

spending two seasons of cricket in holland 

playing under his tutelage and he always 

made me wonder with the interest and 

passion he has for the game”. of: “bas....wish 

you’d read this some time. i am from the 

united States and sort of a cricket purist. 

there’re few pleasures that i cherish more, 

than to see an associate nation come up to 

challenge and defeat a professional side. i 

do follow the ‘intercontinental cup’ quite a 

bit, and it’s nice to see sides coming up. 

Keep up the great work”. 

Volgens bart gaell is bas een “winnaar pur 

sang”, en hoewel nederland altijd een kleine 

rol heeft gespeeld in de internationale 

cricketwereld, het maakt de strijd die de 

mannen gevoerd hebben er niet minder 

om. hij is altijd een zeer gewaardeerde 

speler geweest of, zoals een cricketfan in 

voorbereiding van de – overigens gewon-

nen - wedstrijd tegen bangladesh op een 

cricketforum bespreekt: “i rate him and ten 

doeschate as their most dangerous bats-

men. he has a lot of experience, he’s been 

the mainstay of the netherlands batting 

lineup for nearly 15 years”. 

hoe ver zijn algehele gedrevenheid hem 

soms voert wordt duidelijk uit de situatie 

die niels van dam (speler Voc 2 voetbal en 

Zami cricket, red.) schetst. hij werd ooit in 

zijn onderbroek kritisch bekeken door bas 

en Jim (bodde, red.) om te zien of hij wel 

‘recht’ was. Wat dit precies betekent, moeten 

bijzonder, helemaal als je bedenkt dat bas 

lang geleden helemaal niet mee wilde met 

zijn moeder naar een cricketwedstrijd van 

neef Jacob-Jan esmeijer (zo verklaart bas in 

diverse interviews). hoewel een mens nooit 

echt van cricket af komt en er van stoppen 

natùùrlijk geen sprake is, lijkt een pluim 

voor zijn inzet in het buitenland, het 

nederlands Xi en op Voc in de afgelopen 

achttien jaar een logische zet. in plaats van 

een traditioneel interview, vroeg de redactie 

van Vocabulaire eens rond hoe andere 

mensen hem nu ervaren als sportman, als 

vakman en coach, of gewoon als mens.

een van de eerste dingen die duidelijk wor-

den wanneer mensen aan bas denken, is zijn 

enorme gedrevenheid en passie. een “heel 

serieuze jongen, bezeten van de sport en zijn 

vak” aldus geert den ouden (ex-prof, red.). 

Zelf heeft hij hier ooit in een interview met 

crickinfo over gezegd dat hij een “hands-on 

kind of person” is. achttien jaar op niveau 

cricketen is inderdaad niet weggelegd voor 

mensen die niet echt houden van het spel-

letje en bereid zijn te investeren. 

“ ik herinner me  een wedstrijd in 1997 voor 

de cheltenham & gloucester trophy tegen 

Worcestershire, een wedstrijd waar andere 

Voc-ers als Steven van dijk, roland lefebvre 

en ondergetekende ook bij aanwezig waren. 

bas opende voor ons en kreeg vrij snel gezel- 

schap van ondergetekende. mijn allereerste 

bal raakte ik flinterdun, waarop alleen de 

wicketkeeper appelleerde. hij werd uitgela-

chen door de slips en umpire Peter Willey 

(Jaja, die van “the bowler’s holding, the 

batsman’s Willey) gaf mij not out. bassie 

stond netjes te batten en scoorde zijn 50 

runs. daarna liet hij zich gaan en sloeg een 

aantal enorme zessen en ging naar de ner-

vous 90’s. ik zat reeds aan de kant toen hij 

op 99 stond en wij hoopten allen dat hij niet 

die suicide run zou nemen naar zijn 100.... 

helaas, zijn zenuwen werden bassie even de 

baas en hij zij “Ja” op het moment dat hij de 

bal recht op midwicket sloeg. een illusie 
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wij u helaas schuldig blijven. een ander 

voorbeeld wordt gegeven door bart gaell, 

die aangeeft dat bas “bevlogen is en enorm 

overtuigd van zijn eigen toekomst”. “Voor 

de groep (Voc1, red.) doet hij zijn “core 

Stability” en dat doet bij de spelers goed 

pijn, maar de sessies werden altijd afge-

sloten met applaus voor bas. tegenwoordig 

gaan ze al eerder klappen, maar dat werkt 

bij bas niet, die gaat door en werkt zijn  

programma af.“ Zelf geeft hij in diverse 

interviews aan een actieve rol te willen 

spelen binnen de cricketwereld. naast 

meespelen en zijn bijdrage als fysio-

therapeut, betekent dit ook het overdragen 

van zijn kennis aan de jongere spelers waar 

hij volgens Peter de haan (Voc trainer, red) 

een “meerwaarde (vormt) in de de ont-

wikkeling van vooral de jonge spelers”. een 

van zijn protegees is tim de Kok, zelf een 

crickettalent. hij is er kort over: bas is zijn 

“grote voorbeeld”. de bewondering klinkt 

door in zijn stem wanneer bas zijn prestaties 

in het nederlands elftal en in engeland ter 

sprake komen.  Samen hebben zij uren in de 

kooien en op het veld gebikkeld om te 

schaven aan tim zijn techniek en spel, maar 

ook het mentale aspect.  “hij snapt me ook”, 

aldus tim.  

Wist u dat er ook bas Zuiderent wallpapers 

te krijgen zijn? naast zijn prestaties op het 

veld en als fysiotherapeut, heeft bas met 

zijn good looks en charme menig vrouwen- 

en vast ook een enkel mannenhart veroverd. 

Klaas-Jan geeft een voorbeeld: “ik zat ooit 

met hem aan de bar in engeland toen een 

meisje vroeg of hij haar vriendin wilde 

kussen. is mij nooit overkomen.” op de vraag 

wat hij vindt van bas antwoordt tim: “ja, hij 

is erg grappig.” gevolgd door: “hij is een 

grote viezerik”, terwijl hij in lachen uitbarst. 

daarna houdt hij samenzweerderig zijn 

mond. oud roomie Klaas-Jan heeft wel een 

anekdote over de ‘binnenkant’ van bas:  “Wij 

werden uitgenodigd op het Sports Science 

institute in Kaapstad, waar bob (Woolmer, 

red.) veel mee samenwerkte, om ons onder 

te laten dompelen in de nieuwste weten-

schappelijke inzichten op het gebied van 

training, voeding, mentale voorbereiding 

etc. de rondleiding werd verzorgd door dr. 

mornay du Plessis, oud rugby captain van 

de Springboks en directeur van dit vooraan-

staande instituut. terwijl hij ons het neusje 

van de zalm van het sportweten-schappelijk 

onderzoek presenteerde liet bassie de ene 

harde scheet na de andere, wat bij ons een 

mengeling van meligheid en schaamte met 

zich meebracht.” ook een goede derde 

innings gaat er wel in, en daar zijn heel wat 

verhalen over in de annalen bijgeschreven. 

inmiddels heeft “arie” echter zijn wilde 

haren verloren en is alweer geruime tijd 

samen met dayelle. Zij vindt hem:  “gefocust, 

gedisciplineerd, spontaan, sociaal, zorgzaam 

en voor mij ook nog altijd de liefste.” 

de eerste ontmoeting tussen bas en mijn 

ouders: mijn ouders, tante en ik waren  

8 daagjes op vakantie geweest en 

zouden ’s nachts om half twee weer op 

rotterdam cS aankomen.  bas kwam mij 

ophalen omdat hij mij graag weer wilde  

zien. helaas was ons vliegtuig iets ver-

traagd, daarom ook een treintje of wat 

later genomen en we arriveerden pas 

om half vijf ’s nachts op rotterdam 

centraal. daar was hij dan, bas Zuiderent, 

‘stiekem’ nog steeds zo blauw als een 

tientje ondanks dat hij al drie uur stond 

te wachten. maar uiteraard “ever so 

polite” mijn ouders en tante een handje 

gegeven en zelfs in de taxi gezet. Vanaf 

dat moment waren ze al dol op hem.

(‘vriendin van’ dayelle) 

Anekdotes over Bassie.
bas en ik hebben samen -naast onze jaren 

bij  Voc- vele wedstr i jden voor het 

nederlands Xi-tal gespeeld en vele tours 

meegemaakt. dit gegeven brengt een 

schier uitputtelijke bron aan inspiratie met 

zich mee om over hem te schrijven. ik heb 

twee anekdotes eruit gepikt omdat deze 

het eerst in mij opkwamen en dus om het 

mijzelf makkelijk te maken.

allereerst een wedstrijd in 1997 voor 

de cheltenham & gloucester trophy tegen 

Worcestershire, een wedstrijd waar andere 

Voc-ers als Steven van dijk, roland lefebvre 

en ondergetekende ook bij aanwezig waren. 

Wij mochten eerst fielden. Steven opende 

de bowling op tom moody en kreeg de 

eerste vier ballen vier vieren om zijn oren. 

roland bowlde netjes met 1 voor 41 in 10. 

bas opende voor ons en kreeg vrij snel 

gezelschap van ondergetekende. mijn 

allereerste bal raakte ik flinterdun, waarop 

alleen de wicketkeeper appelleerde. hij 

werd uitgelachen door de slips en umpire 

Peter Willey (Jaja, die van “the bowler’s 

holding, the batsman’s Willey) gaf mij not 

out. bassie stond netjes te batten en scoorde 

zijn 50 runs. daarna liet hij zich gaan en 

sloeg een aantal enorme zessen en ging 

kansloos naar de nervous 90’s. ik zat reeds 

aan de kant toen hij op 99 stond en wij 

hoopten allen dat hij niet die suicide run 

zou nemen naar zijn 100.... helaas, zijn 

zenuwen werden bassie even de baas en hij 

zij “Ja” op het moment dat hij de bal recht op 

midwicket sloeg. een illusie armer maar een 

ervaring en een aanbod van Worcestershire 

rijker vertrok bassie met ons weer richting 

nederland. deze innings heeft hem 

uiteindelijk doen besluiten om het in 1999 

toch als prof te gaan proberen in engeland, 

alleen dan bij Sussex.

daniëlla Wiercx van rijn
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Vrijdagavondcricket 2011

Dit vorig jaar gestarte initiatief heeft op de vrijdag-
avonden in juni weer plaatsgevonden. De jeugd kon spe-
len tot een uur of zes. Hierna was het de bedoeling een 
seniorencompetitie te starten, die nog wat body moet 
krijgen.

