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Binnenkort af te halen op VOC: een VOG. Deze “Verklaring Omtrent (het) 
Gedrag” kost 30 euro. Waarschijnlijk lukt het VOC wel om een gratis regeling 
met de gemeente te treffen voor de ruim 200 vrijwilligers, die zo’n verklaring 
nodig hebben om onze jeugd te mogen begeleiden. Want wij willen alleen 
vrijwilligers, die van onbesproken gedrag zijn.
Niet iedereen zal direct zo’n VOG ontvangen, want vrijwilligers, die nog een 
straf uitzitten van twaalf jaar of meer, krijgen hem niet. Ook zedendelinquenten 
kunnen het vergeten. TBS’ers en lieden, die geplaatst zijn in een inrichting, zullen 
ook moeite hebben om het papiertje in huis te krijgen. De overige vrijwilligers 
krijgen een VOG en daarna wordt VOC gerund door mensen, die zich bewijsbaar 
weten te gedragen.
Mocht er nu toch onverhoopt iemand denken zich te kunnen misdragen, dan is 
daar de gedrags-commissie. Die hebben in een duidelijk document beschreven 
wat de VOC-mentaliteit precies behelst. Wat mag wel en wat mag niet. 
Zo staat in artikel 5.2 vermeld: er wordt geen alcohol geschonken aan leiders, trainers en 
andere kaderleden voor of tijdens het uitoefenen van hun functie.
Dat zijn duidelijke regels en deze specifieke regel zorgt ervoor dat het complete 
bestuur tijdens vergaderingen op donderdagavond naar een Spaatje Rood zit 
te turen. Dat geeft een veilig gevoel. Het wordt wel steeds lastiger om binnen 
VOC enthousiaste bestuursleden te vinden. 
Artikel 4.1: ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen. ‘ongewenst’ 
wordt gedefinieerd door het gevoel van degene die de intimidatie ondergaat. onze vereni-
gingsleden zijn in hun gedrag oplettend met betrekking tot de gevoelens van anderen.
Oeps! Dat artikel zou best eens van toepassing kunnen zijn op onze VOCabulaire. 
Nu hebben we niet de neiging om in ons blad mensen te kakken te zetten, maar 
af en toe staat er toch een “ongewenste” tekst in. In het vorige nummer meende 
onze vaste columnist Bor de Wolf een al vele jaren actieve vrijwilliger een hak 
te moeten zetten en vergat daarbij de verdiensten van de man te vermelden. 
Niet iedereen kon er om lachen en de eindredacteur, verantwoordelijk voor 
het plaatsen van het artikel, werd op het matje geroepen. De zaak loopt nog, 
maar is naar mijn weten nog niet aanhangig gemaakt bij de gedragscommissie.
Kost dit mij, als eindredacteur, mijn VOG? Welnee! Dan had ik de lieden, die 
verhaal kwamen halen, dusdanig moeten verbouwen, dat het me een geza-
menlijke straf van minimaal twaalf jaar had opgeleverd. Dat was het mij niet 
waard en ook het ter plaatse begaan van een zedendelict leek me te veel eer. 
Heb ik me dus goed gedragen of maak ik me toch schuldig aan laakbaar gedrag?
Het is aan de VOC-leden zelf om dit te melden, elkaar in de gaten te houden en 
waar nodig te corrigeren. Bij twijfel raadplegen we de gedragscommissie en die 
bepaalt in overleg met het bestuur de strafmaat. De mildste vorm van bestraf-
fing heet “een berisping”. Die heb ik al te pakken. Ik ben berispt. De daaropvol-
gende strafmaat heet “taakstraf”. Voor mijn gevoel heb ik die al uitgevoerd. Ik 
schrijf tenslotte sinds jaar en dag dit redactioneel. Walter Baghuis
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De Gedragscommissie,  
en dan?

De droge feiten: De gedragscommissie heeft als doel om 

zorg te dragen op het naleven van de regels zoals deze 

zijn opgesteld in het vernieuwde document ‘De VOC 

mentaliteit’. Dit document is als pdf-bestand te down-

loaden van de website.

Leden, ouders, leiders en trainers die gedrag 

zien dat niet in overeenstemming met deze 

regels is, kunnen daarvoor de gedragscom-

missie inschakelen. Het is de bedoeling dat 

bij kleine incidenten eerst in het betrokken 

elftal of commissie naar een oplossing 

gezocht wordt voordat de gedragscommis-

sie wordt ingeschakeld. Als onafhankelijk 

orgaan bekijkt de commissie het geval en 

brengt advies uit aan het bestuur. 

Er is meer: De commissie denkt ook mee met 

het bestuur op het gebied van het naleven 

van regels met betrekking tot veiligheid van 

de leden en bescherming van de privacy.

De commissie heeft het voorstel gedaan om 

van de meeste vrijwilligers een Verklaring 

Omtrent Gedrag te verlangen. Dit voetbalsei-

zoen zal de VOG op VOC verplicht worden. 

Meer informatie hierover volgt. 

Ook bekijken wij de camerabeelden in geval 

van diefstal, vermissing of bedreiging. Tot nu 

toe zijn we bij een aantal incidenten betrok-

ken geweest: schelden van ouders bij een 

uitwedstrijd van een VOC-jeugdteam, dief-

stal van geld uit de trainerskleedkamer en de 

diefstal van een Blackberry uit een spelers-

kleedkamer.

Wat hebben wij geadviseerd?

In het geval van de zich misdragende ouders: 

Hen opgeroepen en geadviseerd zich wèl te 

gedragen bij de wedstrijd van hun kind. Het 

jeugdbestuur geadviseerd een van de 

betrokken ouders voor een korte periode het 

leiderschap van het betreffende team te ont-

nemen. We hebben gesproken met spelers 

en de trainer uit het team. Er bleek meer aan 

de hand te zijn.

Bij dit incident stuitten we op lastige vragen: 

Krijgen alle spelers binnen VOC gelijke kan-

sen? Hoe begeleiden we jeugdleden die op 

oudere leeftijd lid worden? En: hoe begelei-
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De Gedragscommissie,  
en dan?

den we nieuwe trainers?

Wij vinden dat het antwoord op de eerste 

vraag ‘ja’ is en het antwoord op de laatste 

twee vragen: we moeten nieuwe spelers en 

trainers zorgvuldig begeleiden om hun ver-

wachtingen én die van VOC met elkaar in 

overeenstemming te brengen.

Bij de diefstallen in de kleedkamers: we heb-

ben met de spelers gesproken die op de 

camerabeelden te zien waren, hen gevraagd 

of en zo ja wát zij ervan af wisten. Het bestuur 

geadviseerd lockers te plaatsen in de kleed-

kamer van de trainers. 

De kinderen en ouders gevraagd aangifte 

van diefstal te doen maar ook gezegd: Laat 

geen kostbaarheden, Blackberry’s I-phones, 

I-pads, I-weetikveels, contant geld, cadeau-

bonnen, gouden kettingen of lederen Gucci-

tasjes achter in de kleedkamer! Laat ze thuis 

of geef ze aan de leider van het team vooraf-

gaand aan de wedstrijd! We doen dus ook 

een stukje educatie.

Het is ook mogelijk dat een incident derma-

te ernstig is dat het bij de politie thuishoort 

en niet bij de Gedragscommissie. In dat geval 

wordt de politie ingeschakeld. Er zijn gren-

zen aan de zaken die wij als commissie 

behandelen. 

Met kinderlijk eenvoudig advies, ‘laat je kost-

bare spullen thuis!’, met het beantwoorden 

van moeilijke vragen, ‘krijgen alle spelers op 

VOC gelijke kansen?’, door ons bewust te zijn 

en blijven van de grenzen van onze 

bevoegdheid en door mee te denken met 

het bestuur hopen wij een bijdrage te leve-

ren aan de goede sfeer en het sportieve ple-

zier op de velden van VOC en in het clubhuis.