Ondanks het matige weer was de opkomst bij de 
jeugd hoog. Op de eerste vrijdag konden alle aanwezige 
ouders ̀ leren´ cricketen in aanwezigheid van hun kroost. 
Op de vierde vrijdag, de traditionele VOC-familiedag, 
lieten ze zien wat er geleerd was van de King of Sports. 
Er waren diverse wedstrijden tussen ouders en kinde-
ren, waarbij de laatsten veelal wonnen. Twee avonden 
eindigden drijfnat in het clubhuis, maar chips en limo-
nade maakten veel goed.

Op 17 juni vond de eerste Twenty/20 van VOC-1 
plaats met begeleiding van DJ Lennert Kok. Daarbij 
was door Ross van Heemskerk en de barcommissie 
een uitstekende BBQ georganiseerd. De laatste vrijdag 
kwam een team van twaalf voetballers van oud-hoofd-
sponsor Loyens&Loeff voor het eerst cricketen. Onder 
leiding van coach Russell Williams zagen de toeschou-
wers vanaf het balkon een verrassende cricketwedstrijd. 
`They picked up quickly`, aldus Russ. 

Volgend jaar gaan we hiermee door. Plan is om twee 
avonden te combineren met de Heerendivisie, waar cric-
ket en voetbal elkaar gaan ontmoeten. Daarbij hopen we 
dat deze avonden uiteindelijk leiden tot familieavonden 
in juni, waarbij hapje en drankje voor u klaar staan. 

Erna Truijens & Robert Mol
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“	Nog	steeds		
hartstikke	gek		
van	VOC!”

Op bezoek bij Johan Koole, oud terreinchef
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was er amper bij. op de dinsdag na. dan was 

hij vrij. de andere 6 dagen was hij op het 

veld, soms tot na zonsondergang. Johan 

dronk altijd maar 2 borrels, zeker omdat hij 

op de brommer terug moest. later in zijn 

daffie, die hij aanschafte van de vele fooien, 

toen  normaal. `Soms wel 25 piek, dat was 

echt veel geld voor die tijd!` 

`gerrit dunk en leo de Vries gaven altijd een 

gulden. ik was er blij mee, want Voc betaal-

de matig`, aldus de man die voor zijn Voc-

tijd al vanaf zijn 12e jaar werkzaam was bij 

locale boeren en tuinders.

mollen Vangen

hij werd bij Voc-ers gevraagd om mollen in 

hun tuinen te vangen. dat bracht ook geld 

op. Voc gaf het gezin rust, ondanks de lange 

werktijden. Zijn partner maakte het clubhuis 

schoon. op zijn 50ste kreeg hij een aanbie-

ding van de gemeente rotterdam om bij de 

waterverversing te komen werken. `mijn 

vader hield van veranderingen`, aldus doch-

ter aartje. daarbij miste hij op Voc de waar-

dering, zeker met één week vakantie per jaar. 

Koole kreeg meteen een dienstauto, fiets-

geld, normale werktijden en overuren uitbe-

taald. totdat de heer Wiegel aankondigde, 

dat alle ambtenaren op hun 63ste met ver-

vroegd pensioen konden. een week later 

tekende hij. ̀ heb er alles bij elkaar maar klei-

ne pensioentjes aan overgehouden. Voc 

beurt 54 euro per maand`. Johan kwam hier-

na nog vele jaren op Voc en werkte er af en 

toe nog wat. in 1997 ging hij als een der eer-

ste bewoners met zijn partner in akropolis 

wonen. in zijn scootmobiel leefde hij daar als 

een jonge god in frankrijk. ̀ Wat een feesten 

heb ik daar meegemaakt. alles kan en mag. 

gezelligheid en vrijheid zijn er absoluut 

troef!` in 2009 kreeg hij helaas te maken met 

een verminderd zicht in beide ogen. Kon 

helaas zijn eigen brood niet meer smeren en 

woont nu sedert een jaartje op de 6e, een 

verpleegafdeling, maar wel met allemaal 

mensen met een gezonde geest. gelukkig is 

zijn gehoor nog steeds goed. door een stom 

ongeluk in de bar brak hij zijn heup. biljarten, 

klaverjassen en sjoelen zijn er niet meer bij. 

`daar moet je goed voor kunnen zien`, aldus 

de bijna 95-jarige. hij sport desondanks nog 

twee keer per week, zingt het hoogste lied in 

het zangkoor en stond aan de wieg van het 

herinneringsmuseum. Verder is hij dagelijks 

beneden te vinden. hier krijgt hij genoeg 

aandacht van veel dames, die onze Johan 

nog altijd een knappe man vinden. `ik denk 

dat ik 100 wordt. heb nog geen zin om dood 

te gaan, zeker niet hier. op Voc heb ik een 

meer dan prettige tijd gehad. Jammer dat ik 

niet meer kan kijken naar die leuke wedstrij-

den. ‘maar’, besluit de man, die onze velden 

destijds meer dan liefhad, `ik zou het best 

wel leuk vinden als er af en toe eens iemand 

van jullie langskomt. Koffie en bier staan 

altijd klaar`.

roBert Mol & charles Muetstege

“	Nog	steeds		
hartstikke	gek		
van	VOC!”

Voor velen een bekende naam. Ooit was hij terreinchef van onze 
club. Nog steeds jong en ondeugend uit de oogjes kijkend, char-
mant, en goed van geest. Hij hoopt op 28 november a.s de 95 te 
halen. Nu wonend in Humanitas-Akropolis in Schiebroek op de 6e 
verdieping. Gehuwd geweest met Aartje van Bezooijen, die helaas 
12 jaar geleden overleed. Zijn drie kinderen komen op bezoek, 
waarvan Aartje iedere dag. Ze is aanwezig bij ons gesprek.

Johan kwam in 1956 bij Voc, nadat Peer de 

Zwart het sein had gegeven om er mee te stop-

pen. hij had een inwerkperiode van 2 weken. 

een dag later overleed zijn voorganger.

dus het diepe in. hij werkte precies 10 jaar op 

het veld aan de Kleiweg. Kende in die tijd 

twee goede bazen, cees van riet en Zeger 

cornelis. de eerste regelde al spoedig zijn 

huisje aan de robert owenstraat, 5 minuten 

lopen van het veld. al snel vliegen de namen 

over de tafel: Wally van Weelde, Jan groen, 

ge dobbinga, hanny van der mijn, Siem de 

Jong, herman huising, arie terwiel, rene 

Schoonheim en ton bakker, de heer 

maasdam en van ierschot, luigi van leeuwen, 

tiel van eck, Wim neleman, Jaap van der Valk, 

anton nieuwenburg, familie Pikaar. allemaal 

in zijn hoofd met een verhaal. `ik deed alles, 

legde het trainingsveld aan, inclusief de slo-

ten, was er eigenlijk dag en nacht`. thuis zijn 
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Vlnr:  
Sjoerd v.d. Berg, Pepijn 
Katsburg, Daniel Pung, 
Willem Verhoeven,  
Rolph Dauskardt (coach), 
Emma Bedford, Boris 
Baghuis, Max Dauskardt, 
Julia v.d. Werf, 
 Paul de Jong, Joeri Bal, 
Joeri Koogje.

Staand vlnr: 
Valentijn, Mees P. , Ties, Mees H. , 
Nicolas, Bob, Marc & Prithvi
Zittend vlnr: 

Hidde, Canter, Henri, Siebe, 
Bouwe, Jurriaan, Ralph

Vlnr:  
Piet Hein, Frankie, 
Roemer, Siebren  
& Jens. (Mari staat  
niet op de foto)

Bovenste rij vlnr:  
Chantal(manager),  
Cato, Diewertje, 
Kinge, Susan, 
Annebo (coach)
Onderste rij vlnr:  
Maria, Milou,  
Merel, Hester, Nina
Liggend::  
Lisette

U15Ebab

U12Ebab

U9

Meisjes
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Bovenste rij vlnr:  
Glenn Pocknall, Arthur van 
der Hoek, Bart Kooistra, 
Benjamin Kats, Joessi 
Moerman, Maarten van 
Heyningen, Jochem 
Steenbergen
Onderste rij vlnr:  
Dennis Brouwer, Joost 
Kooistra, Derk Jan Bax, 
Davey Cohen,  
Jaap Kaulingfreks Achter vlnr:  

Tim de Kok, Marc 
Lefebvre, Vivian Kingma, 
Philip Kingma, Dirk 
Alexander van Baren en 
Guidy Schoew
Voor vlnr: 
Jabaar Choudry, Nils 
Rem, Hamza Iqbal en 
Kasim Kazmi

Boven: 

Arthur van Harmelen, Olivier Tan, 
Sebastiaan van Lent

Midden: 

Julia van der Werf, Joel Shazad, 
Arvid oostrom
Onder 

Tizo Moorman, Jord Kernkamp, 
Shresth Tripathy

U15

U18

U12Top

11



Kas: Zou je je even kunnen 
voorstellen aan de lezer?
mijn naam is matthijs Kuil. ik ben 21 jaar en 

ik woon in rotterdam.

Steven: Sinds wanneer voetbal je al 
(bij VOC)?
ik voetbal vanaf mijn zesde. dat was in 1996.

Kas: Hoe ben je bij VOC terecht 
gekomen?
mijn ouders gingen in een nieuwbouwwijk 

wonen in Schiebroek en toen zocht ik een 

club waar ik kon voetballen. ik kreeg toen 

het advies van Jim boddé om bij Voc te 

gaan voetballen.

Steven: In welke teams heb je 
allemaal gespeeld?
ik kan ze niet allemaal meer herinneren, 

maar ik als goed nadenk waren het f4, f3, 

e2, e1, d1, c1, b1, a1, het achtste en nu het 

eerste.