Voor vragen zijn we bereikbaar op: 

gedragscommissie@v-o-c.nl 

sophie Zijlstra, tom Blom, max de Boorder, 

peter van steenBergen en diederik de groot

VeRVolG oP PAGinA 3

Vlnr: Max, Peter, Sophie, Tom en Diederik
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Wie zijn wij:
peter:

Ik ben Peter Steenbergen (1969), vanaf 2003 

lid van VOC, in 2008 initiatiefnemer van de 

gedragscommissie binnen VOC. Beroep : 

manager Thuis Op Straat in de Deel gemeente 

Feyenoord ( jeugd/ jongerenwerk en buurt-

participatie).

Waarom een gedragscommissie ?

VOC is een klein dorp waarbinnen dagelijks 

leuke en minder leuke dingen gebeuren. Over 

hoe je daar als “inwoners” mee om gaat vraagt 

om duidelijke afspraken (beleid). Iemand met 

een positieve bijdrage moet je waarderen. 

Personen die het leven in het dorp negatief 

beïnvloeden moeten weten dat dergelijk 

gedrag gevolgen heeft. Het beoordelen een 

vervelende gebeurtenis, op basis van de fei-

ten, en natuurlijk hoor en wederhoor, vraagt 

om een onafhankelijke commissie, die het 

bestuur adviseert in het opleggen van een 

passende sanctie. Natuurlijk moet de commis-

sie bestaan uit personen die de vereniging 

kent, maar snapt dat de VOC-cultuur ook mee 

zal moeten veranderen.

Het dorp VOC wordt namelijk steeds meer een 

stad. Met alle voor- en nadelen.

Ik denk dat ik niet alleen de stad en VOC ken 

maar ook snap hoe de jeugd van nu doet en 

denkt. Dit kan van waarde zijn voor de 

GD-commissie, VOC en de nieuwe jeugd.

tom:

Ik ben Tom Blom en heb twee spelende zoons 

bij VOC. In het dagelijkse leven ben ik hoogle-

raar Straf(proces)recht aan de Univer siteit van 

Amsterdam en rechter-plaatsvervanger van de 

rechtbank Rotterdam en raadsheerplaatsver-

vanger van het gerechtshof Amsterdam. Het 

beoordelen van (strafbaar gesteld) gedrag is 

dus een dagelijkse bezigheid voor mij. Mijn 

streven is altijd geweest om een zo prettig en 

veilig mogelijke samenleving te creëren. Als 

mijn bijdrage aan de gedragscode-commissie 

van VOC daaraan een kleine bijdrage is, ben ik 

dik tevreden. 

sophie:

Ik ben Sophie Zijlstra, ik heb drie spelende 

zoons en een spelende man bij VOC. Ik zit in 

de Medisch Ethische Toetsingscommissie van 

het Erasmus MC. Door deze commissie is mijn 

interesse in ethische vraagstukken gewekt. 

Daar sluit de Gedragscommissie van VOC 

naadloos bij aan. Wat is toelaatbaar gedrag en 

wat (net) niet meer? En hoe ga je daarmee om, 

als mens en als vereniging? Als schrijver van 

uitgeverij Querido publiceer ik binnenkort 

mijn derde roman getiteld ‘Margot’.

max:

Ik ben Max de Boorder en speel al vanaf mijn 

zesde bij VOC. Ik woon en studeer in Leiden. 

Naast het studeren ben ik nog steeds veel op 

VOC om te voetballen en te fluiten. Ik zit in de 

gedragscommissie omdat ik het van belang 

vindt dat iedereen het naar zijn zin heeft op 

VOC en dit kunnen we bereiken door de gel-

dende normen en waarden na te leven. 

Daarnaast is het van belang dat er in de com-

missie verschillende visies zijn over bepaalde 

zaken en is het dus van belang dat verschillen-

de leeftijdsgroepen verantwoord worden. 

diederik:

Ik ben Diederik de Groot, student in Leiden, en 

al vanaf mijn geboorte lid van VOC. Ik kom uit 

een echte VOC-familie, en ik kan daarom denk 

ik stellen dat ik de club door en door ken. Als 

voetballer, scheidsrechter en grensrechter ben 

ik veel op de club te vinden. Ik wil allereerst 

benadrukken dat het bij ons, in vergelijking 

met veel andere clubs, lang niet slecht gesteld 

is met de normen en waarden, en daar mogen 

we best trots op zijn. Het gevaar daarvan is 

echter dat we verslappen, en onze ogen slui-

ten voor excessen die wel plaatsvinden. Ik 

denk dat de gedragscommissie daarin een 

belangrijke rol gaat spelen. Door het vernieu-

wen en onder de aandacht brengen van de 

gedragsregels is het voor alle leden een stuk 

duidelijker wat wel en niet kan, en wat mij 

betreft speelt elk lid een rol in het handhaven 

van deze regels. Ik hoop dat ieder lid dat getui-

ge is van een overtreding van deze regels zijn 

verantwoordelijkheid neemt en de dader er 

op aanspreekt. Ikzelf kan denk ik binnen de 

commissie een belangrijke rol spelen met 

betrekking tot de jeugd. Ik was drie jaar terug 

zelf nog jeugdspeler, heb jeugdelftallen 

getraind en ik fluit op zaterdag jeugdwedstrij-

den. Op die manier weet ik wat er speelt en 

hoe bepaalde zaken ontstaan. Bij de beoorde-

ling van een incident zijn namelijk niet alleen 

de regels van belang. Er word wel eens gezegd 

dat een scheidsrechter de wedstrijd moet ‘aan-

voelen’. Ik denk dat dat ook voor onze commis-

sie van belang is, want het doel is en blijft dat 

we op VOC met zijn allen op een leuke en 

gezellige manier de sport kunnen beleven!

j.
p.
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“365 dagen per jaar sport op V.O.C.” 
zeg ik vaak als eerste wanneer ik 
onze mooie vereniging omschrijf. 
“Twee sporten; cricket en voetbal. 
En elke dag van de week vinden er 
trainingen of wedstrijden plaats.” 
Fantastisch dat het kan en iets bij-
zonders dat ingebed is in de ziel van 
de vereniging. “Sinds 1895” zeg ik er 
dan ook gelijk bij om aan te geven dat 
dit een heel oud en onlosmakelijk 
onderdeel is van de vereniging.

Waar in de jaren ’70 en ’80 de grote successen van het cricket 

gevierd werden (zeven landstitels in 13 jaar) en het voetbal zich 

afspeelde in de vierde en derde klasse is er sinds een paar jaar een 

kanteling waarneembaar. Voetbal op V.O.C. heeft zich in de breed-

ste zin van het woord steeds meer ontwikkeld; het is gegroeid in 

aantal spelers, kwaliteit en vooral beleving. En dit resulteerde 

onder andere in de kampioenschappen van veel jeugdelftallen en 

die van het eerste elftal de afgelopen twee seizoenen.

Bij het cricket zien we dat naast de successen van het dameselftal 

en de groei van de tip & run activiteiten, helaas ook de degradatie 

van V.O.C. 1 uit de Topklasse en V.O.C. 2 dit seizoen plaatsvond. Bij 

sport hoort winst en verlies; zonder degradatie ook geen promo-

tie. Natuurlijk is dat vervelend en teleurstellend voor alle betrok-

kenen, maar voor V.O.C. gaat het om meer dan alleen een kampi-

oenschap of een degradatie.

Onze vereniging bestaat uit het beoefenen van deze twee sporten, 

dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Ik schrijf er in deze Open Deur 

over omdat we met elkaar aan de slag moeten om cricket in de 

breedste zin van het woord weer te laten groeien. Het is geweldig 

dat er jongens zijn die zowel voetbal als cricket spelen (met een 

aantal selectiespelers als toppunt), maar dat moet verder. Vanuit 

het bestuur en met de hulp van een paar betrokken (cricket)leden 

gaan we vaststellen hoe we van cricket de komende jaren weer een 

succes maken. Dan bedoel ik niet alle aandacht naar het eerste elf-

tal, maar vooral hoe we de sport de aandacht geven die het ver-

dient. Hoe we ervoor zorgen dat het leuk is om naar cricket te kij-

ken en zelf mee te doen. Dat er volledige V.O.C. jeugdteams komen. 