Kas: En in welk team daarvan heb je 
de leukste herinneringen?
a1, dat was een vriendenteam, maar tege-

lijkertijd was het een goed en leuk elftal.

Steven: Wat is het hoogtepunt 
geweest voor jou in je 
voetbalcarrière tot nu toe?
dat was het kampioenschap met het 

eerste. Vorig seizoen.

Kas: Waar sta jij in het veld en waar 
zou je het liefst willen spelen? 
ik speel vaak als centrale verdedigende 

middenvelder ofwel positie zes. en dat is 

ook mijn favoriete plek.

Steven: Doe je nog aan andere sport 
dan voetbal?
nee eigenlijk niet, maar ik vind balsporten 

en teamsport altijd leuk.

Kas: Wat wil je nog graag bereiken 
met voetballen?
ik zou graag in het eerste van feyenoord 

willen spelen. eerlijk gezegd denk ik dat 

dat er nog wel in zit. (wie van ons heeft die 

droom niet?) 

Steven: Wie is je favoriete trainer bij 
VOC?
mag ik er twee opnoemen, want ik heb 

twee favorieten namelijk de pas overleden 

ger baas en Jorge ferreira. 

Kas: Wat is je lievelingsclub? 
(Nederland en Wereld)
in nederland is dat feyenoord en in de 

wereld vind ik liverpool een mooie club. 

alleen jammer dat Suarez daar nu speelt.

Steven: Klopt het dat je vaak niet 
uitkomt met je passen?
uhm, ja dat wordt gezegd, maar er zit 

nooit opzet bij.

Kas: Wat is je smerigste overtreding 
die je ooit hebt gemaakt? 
ik heb ooit een vliegende tackel gemaakt 

waardoor ik vijf wedstrijden geschorst ben. 

ik heb daardoor de kampioenswedstrijd 

van a1 moeten missen.

Steven: Wil je nog iets kwijt aan de 
lezers?
Ja, ik zou het leuk vinden als er meer 

mensen het eerste komen aanmoedigen. 

ook bij uitwedstrijden.

Kas: Zou je onze D1 misschien een 
keer willen trainen?
Jas, dat ik zou leuken vinden, maar ik denk 

dat niet zo’n goede trainer ben. We gaan 

dan wel trainen op tackelen. haha.

Matthijs, dank je wel voor het 
interview. Mocht je ooit bij 
Feyenoord terecht komen, dan 
willen we je graag nog een keer 
interviewen.

INTERVIEW MET:

Matthijs Kuil
door Steven Tuns en Kas Dullemans

12



Zou je je even kunnen voorstellen 
aan de lezers?
ik ben Sander de Kramer, ik ben journalist, 

schrijver en tV presentator en ik voetbal 

bij Wia4.

Op internet zag ik staan dat je journalist 
en schrijver bent. Wat doe je het liefst?
ik vind het allebei even leuk maar als je een 

boek schrijft dan zet iemand dat nog in zijn 

boekenkast en dat blijft eeuwig en als je op 

tV komt, w ordt het meestal nog maar één 

keer herhaald. maar ik moet wel zeggen dat 

als je een boek schrijft voel je je wel heel 

eenzaam. Je bent alleen met je computer.

Ook zag ik dat je van beroep hoofd
redacteur van de straatkrant was. 
Waarom sprak het maken van de 
straatkrant je aan?
toen ik 12 was zag ik voor het eerst in mijn 

leven een dakloze die mij om een gulden 

vroeg, maar ik vond dat nogal raar want 

normaal geven oudere mensen kinderen 

geld en niet andersom. toen ik in de 

journalistiek ging werken ging ik het verhaal 

hier achter zoeken. ik vond het zo zielig voor 

de mensen die dakloos zijn dat ik mijn 

sleutels had ingeleverd en een maand op 

straat heb geleefd.

Je hebt de Sunday foundation voor 
kinderen die in diamant mijnen in 
Sierra Leone werken opgericht. Hoe 
kwam je op dit idee?
Sierra leone was uitgeroepen tot slechtste 

plek op aarde door de Vn dus toen ging ik 

daar kijken als journalist en zag ik kinderen, 

net zo oud als mijn dochter, die in diamant-

mijnen aan het zeven waren. hier in 

nederland is een diamant een mooi iets 

wat je cadeau kunt doen als je bijvoorbeeld 

iets te vieren hebt . de kinderen die daar 

aan het werk waren, waren allemaal wees-

kinderen die door oorlogen of andere din-

gen hun ouders waren verloren en ik dacht 

als niemand er iets aan doet dan moet ik er 

wat aan doen. dus heb ik met een paar 

vrienden uit rotterdam de Sunday 

foundation opgericht om kinderen in 

Sierra leone een eerlijke toekomst te 

geven. de kinderen gaan nu naar school en 

daarna misschien wel studeren, zodat deze 

kinderen nu de hoop voor de toekomst zijn.

Hoe komt het dat Paul Bosvelt een 
boek van je heeft geïllustreerd?
Paul is een vriend van mij en Paul kan 

naast voetballen ook heel goed tekenen. 

hij wilde rond zijn vijftiende 

reclametekenaar worden. dus toen ik mijn 

boek heb geschreven heeft Paul het 

geïllustreerd.

Kan je iets vertellen over de 
Schwalbe Sisters?
bij het WK van 2002, waar nederland zich 

niet voor had geplaatst, had helmut aus 

mallorca een liedje gemaakt (ohne holland 

fahren wir zur Wm). het liedje was een soort 

van lekker puh dat nederland zich niet 

geplaatst had voor het WK en toen heb ik 

met Joris lutz een ander liedje gemaakt (als 

de Schwalbe Sisters) want de duitser lothar 

Sander 
de Kramer

Steven Tuns en Kas Dullemans mattheus stond namelijk bekend om zijn 

Schwalbes en toen kwamen er ook duitse 

mensen ons hier interviewen. toen gingen 

we op het excelsiorterrein schwalbes 

maken. bijv. dat Joris op tien meter van mij 

een sliding maakte en dat ik toen viel. We 

zijn toen nog een keer uitgenodigd bij een 

soort duits studio voetbal en toen zaten we 

daar met gekke pruiken op en toen vroe-

gen ze ons wat we dachten wie de finalis-

ten zouden worden en wat de eindstand 

zou worden en toen zeiden wij dat de finale 

duitsland-brazilië 0-2 zou worden en toen 

hadden we dat nog goed ook dus die 

duitsers dachten echt die twee zitten daar 

met een rare pruik op en die hebben de 

eindstand van het WK gewoon goed en wij 

hadden echt pret voor tien .   

Doe je aan een sport?
Ja ik voetbal bij Wia4, die de kampioens-

wedstrijd hebben verspeeld toen ik in 

Sierra leone was. Verder voetbal ik ook wel 

eens met Sparta (Veteranen).

Welke rol speelt voetbal in je leven?
ontroerend veel.

Wat is je lievelingsclub?
 feyenoord,excelsior en Sparta. allemaal 

rotterdamse clubs. mijn vader speelde 

vroeger betaald voetbal voor excelsior 

maar toen hij geblesseerd raakte, heeft hij 

mij maar gemaakt hahaha.

Wat heb je met VO C?
Veel! Vanaf dat ik klein was heb ik vaak 

tegen Voc gespeeld en ik vind dat Voc 

het mooiste logo van nederland heeft met 

die bloedhond. ik heb nog een tijd 

geprobeerd om in het zeventiende te 

komen. heel lang warm gelopen voor het 

huis van de coach Steef Vooren maar het 

heeft niet geholpen, ik mocht er niet bij.

Klopt het dat je in een karaokebar in 
Amsterdam Ketelbinkie hebt staan 
zingen met Thomas Verhaar?
Klopt als een bus. uit volle borst gezongen 

en ik denk dat we die keer om drie uur ’s 

nachts in amsterdam de beste versie van 

Ketelbinkie ooit hebben gezongen. ik 

weet alleen niet of het feit dat de bar twee 

minuten na ons optreden dicht ging, iets 

met ons optreden te maken had.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
tien keer per jaar met je noppen aan 

slapen dan word je beter, maar niet meer 

dan tien keer!

13



doet de was bij Aase Henschien

Zo liep ik tijdens een partijtje voetbal op tegen aase henschien. Ze  

vertelde dat ze met marleen von elsäcker dit seizoen de kabouters 

traint. even had ik een associatie over een uit de kluiten gewassen 

tuinkabouter die enige jaren geleden zijn pijp heeft ingeslikt en  

regelmatig roept: “geen vrouwenvoetbal op Voc!” maar wat blijkt:  

training voor 5 jarigen! dit was mij volledig ontgaan. tijd voor een 

gesprekje tijdens de was.

aase, van noorse komaf, voetbalminnende vader, zes broers en zus-

sen. door het werk van haar vader woonde het gezin in nederland. de 

passie voor voetbal heeft ze al van jongs af aan en haar talent heeft ze 

ontwikkeld toen ze in Schiebroek op straat voetbalde met haar twee-

lingbroer en zijn vrienden. blij verheugd was ze toen vorig jaar op Voc 

damesvoetbal van start ging. in noorwegen is voetbal een heel nor-

male sport voor meisjes zo vertelde zij.

aase behoort tot wat je zou kunnen noemen de “nieuwe Voc-ers”.

haar man, albert-Jan Kok, speelde indertijd bij neptunes en trainde 

op donderdagavonden vaak voor een vriendschappelijk partijtje op 

het oude complex. Samen hebben ze drie prachtige meiden: 

laureanne, vriendin van guillermo liesdek, speler in het eerste, 

Sophielize en lotte-marie. Zoon Quinten kwam op één jarige leeftijd 

in het gezin. door Quinten (9 jaar) zijn ze bij Voc terecht gekomen. ook 

mikai, hun kleinzoon, speelt bij Voc en lijkt zijn vader guilliermo qua 

talent achterna te gaan.

aase is enthousiast over het feit dat jonge kinderen al terecht kunnen 

op Voc. dat het geen vrijblijvend gebeuren is merk je aan de eisen die 

er zijn om toegelaten te worden tot de kaboutertraining. de kleintjes  

Tineke 

Na de zomervakantie had ik ruimschoots de tijd  
om een wasje te draaien voor het oktobernummer.  