En dat voor alle leden de twee sporten onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden zijn: namelijk omdat we allemaal lid zijn van V.O.C.

In het najaar zal dit nieuwe cricketplan gereed zijn en presenteren 

wij dit via de website en ALV. Graag horen we uw mening over deze 

plannen en zijn reacties en input van harte welkom. 

Naast dit aandachtspunt zijn we druk bezig met de invoering van 

de Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat kost tijd van zo’n 160 vrij-

willigers, maar is in lijn met ontwikkeling op de vereniging en bij 

de diverse sportbonden. Dit naar najaar, in ieder geval voor 31 

december, willen we dat alle vrijwilligers die ervoor in aanmerking 

komen, de VOG kunnen overleggen.

Voor nu wens ik iedereen een mooie herfst toe. Veel sportplezier 

en tot snel aan de lijn of in het clubhuis!

 arjan nataraj

Voorzitter R.C. & V.V. VoC
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Welkom bij de VOCabulair. We kennen je natuurlijk van 
de het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord in 2002, 
maar wat heb jij een geweldige carrière achter de rug: 
• Landskampioen met Feyenoord 1999
• UEFA Champions League met AC Milan 2003
• Landskampioen Italië: Serie A met AC Milan 2004
•  Landskampioen Duitsland: Bundesliga met  

VFB Stuttgart 2007
• Interlands voor Denemarken: 112 (52 goals)

1. Timo: Heb je altijd al gevoetbald? 
Jon: Ik begon toen ik klein was in Denemarken ongeveer toen ik 

vijf jaar was. Ik heb eerst bij een aantal Deense clubs gespeeld en ik 

ging daarna naar Heerenveen en ik speelde ook in Jong 

Denemarken.

2. Kas: Hoe ben je zo’n goede voetballer geworden?
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

3. Timo: Heb je ook andere sporten gedaan?
Ik heb ook nog badminton gedaan. Badminton is namelijk best wel een 

grote sport in Denemarken. Ik denk dat ik ongeveer zes jaar heb gebad-

mintond maar ik heb op mijn dertiende gekozen voor voetbal vanwe-

ge school. Zoveel sporten en school ging niet meer samen en toen heb 

ik gekozen voor voetbal en volgens mij was dat wel een goede keuze.

4. Kas: Wie was jouw beste trainer? En waarom?
Ik heb twee hele goede trainers gehad: Bert van Marwijk: hij is tactisch 

heel sterk en is een goed mens. Morten Olsen: de Deense bondscoach 

en oud-coach van Ajax. Met hem heb ik goed contact.

5. Timo: Bij welke clubs heb je allemaal gevoetbald?
Ik begon bij Solrot, daarna Køge BK. Daarna ging ik naar Nederland 

naar Heerenveen en vervolgens naar Newcastle, Feyenoord, AC Milan, 

Stuttgart, Villareal en daarna weer naar Feyenoord. Maar Feyenoord 

blijft altijd mijn club.

6. Kas: Je hebt in verschillende competities gespeeld: Deense, 
Nederlandse, Engelse, Italiaanse, Duitse en Spaanse. Welke 
competitie vond je het zwaarst? En waarom?
Ik vond de Italiaanse het zwaarst. Niet om het mooie voetbal, maar het 

gaat daar om winnen. De druk is heel hoog. Voor het mooiste voetbal 

kies ik voor de Spaanse competitie.

7. Timo: Je scoorde het beslissende doelpunt met 
Feyenoord in de finale van de UEFA Cup (nu de Europa 
league). Was dat het mooiste moment in je leven? Zo niet, 
wat was dan het hoogtepunt in je carrière?
Ja dat was zeker een van mijn mooiste momenten ik had ook net een 

contract bij AC Milan getekend, het kon bijna niet mooier. Het was ook 

nog spannend, omdat ik nog medisch getest moest worden na die 

wedstrijd en ik eigenlijk niet geblesseerd mocht raken. Nog een van 

mijn mooiste momenten was het kampioenschap met AC Milan.