En toch kwam ik in tijdnood. “Wanneer kom  
je bij mij de was doen” en “ik heb nog wel  

wat vuile was” en “ja hoor, gezellig!”  
Vuile was is er natuurlijk altijd of het nu gaat  

om een vergeten jubileum of een niet uitgereikte  
onderscheiding, er is altijd wat te mopperen.  

Of je laat gewoon niets meer van je horen!  
Leuk hoor, maar wassen op de manier waarop  

ik het doe nl.: zoeken naar een interessant  
bij de club betrokken persoon of gezin is best  

een tijdrovende klus. Mijn eigen was ligt er dus nog  
maar ik heb wel weer hele leuke ontmoetingen gehad!

Was is er altijd, altijd maar weer die was!

14



Guillermo met o.a zoon mikay 
tijdens de clinic op 3/9 mikay, (de zoon van Guillermo en laureanne,)met zijn beste vriend

sophielize, aase en laureanne.

aase, Quinten en  
de 2 jariGe t weelinG  
die tijdelijke in huis is

moeten voorspelen, er wordt gekeken of ze kunnen stilzitten, hoe zijn 

ze met een bal en kunnen ze opdrachten uitvoeren? deze kinderen 

vallen meestal op doordat ze altijd met een bal bezig zijn en als het 

ware met de voetbal onder hun kussen slapen. intrinsieke motivatie 

heet zoiets in vaktermen. natuurlijk zijn ze nogal speels; stoeien mag 

wel maar niet binnen de lijnen!

over stoeien gesproken; op het moment van deze was hebben aase 

en albert-Jan tijdelijke gezinsuitbreiding waar ze de handen vol aan 

hebben. Zij fungeren als crisisopvang voor kinderen die via Jeugdzorg 

tijdelijk bij hen geplaatst worden. een meisjestweeling van twee jaar 

scharrelt door het huis aan de overschiese Kleiweg, haalt in een onbe-

waakt ogenblik de schone was weer van het rek en stopt het terug in 

de grote 10 kg wasmachine! de tweeling is er al drie weken terwijl er 

sprake was van een paar dagen. aase blijkt er heel kalm onder. als ik 

op het punt sta om weg te gaan vertelt ze en passant dat ze de eind-

redactie heeft van “Vrij geestig”, het tijdschrift van de rotterdamse Vrije 

Scholen. We lopen samen de deur uit want aase moet naar de zgn. 

“Kick off”, een bijeenkomst voor alle trainers en leiders bij de start van 

het seizoen. Wat een vrouw!

Tineke Kool
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Henk stas
12 juli 1923 – † 26 juli 2011

toen het overlijden van henk, voor mij en vele andere Voc-ers in zekere zin toch onverwacht via 
de SmS binnenkwam, schoot me gelijk een grafschrift te binnen dat goed bij henk zou passen:

“Ik heb veel meegemaakt Potvolblomme, maar dit .....is me nog nooit overkomme“.

in deze woorden zit mijns inziens de kern van henk verscholen. een rijk leven en een lichte vloek. 
Voor henk was vloeken eigenlijk iets wat bij hem ingebakken was. hij bedoelde het meestal 

niet letterlijk, je moest het eigenlijk maar beschouwen als een vorm van compliment of 
welkomsboodschap. eigenlijk wilde hij zeggen :”wat fijn dat je er bent”, maar ja dat zegt een echte 

kerel niet.
een echte kerel heeft ook geen handen .... maar klauwen of poten, waaruit je vooral niets moest 
laten vallen. dat begreep je heel snel als je aan zijn gereedschap wilde komen, als hij je uberhaupt 
al goed genoeg bevonden had om het aan te mogen raken. Want henk was altijd heel duidelijk, je 
deugde wel..... of je deugde niet. de kleur grijs kende hij niet. hij was daar over het algemeen zeer 

uitgesproken in. en ja, dat leverde helaas ook wel eens ruzie op. dan kon hij uitermate bokkig en dwars zijn.
henk was een atypische Voc-er in de zin dat hij verstand had van techniek, de handen uit de mouwen kon steken en 
niet bang was voor vieze handen. het prototype van niet lullen maar poetsen. en daar hebben we er eigenlijk veel te 
weinig van. 
de meeste mensen op Voc kennen hem als een soort superklussenman. dat bewijst eigenlijk ook wel zijn verzameling 
onderscheidingen. Want henk is volgens mij een van de meest gedecoreerde leden. feitelijk heeft henk zijn oeuvre 
gestadig opgebouwd de afgelopen 20 jaar. 
gestart met een Zilveren Speld, daarna een gouden Speld, de Stef deloni trofee in 2003 en uiteindelijk een bekroning 
als lid van verdienste in 2010. meer dan 65 jaar lid van Voc.
daarmee vergeten we eigenlijk dat henk ook sportman was in hart en nieren, als jongeling uit hillegersberg heeft 
hij gezeild bij aegir, gewaterpolood bij SVr en gevoetbald bij hillegersberg, waar ook Piet van Schooneveld lid was. 
Piet en henk kenden elkaar overigens vanaf hun vierde jaar. henk begon zijn voetbalcarrière via een oom op z’n 
twaalfde bij Steeds hooger aan de Kanaalweg. dat vond hij uiteindelijk te ver en is daarom overgestapt naar voet-
balvereniging hillegersberg wat letterlijk om de hoek lag. daar heeft hij ruim tien jaar gespeeld. Pas na de oorlog 
is hij lid geworden van Voc, waar hij in het eerste elftal heeft gespeeld met o.a. anton en Jan nieuwenburg, harry 
grijsseels en rien bal. henk heeft eens aangegeven dat hij meer dan honderd wedstrijden in het eerste heeft 
gespeeld. uit het jubileumboek van 1955 blijkt in ieder geval dat hij zijn eerste (uit)wedstrijd speelde tegen olympia 
op 19 september 1948 en dat hij in zes seizoenen 42.5 wedstrijden in het eerste heeft gespeeld.
henk was niet zo’n technische speler; hij moest het meer hebben van zijn inzet. maar al met al toch een zeer 
gewaardeerde speler. uit alle overleveringen heb ik overigens ook begrepen dat henk een zeer begenadigd 
tafeltenisser geweest moet zijn. “Voor cricket had hij geen belangstelling”, heeft henk eens onthuld in een interview, 
“dat duurde hem te lang”.
aangezien de dochters van henk bij hcr hebben gehockeyd heeft hij daar jarenlang allerlei soorten van vrijwilligers-
werk verricht. maar na 20 jaar vrijwilligerswerk bij hcr ging de swung er daar bij hem wat uit. Zo is hij begin 90-er jaren 
weer actief terug gekeerd op het Voc-nest aan de Kleiweg. in dat oude clubhuis kon hij zijn hart ophalen, want er was 
altijd wel iets wat gerepareerd moest worden. eén van de pronkstukken was het vervangen van de gammele brug 
die over de sloot lag tussen hcr en Voc.. Samen met antonio barca bouwde hij een stevige brug voorzien van leu-
ningen om te voorkomen dat er kinderen in het water zouden valllen.
in het nieuwe clubhuis heeft hij samen met ruud glansbeek vrijwel alle pissoirs minstens één keer ontstopt. met 
zijn maatje Piet langstraat heeft hij in goede harmonie vele klusjes gedaan. Vele zaterdagen heeft henk kaartend 
op Voc doorgebracht. tussendoor even kijken naar de jeugd. ook op zondagen keek hij graag naar de verrichtingen 
van het eerste voetbal- en cricket elftal. 
henk kon blij zijn met kleine dingen. Zo was hij was uiterst groots met zijn Voc-jack dat hij vrijwel dag en nacht 
droeg. maar ook van de busreis, het afgelopen seizoen, samen met de selectie naar de uitwedstrijd tegen 
hekelingen heeft hij reuze genoten.
Wij zijn dankbaar dat we henk gekend hebben, hij zal bij ons op Voc een onuitwisbare indruk achterlaten en tevens 
een garage vol met echte apparatuur, moeren, schroeven, kabeltjes klemmetjes, touwtjes en wat dies meer zij. hij 
kon maar moeilijk iets weggooien, want je wist maar nooit. Wij zullen er dan ook zuinig op moeten zijn en er gebruik 
van maken als het van pas komt.
Wij mogen zijn vrouw gerry reuze dankbaar zijn dat ze henk altijd de ruimte heeft gelaten om zijn tijd aan Voc te 
geven. Wij zullen deze zeer karakteristieke en eigenzinnige man reuze missen, maar zullen hem met warmte in 
onze herinnering koesteren,

luuk Bannink
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een uitspanning die meer weg heeft van een vooroorlogse uit-

dragerij dan van een café, met enerzijds frivole kunstwerken aan 

de muur en, hoe merkwaardig, anderzijds een heuse solex in de 

hoek. Malle pietje zou er zijn hart hebben kunnen ophalen. Je 

wordt daar overigens nog geconfronteerd met een onbaatzuch-

tige gastvrijheid, die in geen enkele kroeg meer te vinden is.  

  naast het geroutineerd ledigen van bierglazen en het kansarm 

stoten naar ivoren ballen, wordt er zo nu en dan door die VOC-clan 

ook een dappere poging gedaan om tot iets te komen wat op filo-

soferen lijkt. Het zal u niet verbazen dat onze dierbare club dan 

vaak het onderwerp is van deze “diepere gedachten”; de laatste 

weken opmerkelijk vaak. 

  Zo was het gezelschap unaniem van mening dat er de afgelopen 

zomermaanden geen echte VOC-sfeer gehangen heeft in en rond 

“the House of Lords”. De sfeer waar we beroemd, en misschien zelfs 

wel berucht door geworden zijn. De sfeer, die ik in een eerdere 

column als heel bijzonder omschreven heb. wat is nu de reden dat 

het daar de afgelopen maanden aan ontbroken heeft, vroegen wij 

ons gezamenlijk af. Heeft dat nu alleen maar te maken met de 

tegenvallende prestaties van ons eerste cricketteam, of liggen de 

oorzaken elders? 

  natuurlijk, ons klimaat werkte niet mee. pluvius regeerde met 

straffe hand, wat prachtig groene (voetbal)velden opleverde, maar 

wat tegelijkertijd de doodsteek betekende voor een paar zeer inte-

ressante potjes. Cricket is nu eenmaal een mooi weersport bij uit-

stek. Maar was pluvius nu werkelijk de enige boosdoener?

   Het begon in mei allemaal zo verwachtingsvol. Onze topvoetbal-

lers hadden zojuist op overtuigende wijze hun doel bereikt: de 

kampioensvlag in top met bevordering naar de tweede klas, terwijl 

de cricketers, boordevol goede voornemens, zeer voortvarend van 

start gingen. Zij verloren weliswaar even nipt als ongelukkig hun 

eerste wedstrijd van Vra, maar toonden direct daarna opmerke-

lijke veerkracht tegen de schiedamse vrienden van Hermes. Vooral 

onze nieuwe australische gast wade maakte indruk. alsof het de 

gewoonste zaak van de wereld was begon hij de ballen als mortier-

granaten één voor één ergens in schiebroek te deponeren. we 

keken elkaar aan en gingen er met z’n allen maar eens goed voor 

zitten. Dat kon best wel eens een leuke zomer worden, voorspelden 

wij. een extra bierronde werd besteld.

  nu de zomer voorbij is resteert er slechts een katterig gevoel. 

nog voor augustus was de cricketkoek al verdeeld. De strijd om de 

titel werd een amsterdams onderonsje en rood en wit duikelde uit 

de hoogste klasse. Van enige spanning, een onmisbaar ingrediënt 

voor elke prestatiesport, was geen sprake meer. De competitie ging 

uit als die alom bekende nachtkaars. als je dan ook nog te horen 

krijgt dat de barcommissie en bloc is opgestapt, dan past dat vol-

ledig bij deze weinig spetterende zomer. Ofschoon er mensen zijn 

die dat opstappen weer als een lichtpunt zien. Het is maar hoe je 

ernaar kijkt. ik ben er nog niet uit. U wel? Laat het me dan weten..

 Cees

Het was  
(g)een spetterende zomer

Een groepje verknochte VOC’ers maakt er de laatste jaren een gewoonte van om  
aan het eind van de werkweek bijeen te komen in een lokaal horeca-etablissement. 
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om ook iedereen zo optimaal mogelijk voor 

te bereiden zijn bas Zuiderent en Jim boddé 

ook dit seizoen weer een onderdeel van de 

begeleidingsgroep en zodoende kunnen 

onze boys weer uitkijken naar het eerste 

half uur van de dinsdag training. dit seizoen 

werd ook gestart met het bijhouden van 

gewicht en vetpercentage en het resultaat 

hiervan is dat een enkeling er nog een extra 

uitdaging heeft bijgekregen.

enkele weken terug heeft de trainert zich 

met groep na de training ook maar eens een 

keer in het uitgaansleven van hillegersberg 

gestort tijdens het jaarlijkse Jazz festival.  

Je maakt spelers en supporters ook weer 

eens in een andere omgeving mee. normaal 

rustige jongens en mannen ondergaan een 

gedaanteverwisseling na enkele uurtjes en 

de nodige drankjes. ook hier toonde de 

selectie zich weer erg homogeen want vrij-

wel iedere speler was aanwezig. 

inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor 

het jaarlijkse trainingskamp al weer in volle 

gang. het is te hopen dat we deze trip ook dit 

jaar weer rond kunnen krijgen, al zal dit gro-

tendeels toch wel afhangen van de hoeveel-

heid sponsoren die we mee kunnen krijgen. 

ik kan de potentiële sponsoren uit ervaring 

mededelen dat het geweldige trips zijn die 

men niet snel vergeet en wees eerlijk, 

Valencia is toch een geweldige stad om half 

januari een lang weekend te verblijven?

 Peter de haan

Mooie	uitdaging
VOC staat weer  
aan de vooravond  
van een  
nieuwe sportieve  
uitdaging in de 
‘Rotterdamse’ 2e klasse.

Ploegen als Spartaan ’20, Poortugaal, togb, 

Kocatepe, cVV Zwervers en Voc zullen 

waarschijnlijk de ranglijst bovenin gaan 

bevolken en de overige acht ploegen zul-

len, een uitzondering daargelaten, gaan 

strijden om ook het jaar erop weer 2e klas-

ser te mogen zijn.

ook dit jaar zijn we met de selectie half juli 

weer gestart met de voorbereiding en de 

doelpuntenmachine blijkt nog geen slij tage 

te vertonen. grote uitslagen tegen helaas 

wat mindere tegenstanders in de KnVb 

beker, maar dat is iets wat we op de koop toe 

moeten nemen. leuke en goede wedstrijden 

werden er afgewerkt tegen aSWh en de 

nieuwe fusieclub neptunus-Schiebroek.

uiteindelijk wil je er met de gehele selectie 

klaar voor zijn als op 4 september a.s. de 

competitie gaat beginnen. nieuwe spelers 

moeten worden ingepast en dat is altijd 

weer een mooie ontwikkeling als je als trai-

ners ziet dat de aanpassing soepel verloopt, 

zowel bij de spelers van buitenaf als bij de 

overgekomen a-junioren. nieuw zijn geert 

den ouden en de junioren ruud Steijvers, 

onne van der graaf, nico van mechelen en 

Jermaine Varela. 

heel mooi is ook te zien hoe mark van hage 

zich weer heeft gepresenteerd na zijn zware 

ski ongeluk afgelopen winter. grote klasse 

mark ! inmiddels heeft ook tim Kind weer 

zijn eerste meters op Vocanello gemaakt na 

zijn kruisbandoperatie en we hopen dat zijn 

revalidatie zo voorspoedig  verder gaat en 

tim eind dit jaar weer wedstrijdfit is. ook de 

sporters die zo’n revalidatie moeten onder-

gaan bewijzen over de juiste sportmen-

taliteit te beschikken.
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Nee, dit is niet het Open 

Deur stuk voor decem-

ber. Ik schrijf deze Open 

Deur en bid tegelijker-

tijd voor een beetje 

nazomer. Wat zon die de 

boel een beetje opfleurt, 

die het gras groener 

doet lijken en waardoor 

het terras weer goed gebruikt wordt. En ja, mijn 

gebeden worden verhoord. Op 3 september krijgen 

we eindelijk iets waar de cricketers vier maanden van 

gedroomd hebben: 28 graden, lekkere zon en een 

klein briesje.

de Wisseling van de Wacht markeert het einde van de zomerperi-

ode. normaal voor het bestuur een vrij rustige periode, maar dit 

jaar hadden wij genoeg stof tot nadenken. ik wil daar graag wat 

inzicht in geven:

de rode draad van de zomer is de aandacht voor onze financiële 

huishouding. door verschillende omstandigheden (o.a. toegeno-

men onderhoudskosten, minder sponsors) is het een grotere uit-

daging om de begroting sluitend te krijgen. om een voorbeeld te 

geven: de sponsorinkomsten maken ruim 22% van de begroting 

uit. de business club is zeer actief, echter er zijn nog enkele vacan-

te posities komend jaar in het jeugdvoetbal en cricket. We zijn erg 

verheugd dat we ing bank als hoofdsponsor hebben mogen ver-

welkomen. Zowel inhoudelijk (focus van ing op voetbal) als finan-

cieel (een sterke partij) zijn wij erg trots op deze samenwerking. 

hierover in een later stadium meer.

op sponsorgebied hebben we ook Profilease en dubbelsteyn 

mogen verwelkomen als shirtsponsor van de selectie. dubbelsteyn 

neemt de rol van Subsidie advies bureau over en blijft daarmee 

‘right to Play’ steunen.

Kortom: we hebben de zaken rond, maar werken de komende tijd 

hard om de kosten onder controle te houden en tegelijkertijd meer 

sponsors aan Voc te verbinden.

een ander belangrijk onderdeel van Voc is het clubhuis en speci-

fiek de bar. de plek waar leden, ouders, bezoekers bijeenkomen 

om het wel een wee van de wedstrijd te bespreken. Vooral de 

gesprekken na de wedstrijd zijn interessant, dan herkent men de 

echte voetbal- of cricketkenner. om de bar en clubhuis goed te run-

nen is een team van vrijwilligers en barmedewerkers elke dag in 

touw. tijdens de zomer heeft de huidige barcommissie besloten 

om na jaren van trouwe dienst (en vele, vele uren op Voc) hun 

werkzaamheden te beëindigen. namens het bestuur wil ik aad 

boers, rob de Widt, ruud glansbeek en Jan Willem hitzerd danken 

voor hun tomeloze inzet. hun opvolgers zijn nog niet definitief 

bekend maar zeker is dat bart gaell, Sonja de Kok, tim van huizen 

en dave van der have hier een rol in zullen spelen. ook willen we 

enkele leden vragen om op de drukke momenten even bij te sprin-

gen. hiermee ontlasten we de barmedewerkers en zorgen we 

ervoor dat de ‘klanten’ sneller en beter geholpen worden.