Jon Dahl 
Tomasson
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8. Timo: Wat was je mooiste doelpunt?
Mijn mooiste was tegen Zweden op het EK in 2004 in Portugal. Toen 

scoorde ik mijn mooiste. Denemarken-Zweden kun je vergelijken met 

Nederland-Duitsland. Met Milan tegen Boca juniores in de wereldbeker 

(2003) was ook een van de mooiste doelpunten.

9. Kas: Wat is het mooiste stadion waar je gespeeld hebt?
De Kuip natuurlijk. Het heeft een super goed veld, mooi stadion en goede 

sfeer. Het stadion van AC Milan is ook mooi alleen het veld is slecht.

10. Timo: Was je voor wedstrijden gespannen? Zo ja, hoe 
ga je met de spanning om?
ik kon goed omgaan met spanning. Ik ging meestal ook goed spelen 

als er spanning was. Ik vind ook dat er wel een beetje spanning moet 

zijn bij een wedstrijd. Maar ik kon wel goed omgaan met druk.

11. Kas: In Nederland zeggen ze dat Cruijff de beste Nederlandse 
voetballer ooit is geweest. Wie is dat in jouw ogen van 
Denemarken?
Michael Laudrup.

12. Kas: Je bent nu assistent trainer van Excelsior om ervaring 

op te doen. Wil je hoofdtrainer worden, bijvoorbeeld 
hoofdtrainer van Feyenoord ? Van welke club zou je dat 
uiteindelijk willen zijn?
Ik wil heel graag hoofdtrainer worden. Bij Excelsior doe ik goede 

ervaring op. Ik wil uiteindelijk bij een grote club trainer worden om 

prijzen te kunnen winnen.

13. Kas: Zou je bondscoach van Denemarken willen 
worden?
Dat weet ik niet. Heel misschien later als ik ouder ben. 60 jaar of zo.

14. Timo: Je bent na je actieve carrière in Nederland blijven 
wonen. Waarom?
Ik ben heel veel jaar in Nederland geweest, ook in Spanje, maar meer 

in Nederland. Nederland lijkt ook heel erg op Denemarken. Ik ben ook 

in Nederland volwassen geworden. Ik denk niet dat ik ooit in 

Denemarken ga wonen, wel op vakantie, maar niet wonen ik denk.

15. Timo: Is er een verschil in sportcultuur in Denemarken 
en Nederland?
Nee niet echt.

16. Kas: Het gerucht gaat dat jij samen met Geert den 
Ouden voor VOC zou gaan spelen. Wat is daar van waar?
Het is een leuk verhaal. Het is alleen niet waar. Ik ben wel op vakantie 

door vrienden gebeld of ik bij VOC wou komen spelen. Ik ben trainer 

bij Excelsior en dat kost me veel tijd.

Dank je wel voor het interview en we wensen je veel succes 
in je verdere carrière!

Interview Timo Warmenhoven  
en Kas Dullemans 
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seizoen 2011-2012

D1 wint Douwe Boomsma toernooi
Na het winnen van de Jonge 8 voor de D-teams en een eervolle 5 
plaats in hoofdklasse B sloot de D1 het afgelopen voetbaljaar 
op 2 juni jl. af met het Douwe Boomsma toernooi. Enthousiaste 
verhalen van Hans Lohoff over het toernooi én de toezegging 
van Alon en Caroline dat het team in hun stulpje in het naburige 
Idskenhuizen kon verblijven maakten de keuze voor dit toernooi 
wel heel makkelijk.
Ondanks het winnen van de Jonge 8 en 

een eervolle vijfde plaats in de hoofdklas-

se waren de verwachtingen niet al te hoog 

gespannen mede daar er nog 19 andere 

teams uit de hoofdklasse, derde en zelfs 

tweede divisie zouden mee doen. 

Al op vrijdagmiddag 1 juni reisde het team 

met enthousiaste vaders Alon, Leendert, 

Mark, Anton , Menno en Ronald af naar het 

mooie Friesland om zaterdagochtend 

zeker op tijd op het toernooi aanwezig te 

zijn. Na een voorspoedige reis naar het 

mooie Friesland konden de jongens de 

tenten in de tuin opzetten en bereidden de 

vaders een heerlijk barbecue voor. 