Vanaf deze plek heb ik al een paar keer melding gemaakt over onze 

samenwerking met Pameijer en rotterdam Sportsupport. met bei-

de organisaties zijn de afspraken inmiddels concreet. dit betekent 

dat we vanaf half september een keer per week een groep van 

Pameijer te gast hebben op ons terrein. gedurende die dag wer-

ken ze met claudia, Jose, frank en fred mee. na de ochtend gaan 

ze daarna actief sporten onder begeleiding van mensen van 

Pameijer zelf. hierbij zullen we af en toe een beroep doen op 

Voc’ers om deze mensen met een beperking te helpen.

als laatste wil ik vermelden dat er sinds kort een nieuwe manier is 

waarmee we met onze leden communiceren. Periodiek versturen 

wij een elektronische nieuwsbrief waarin actueel nieuws en ach-

tergrondinformatie gedeeld wordt, evenals de agenda voor de 

komende tijd. mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen stuur 

dan een e-mail naar voc@v-o-c.nl.

ik hoop met deze update een kijkje in onze keuken gegeven te heb-

ben. namens het voltallig bestuur kan ik meedelen dat het ons 

goed gaat, we een bruisende jeugd- en seniorafdeling hebben en 

er ruim 200 vrijwilligers wekelijks actief zijn. iets waar alle leden erg 

trots op kunnen zijn.

tot snel aan de lijn bij een van de elftallen of op zondag bij ons eer-

ste elftal dat de steun van honderden Voc’ers goed kan gebruiken 

bij hun debuut in de tweede klasse!

 arjan nataraj

Voorzitter R.C. & V.V. VOC

Ps vergeet niet het verenigingslied te leren! dit laten wij nu wekelijks 

horen bij aanvang van thuiswedstrijden van het eerste elftal…

9

REgEN, WIND, NOg mEER 
REgEN, hagEl Etc. Etc.
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men n.l. de oostenrijker richard dombi (zie 

Wikipidia). op verzoek van ome toon bakker 

leidde dombi een paar weken de training 

met o.a. de volgende, nog steeds juiste stel-

ling: “in een voetbal wedstrijd is  iedere spe-

ler gem. +/- 4 min. in bezit van de bal, je 

moet voetballen gedurende de +/- 86 min. 

wanneer je niet in bezit van de bal bent”. 

later heb ik dombi weer ontmoet i.v.m. de 

behandeling van mijn enkel blessure met 

zijn beroemd “heisses verband”. een  latere 

behandeling van een knieblessure werd 

beeindigd met zijn bekende kreet “operie-

ren lassen, mein junge”; een advies dat werd 

opgevolgd.  een bijzonder plezierige erva-

ring was onder de omstandigheden de 

gewonnen beslissingswedstrijd van het eer-

ste in Juli 1966 tegen tonegido op het V.u.c. 

veld in den haag en daardoor degradatie 

van de derde klas werd voorkomen.

Wat cricket betreft moet ik zeggen dat het 

een voorrecht is geweest te spelen onder 

aanvoerderschap van arie terwiel en later 

Wally van Weelde, twee grootheden in hun 

tijd in de nederlandse cricketwereld. Verder 

zijn in mijn geheugen gegrift de twee  

kampioenschappen in de eerste klasse. 

natuurlijk niet te vergeten de vele wedstrij-

den en met de citroen traction avant van 

cok dijk  het op een Zondagmorgen oppik-

ken van guus van bennekom in hamont in 

belgie; ik vond hem slapend op een roulet-

tetafel, maakte hem wakker en we vertrok-

ken op weg naar rotterdam om dan beiden 

om 11.00 een cricket wedstrijd te spelen en 

te winnen.

Wellicht overbodig te zeggen dat ik nog 

steeds dankbaar ben dat mijn vader me bij 

mijn geboorte als lid van Voc heeft aange-

meld en dat mijn actieve tijd in de club een 

enorm pleizierige is geweest met vooral 

vele vrienden, vele ervaringen; een vereni-

ging waar iedereen iedereen kende. 

tot besluit wens ik Voc het allerbeste en 

een geweldige toekomst indachtig de laat-

ste regel van het clublied: “nooit gaat rood 

Zwart verloren”.

eef dunk

Volgens het gezegde begin je goed oud te 

worden wanneer je over het verleden begint 

te praten. misschien juist daarom heb ik 

besloten aan het verzoek van cees bruijs te 

voldoen om een paar ervaringen gedurende 

mijn actief lidmaatschap van Voc in deze 

rubriek “Voc globall” te verwoorden. 

onmiddellijk gingen mijn gedachten terug 

naar de Kleiweg, waar ik volgens de geschie-

denis heb leren lopen en waar ik zo heel veel 

goeie tijd heb doorgebracht met zowel voet-

bal als cricket tot 1988. in februari van dat 

jaar besloot ik namelijk in engeland te gaan 

wonen, waar ik iedere week op de Voc web-

site het wel en wee van onze club volg.

de start in voetbal was een “pupillen” ( d) 

wedstrijd op de hooge limiet; helaas is de 

naam van de tegenstanders me ontschoten. 

Vervolgens de treurige ervaring als junior 

achter de goal  in Vlaardingen, toen ons eer-

ste voetbal elftal in de laatste minuut van de 

wedstrijd door fortuna werd verslagen en 

daardoor geen promotie naar de 2de klasse 

volgde. een andere zeer treurige ervaring 

was natuurlijk de bezetting van ons veld 

door de duitsers. een stinkende ervaring 

was het dopen van nieuwe leden in de sloot 

achter de oude houten kleedkamers, twin-

tig centimeter water en daaronder modder. 

tijdens de oorlog waren deze kleedkamers 

en de houten kantine vernietigd en bleef 

Voc na de oorlog opgescheept met alleen 

een door de duitsers achtergelaten ijzeren 

loods. deze loods werd omgebouwd tot 2 

kleedkamers en een wasruimte met een 

dubbeltjesmachine voor warm water, een 

ruimte voor scheidsrechters en werkruimte 

voor onvergetelijke toon, de terreinknecht. 

een speciale ervaring was de voorwedstrijd 

in de Kuip met a1 tegen feyenoord a1, een 

beslissingswedstrijd voor het kampioen-

schap van rotterdam en verloren met 3-2. 

Verder natuurlijk de ervaring met vele voet-

bal trainers, waarvan ik een naam wil noe-

“	Veel	vrienden	en	veel	
ervaringen	rijker”

EEf Dunk
vanuit Worcestershire
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Op 3 september 2011 kwam een lang gekoes-
terde wens van Els van Everdingen en Kees 
Verhaar uit. Op die stralende middag, tijdens 
de Wisseling van de Wacht, werd een CD 
gepresenteerd met de mooiste liedjes uit de 
geschiedenis van het VOC-cabaret, de VOCD.

het eerste exemplaar werd overhandigd aan emile Schelvis, de enige 

medewerker aan de cd, die zelf geen lid is van Voc. Zijn zoontje 

speelt al wel in het rood Zwart. Samen met Kees Verhaar zingt emile 

vervolgens het clublied, terwijl op de achtergrond het Voc 

mannenkoor te horen is. 

na emile is het de beurt aan nancy bruijs, de zingende dochter van 

cees. nadat zij met Kees Verhaar het duet “machtige, krachtige 

vrouw” ten gehore gebracht heeft, is er geen houden meer aan en 

vliegen de cd’s de doos uit. de verkoop is gestart en die wordt 

voortgezet in de winkel van mede-initiatiefnemer John Kerstholt, de 

Voc-shop.

de cd is samengesteld door Kees Verhaar, John Kerstholt en band-

leider erik Zevenbergen en de lijst van medewerkers telt zo’n 

honderd namen, waaronder de namen van bekende Voc-ers als Joris 

lutz, mike boddé en  elvin Post. 

tijdens de wedstrijden van ons eerste zal het clublied gespeeld 

worden wanneer de spelers het veld betreden. ofschoon het 

taalgebruik van het lied net zo archaïsch is als het Wilhelmus is  

het wel degelijk een strijdlied en zal het de spelers precies dat 

strijdlustige gevoel geven, wat zij in de tweede klasse goed kunnen 

gebruiken.

VOCD

Voor slechts 10 Euro bent u de trotse bezitter van deze unieke CD! Te koop op VOC, uiteraard in de VOC-Shop.
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LEZERSAANBIEDING: 
Speciale aanbieding  

voor Voc leden: €15 i.p.v. €17, 
plus één gratis koffie/thee o.v.v. 

“aanbieding Voc” bij reservering 
(www.bonheur.nl of  

tel: 010-4046716) of bij de kassa. 
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Hayco Oudeman, toneelschrijver

hayco oudeman (1986) is een onrustig type 

als het om opleiding gaat. hij noemt even 

wat scholen, waar hij op gezeten heeft: het 

erasmiaans, het melanchton en de muziek-

havo. na school is hij gaan reizen en heeft in 

amerika en londen gezeten. tussendoor 

heeft hij in de horeca in rotterdam gewerkt. 

hij is proza gaan schrijven en gebruikt zijn 

muzikale achtergrond voor het schrijven van 

dialogen. Volgens hayco is een muzikaal 

gehoor essentieel om goede dialogen voor 

toneel te kunnen schrijven.

Eerst maar even Hayco neerzetten: 

Geboren Hillegersberger? Als jeugdlid 

naar VOC gekomen? Goeie Cito-score? 

Overal van school getrapt? Door dolge-

draaide ouders naar buitenland 

gestuurd? Rust gevonden in schrijfwerk? 

HO: bijna goed. geboren in het oude Westen, 

getogen in hillegersberg. op m’n zesde bij 

Voc komen voetballen. uitstekende cito-

score en daarom maar onmiddellijk gestopt 

met verdere ontwikkeling. ouders wensen 

om die reden buiten interviews gehouden te 

worden.

Je eerste toneelstuk wordt dit jaar op 

de planken gebracht.  Is het ook het 

eerste toneelstuk wat je geschreven 

hebt of ligt er ergens nog een stapel?

HO: het is mijn eerste toneelstuk, maar ik heb 

het wel ietwat herschreven nadat ik me reali-

seerde dat er mensen zouden zijn die geld 

gaan betalen om er naar te komen kijken.

De synopsis van het toneelstuk beschrijft 

de lotgevallen van drie Rotterdamse  

jongeren uit gegoede families. In hoever-

re gaat het stuk over jezelf?

HO: het is niet autobiografisch, maar ik denk 

wel dat iemand die het stuk ziet een beeld 

krijgt van hoe ik ben. flaubert had madame 

bovary ook niet kunnen schrijven als hij met 

haar getrouwd was geweest, maar toch leer 

je meer over flaubert door die roman te 

lezen dan van zijn biografie. uiteindelijk is 

autobiografisch in de meeste gevallen 

gewoon een eufemisme voor saai of melo-

dramatisch. en in de gevallen dat het dat niet 

is is het verzonnen, zoals bij echte jongens 

eten geen kaas. het rare is dat een boek dan 

wel weer gelijk honderdduizend extra exem-

plaren verkoopt. misschien omdat lezers zich 

dan niet meer druk maken over stijl of 

inhoud, en zich alleen bezig houden met de 

plot -wat (plot boven inhoud) de definitie 

van alle pulp fictie is.

ik vertel dit tegen iedereen en leg daarna uit 

waar het stuk over gaat, en dan zeggen ze 

allemaal, “maar dat stuk gaat gewoon over 

jezelf.”

Muziek is belangrijk voor je bij het 

schrijven van dialogen. Leg uit!

HO: dialogen zijn geen literatuur maar audi-

tief. als je de dialogen niet kunt horen ter-

wijl je ze opschrijft gaan ze niet werken op 

het toneel. er zit denk ik een ingebouwd rit-

me in ons taalgebruik. We gebruiken de 

hele tijd dingen als “soort van” en “zeg maar” 

en “uhuh” om dat ritme af te maken, elkaar 

te spiegelen: daarom praten mensen die 

lange tijd bevriend zijn altijd hetzelfde. en 

daar komt bij dat toneel als vorm meer lijkt 

“Je	moet	toch	wat	met	je	vrije	tijd”
In het derde elftal van VOC loopt een toneelschrijver rond. Dat toneelschrijven een beroep is, dat 
kan iedereen zich voorstellen, maar dat je er ook echt je geld mee kan verdienen bewijst Hayco. 
Zijn eerste toneelstuk “ Rotterdam” is  koud af en wordt gelijk door een professioneel gezelschap 
opgevoerd. Het stuk gaat op 8 november in première bij Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam (kort-
weg Bonheur)  aan de Eendrachtsstraat. 

op bijvoorbeeld een symfonie of fuga, dan 

op een roman of film.

In hoeverre ben je betrokken bij de 

productie?

HO: een toneelstuk is twee dingen: een 

tekst en de uitvoering. Wanneer de tekst 

klaar is leunt de schrijver achterover en 

gaan de acteurs en regisseur ermee aan het 

werk. ik zal wel veel aanwezig zijn, voorna-

melijk om net te doen alsof ik er ook ver-

stand van heb, maar uiteindelijk is mijn rol 

(als het goed is) grotendeels uitgespeeld 

zodra de repetities gaan beginnen. 

Als dit een succes wordt, wat zijn dan 

je mogelijkheden?

HO: er is niet echt een strijdplan, als dat de 

vraag is. als dit een succes wordt ga ik een 

nieuw toneelstuk schrijven, en als het geen 

succes wordt ook. Je moet toch wat met je 

vrije tijd.

Op VOC is er ook behoefte aan schrij-

vende leden. Voor de VOCabulaire, 

maar bijvoorbeeld ook voor het caba-

ret. Een professional kunnen we wel 

gebruiken. Ben je te porren?

HO: als ik er niet ook naar hoef te gaan kij-

ken, dan wel.

het toneelstuk “rotterdam”  speelt van  

8 november t/m 12 december 2011 bij 

theaterbedrijf bonheur aan de eendrachts-

straat 18. 

door Walter  Baghuis

foto’s: Bas czerWinski
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Mijn voetbalwieg stond bij sparta. Dat is natuurlijk niet zo ver-

wonderlijk als je hele familie met het roodwitte sop is overgoten. ik 

ben er mijn hele jeugdperiode gebleven en maakte daarna de 

overstap naar Xerxes, wat achteraf niet zo’n goede keus bleek te zijn. 

ik raakte in onmin met de trainer en besloot tussentijds te 

vertrekken. Mijn neef ton van Oosten en zijn vriend philip van  

der ent, beide spelend in de jeugd van VOC, brachten mij in contact 

met deze wel heel bijzondere club. Heel bijzonder, omdat daar een 

sfeer hing die ik nog nergens anders tegen was gekomen. niet 

alleen de wijze waarop men met elkaar omging, maar ook de 

sportbeleving, die volledig afweek van wat ik tot dan toe had 

meegemaakt. 

na afloop van de donderdagavondtraining gezamenlijk eten, 

bijvoorbeeld. en niet te vergeten: de selectiespelers droegen geen 

tenue van de club, zoals overal elders het geval was, maar eigen 

spullen. Zeg maar plunje. Zo kwam het voor dat er niet altijd van 

rood en zwart sprake was, maar van roze en grijs; vaak in een wat 

luchtige uitvoering vanwege de niet te verhullen slijtageplekken 

hier en daar. niemand die daarmee zat.

De opvolger van trainer Klaas terluin, Cees Bruijs, heeft daar toen 

verandering in gebracht. Zelfs shirtreclame werd geïntroduceerd, 

wat niet door iedereen binnen VOC werd geapprecieerd, had ik de 

indruk.  Maar we zagen er plotsklaps uit om door een ringetje te 

halen. Of het van invloed is geweest op de resultaten, valt natuurlijk 

moeilijk te zeggen. wel werden we in 1989 ongeslagen kampioen in 

de 4e klasse, met twee straatlengtes voorsprong op nummer twee; 

ik dacht dat het Leonidas was. we bleven ook in de derde klas tot na 

de winterstop zonder verlies, maar kwamen tenslotte slechts 1 

schamel puntje te kort om meteen door te stomen naar de 2e klasse. 

alexandria ’66 bleef ons een halve neuslengte voor, helaas. 

tegenwoordig is het mode om over de balans in een elftal te 

spreken. ik durf te zeggen dat de basis van het succes in die tijd 

gelegen lag in die zelfde balans. De juiste man stond op de juiste 

plek. als ik terugdenk aan die periode, kom er slechts één woord 

direct in mij op: onvergetelijk!!

na vier seizoenen VOC bleef de ambitie bestaan om in het betaalde 

voetbal aan de bak te komen. ik verhuisde naar woudestein en 

kreeg een piepklein contractje bij excelsior. Uiteindelijk kwam ik zelf 

tot de slotsom dat het grote werk voor mij niet was weggelegd. ik zit 

nu alweer 18 jaar bij sportclub feyenoord. aanvankelijk als speler 

van het hoogste team, daarna als keeperstrainer. Met dit werk houd 

ik me nog steeds bezig, in combinatie met het runnen van een 

aantal sportzaken in en rond rotterdam. we zijn intussen ruim 20 

jaar verder en ik denk nog regelmatig terug aan die vier fantastische 

jaren. als je het rood/zwart eenmaal gedragen hebt, in mijn geval 

als keeper slechts symbolisch, dan blijf je VOC’er tot in lengte van 

jaren. en daar ben ik apetrots op.

Pim	Doesburg	Jr.

“een onvergetelijke periode”
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Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

Holland Floor
Projectstoffering

0167 - 521830
1 Februariweg 8, 4794 SM Heijningen

www.hollandfloor.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473
Bergse Dorpsstraat 93a,  

3054 GC Rotterdam
www.kooloptiek.nl

Korrekt Bouw 
Installatie

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM

KPMG
Audit - tax - advisory

010 - 453 4111
Fascinatio Boulevard 200,  

3065 WB Rotterdam
www.kpmg.nl

Liberty Fabrics 
Rotterdam

Industriele draad productie
010 - 4610952

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

Lodder Applicaties 
B.V.

ERP & CRM voor oliehandel
0183 - 583500

Papland 19, 4206 CK Gorinchem
www.lodderapplicaties.nl

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

MD Hotel 
Investments B.V.

Hotelontwikkelingen en -transacties

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

Postbus 81050,
3009 GB Rotterdam

www.mercurit.nl

Mister Rotterdam
Bedrijfsuitjes,  

teambuilding en city events
010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam
www.misterrotterdam.nl

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie

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

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Ms Cricket Hockey
Cricketequipment

06 - 42527952
Bergweg 301-303,  

3037 EN Rotterdam
www.mscricket.com

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Nile Dutch
Cargoconnections

Westblaak 95 3012 KG Rotterdam
www.niledutch.com
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Niels van Dam

We moeten naar ons eigen kijken

‘We moeten naar ons eigen kijken, hun waren gewoon 
beter als ons,’ hoorde ik een van mijn teamgenoten ooit 
zeggen. Hij keek er nog serieus bij ook. Voetballers en 
taal, het is geen goede combinatie. Dat mag bekend 
zijn. Ook bij VOC kom je nog wel eens een vreemde 
uitspraak tegen.
Neem nou zo’n Geert den Ouden. In zijn afscheids
interview verkondigde hij: ‘Ik ga ook niet meer bij de 
amateurs spelen.’ Om vervolgens daar aan toe te voegen 
dat hij er wel klaar mee was dat hij zo vaak herkend 
werd in de kroeg. Volgens hem kwam dat door zijn 
televisiehoofd. 
Nu speelt hij toch bij VOC. In de wandelgangen 
hoorde ik al mensen zeggen dat ze blij waren met zijn 
komst. De selectie kon zijn ervaring goed gebruiken. 
Het was mooi dat zo’n man de selectie wilde komen 
complimenteren.
We zijn uiteraard ook blij met zijn komst. De man past 
wel bij de club; het VOCshirt zit hem als gegoten. Je 
zou bijna denken dat hij het op maat heeft laten 
vermaken. Bijna, want zoiets doe je als voetballer 
natuurlijk niet.
Bovendien hebben we er nu weer iemand bij die altijd 
wel met die jonge gasten mee op stap wil gaan. En 
verdomd, die keer dat ik met hem in de kroeg stond, 
kwam er echt een vrouw vertellen dat hij destijds haar 
favoriete speler van RKC was. Ze herkende hem dus 
inderdaad. Jammer dat RKC de enige club in de 
eredivisie is waar hij niet heeft gespeeld (op de topclubs 
na dan).
De selectie is mede door zijn komst ijzersterk. Ik 
hoorde onze grote vriend John Kerstholt al zeggen dat 
hij bang was dat gewaardeerde teamgenoten, die jaren 
in het tweede hebben gespeeld, wel eens kind van het 
slachtoffer zouden kunnen worden.
Er wordt daarom al vanaf 12 juli(!) hard getraind om 
een plekje in de selectie te verdienen. Helaas levert de 
gedane arbeid behoorlijk veel blessures op. Of 
kwetsures zoals Koentje ze noemt. Lex heeft het 
daarentegen altijd over mensen die brokko zijn of een 
blessaboy. 
Eén speler moest van Jim Boddé, die zich wederom 
inzet voor fitheid van de selectie, zelfs al een 
patellabandje halen voor onder zijn knie. Hij kreeg 
ruzie bij de apotheek; ze wilden het hem niet geven. 
Boos belde hij de trainer, want hij vroeg zich af waarom 
ze hem maar bleef vragen wat hij dan aan zijn arm 
had.

Natuurlijk zitten we op VOC om te voetballen, niet 
om te babbelen. De spelers zijn geen genieën (een genie 
is iemand zoals Alfred Einstein). Misschien komt dat 
wel doordat voetbal de enige sport waarbij de 
deelnemers er blij van worden als ze een bal goed hard 
op hun hoofd krijgen.
Gelukkig zijn de regels van voetbal vrij simpel. 
Eigenlijk komt hier op neer: schop het als het beweegt 
en als het niet beweegt schop het dan tot het dat wel 
gaat doen. Daar leek de benadering van de 
tegenstanders in ieder geval wel vaak op. Het moet ook 
wel frustrerend zijn om zo van de mat geblazen te 
worden door de unieke verzameling talent die VOC 1 
op dit moment is.
Vaak is het spel oogstrelend. In augustus werd er in 7 
wedstrijden alweer 35 keer gescoord. Vele wedstrijden 
waren een katenmuisspel. Soms was het zo erg dat 
je je afvroeg waarom voetbal maar met één bal gespeeld 
wordt. Als je alle spelers een bal zou geven hoefden die 
tegenstanders er niet zo hulpeloos achteraan te 
rennen.
De voorbereiding belooft in ieder geval heel veel goeds. 
We kunnen met een goed gevoel naar ons eigen kijken. 
Beter dat dan dat we naar ons eigen gaan luisteren. Dat 
is nu wel duidelijk. Zelfs als we zelden zullen moeten 
toegeven dat hun beter waren als ons.

Bor de Wolf
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Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

PBW Consultancy
Executive search & selection

010 - 4200522
06 - 14406155

www.pbwconsultancy.com

Praktijk Els van 
Everdingen

Kinderpsychologie
010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.elsvaneverdingen.nl

Van Raalte Advies B.V.
Verzekeringen

010 - 2657291
Fascinatio Boulevard 742,  

2909 VA Capelle aan den IJssel
www.vanraalte.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Soccer Works
Spelersmakelaardij

010 - 4132529
Weena 1039, 3013 AL Rotterdam

www.soccerworks.eu

Spec Management
Artiesten management
036 - 7112747

www.spec.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

De Oestercompagnie
Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 461 41 29
www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

Petercam 
Vermogensbeheer 

Vermogensbeheer
010 - 4128001

Willemskade 21, 3016 DM Rotterdam
www.petercam.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

De Rotterdamsche  
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Van Soeren 
Accountants en belastingadviseurs

010 - 422 97 32
Stadhouderslaan 12,  
3051 HG Rotterdam

www.vansoeren.nl

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

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
010 - 4123138 06 - 

22197126
Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Pippel & Zonneveld
Persoonlijk verzekeringsadvies

010 436 75 66
Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.pippelzonneveld.nl

Printvisie
Drukkerij

010 - 7410410 
 F 010 - 4198880

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam
www.printvisie.nl

Rijnmond Recruiters
Werving & selectie

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

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Smeding Media & 
Management B.V.

Uitgever Z journaal Rotterdam 
sponsored magazines
010 - 4182521

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

Tegels Jan Groen
Hoefweg 95, Bleiswijk
010 - 5215055

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

Unit 45
Intermodal innovators
010 - 2110222

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

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5, 3054 PV Rotterdam

Profilease B.V.
010 - 2112011

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

Rogam Victoria
Mercedes Benz en Smart

www. rogam.nl www.victoria.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611
Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Sørensen  
Weijers & Ko
Arbeidsrechtadvocaten
010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),  
3062 ME Rotterdam

www.swnk.nl

TOP Repair B.V.
Autoschadeherstel

0180 - 411471
Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

Van der Linde 
Catering + 

Evenementen
Morsestraat 18,  

2652 XG Berkel en  Rodenrijs
010 262 03 00 

www.vanderlindecatering.nl
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Zomercrypto nr. 50, juli 2011

Horizontaal: 4. gebak voor doetjes (8);  

7. Seizoenpartij (10); 8. dochters in de verzor-

ging? (13); 11. maakten zich onrechtmatig 

meester van voorbeelden (6); 12. tot de slot-

som gekomen (8); 13. rooktrommel (4);  

14. nestelt uitsluitend in Wassenaar (10);  

15. botmakend element (7); 16. dat moet een 

zaag zijn (6); 17. Voorbestemd tot grondbezit-

ter (9); 19. Verward telwoord 

(3); 20. Stof om te stikken (9)

Verticaal: 1. licht in aanraking 

komen met justitie (5,2,4,5);  

2. Kletsen over je mannelijk-

heid (8); 3. Zijn vredelievend, 

maar niet helemaal logisch 

(17); 5. daarmee draai muziek 

in bed (16); 6. gemeente-

betrekking (10; 9. handelingen 

van een voetbalclub (11);  

10. Pakte het niet van bovenaf 

aan (8); 14. Vlijmscherpe uit-

schieter (8); 18. Was door de 

bank genomen een sprekend 

voorbeeld (1,1,1)

Winnaar Crypto 49: de 

mooie medoc, aangeboden 

door het bedrijf  ceramicS united van ons 

trouwe lid en goede vriend John Kusters, 

gaat ditmaal naar ton meerman. de notaris 

viste zijn naam uit de hoge hoed. Proficiat 

toon! de fles komt eraan.

oplossingen van crypto 51 kunnen zoals 

gebruikelijk weer opgestuurd worden, ditmaal 

voor 5 november 2011 naar:

Cees Bruijs 

Lijsterlaan 90 3055 CJ Rotterdam, 

of per e-mail naar: 

c.bruijs@planet.nl

onder de foutloze inzenders wordt opnieuw 

een fraaie medoc verloot. Succes!

Helden en Hansworsten
een heel opmerkelijke man in voetballand: Johan derksen, auteur van deze 

bundel columns met de aansprekende titel helden en hansworsten. ik ben 

ervan overtuigd dat de auteur beschikt over de meeste informatie van het 

betaald voetbal in nederland. Zo te zien en te horen is hij er dag en nacht 

mee bezig. derksen is niet alleen creatief directeur/hoofdredacteur van het 

blad Voetbal international, maar treedt ook op als voetbalanalist voor onder 

andere Voetbal international bij rtl, fc rijnmond en eredivisie live. 

daarnaast kom je hem geregeld tegen in praatprogramma’s op radio en 

tV.

Zijn liefde voor het voetbal heeft hij al vanaf zijn jongensjaren. dit resul-

teerde in een profcarrière bij go ahead eagles, Veendam, haarlem, Sc 

cambuur en mVV; weliswaar niet op het hoogste nivo, maar wel goed voor 

een gedegen voetbalachtergrond.

eerlijk gezegd ben ik een fan van Johan derksen. dat vloeit eigenlijk voort 

uit de periode dat tim roldaan een tijdje bij ons kwam wonen. de bagage 

die hij bij zich had bestond louter uit een voetbal en grote stapels V.i.’s. Van 

beide kon hij niet genoeg krijgen. ook hij was daar dag en nacht mee bezig. 

niet verwonderlijk dat ook ik na korte tijd de V.i. ging lezen, maar niet nadat 

tim het blad had uitgeplozen.

het heeft ertoe geleid dat ik derksen min of meer altijd ben blijven volgen. 

Zijn wijze van schrijven en debatteren spreekt mij zeer aan. hij geeft zijn 

mening op een karakteristieke manier, klip en klaar en zonder een blad 

voor zijn mond te nemen. ook deinst hij er niet voor terug om coryfeeën 

uit voetballand, zowel spelers, trainers en 

bobo’s, een goed de les te lezen. dit is nog niet 

alles, want de auteur weet ook bepaalde per-

sonen op te hemelen en te overladen met 

loftuitingen.

tot slot mijn advies: lezen deze bundel.

 arnold klein 

 Auteur: Johan Derksen

 Uitgeverij: de Buitenspelers, prijs: euro 17,90
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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

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

Van der Wiel 
advocaten

Advocatuur
010 - 4362121

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.vdwlaw.nl

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072222
Prins Alexanderplein,  
3067 GC Rotterdam

rotterdam@zomerhofmuys.nl 
www.zomerhofmuys.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Van Weelde 
Chartering 

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

www.vanweelde.nl’

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142, 

3004 AC ROTTERDAM
www.zinzi.nl 
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ROGAM en Victoria, uw Mercedes-Benz 
en smart dealers in groot-Rotterdam.

SCHIEDAM

ROGAM Gouda  Grote Esch 50,  2841 MJ Moordrecht, T 0182 – 696 060  

ROGAM Bergschenhoek Bergweg - Zuid 102, 2661 CV Bergschenhoek, T 010 - 418 04 00

ROGAM Hellevoetsluis    A. Internationallaan 4 , 3223 KH Hellevoetsluis, T 0181 - 330 070 

ROGAM Dordrecht Nijverheidstraat 95, 3316 AP Dordrecht, T 078 - 632 41 88

ROGAM Woerden Rietdekkersweg 2, 3449 JC Woerden, T 0348 – 414 216

ROGAM Rotterdam (Spaanse Polder) Schuttevaerweg 18-20, 3044 BB Rotterdam, T 010 – 298 39 33

info@rogam.nl | www.rogam.nl

Victoria Rotterdam Autostrada  Toepad 11,  3063 NJ Rotterdam, T 010 – 452 23 22   

Victoria Rotterdam Charlois Driemanssteeweg 40,  3084 CB Rotterdam, T 010 – 212 33 00 

Victoria Schiedam (Spaanse Polder) Strickledeweg 99,   3125 AT Schiedam, T 010 – 415 52 55

info@victoria.nl | www.victoria.nl
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