Ondanks dat er voor zaterdag een toernooi 

op het programma stond werd het een 

latertje. De eerste lagen kort na midder-

nacht in bed, anderen maakten het zelfs 

nog bonter. 

Op zaterdagmorgen was het dan moeilijk 

wakker worden. Na een stevig ontbijt met 

spek en ei werd afgereisd naar sportpark 

De Rien in Lemmer waar ons een hartelijk 

ontvangst wachtte: programmaboekjes, 

consumptie- en lunchbonnen, een foto-

shoot van het team en een aanvoerders-

band met VOC-logo. 

Met veel enthousiasme werd aangetreden 

tegen Fortuna Wormerveer D1, de win-

naars van editie 2011. Na de ongelukkige 

2-0 tussenstand en de aansluittreffer van 

Bas waren de wedstrijden van 2x 9 minu-

ten te kort om er minimaal een gelijkspel 

uit te halen.

De wedstrijd tegen Be Quick 1887 D1 uit 

Groningen kon in de laatste minuut geluk-

kig winnend (2-1) afgesloten worden. 

Tegen het Utrechtse Elinkwijk D1 begon-

nen de korte nacht en het zonnige weer 

echter zijn tol te eisen en kreeg D1 haar 

tweede nederlaag (2-1) voor haar kiezen. 

De laatste poule wedstrijd verliep net als 

de derde wedstrijd moeizaam, maar kon 

tegen het zwakke ACV D1 uit Assen wel 

met 3-1 winnend afgesloten worden. 

Tot grote verbazing van ons allen werd 

door die laatste overwinning en het gelij-

ke spel van twee concurrenten alsnog de 

twee plaats in de poule bereikt en stond 

D1 zowaar in de kwartfinale van het toer-

nooi. Deze verrassing bracht een enorme 

boost in het team te weeg, waardoor ach-

tereenvolgens GRC Groningen D1 met 2-0 

en Fortuna Wormerveer D1 in de halve 

finale - na een 0-0 eindstand met penalties 

- verslagen werd. Memorabel waren daar-

bij de 5-4 van Antonie en de redding van 

Tristan.

En dan de finale tegen Diemen D1. De toer-

nooileiding had er alles aangedaan om een 

geweldige onvergetelijke wedstrijd van te 

maken: officiële scheidsrechters en assis-

tent-scheidsrechters, banners met recla-

me, de Champions League hymne, een 

camera man, een speaker en dat alles 

onder fantastische weersomstandigheden. 

En het werd een onvergetelijke wedstrijd 

met een fantastische vrije trap van Steven 

in de verre hoek, een fabuleuze redding 

van Berend op de lijn en twee knappe 

doelpunten van Lars met het hoofd en de 

voet betekenden een 3-0 overwinning, een 

schaal, de wisselbeker met twee grote oren 

(nu te bewonderen in de prijzenkast van 

VOC) en kippenvel. 

Kijk vooral vanaf 2:31 minuut op youtube.

com onder ‘Douwe Boomsma toernooi 2012’

Anton, Antonie, Bas, Berend, Ingmar, 

Jerom, Jules, Kas, Lars, Luuk, Steven,Timo, 

Tommer, Tristan dank jullie wel voor deze 

fantastische afsluiting. Ongelooflijk om jul-

lie vanaf de F-mini’s na 7 jaar trainen en 

voetballen op deze wijze over te dragen 

aan de trainers van de C-selectie Andrew 

en Guillermo.

menno en ronald

D1
spotlights ON:
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Hallo Michiel,  
welkom bij de Vocabulaire. 

Kas: We kennen je eigenlijk alleen als 

keeper van het eerste. Wil je eerst iets 

meer over jezelf vertellen aan de lezers. 

Waar ben je geboren, waar woon je, wat 

studeer je, werk je?

Mijn naam is Michiel Vis. Ik woon op de 

Bergse Dorpstraat en studeer bouwkunde in 

Delft. Ik ben 24 jaar oud en heb één zus, die 

woont in Australië.

Timo: Hoe oud was je toen je begon met 

voetballen en heb je altijd bij VOC 

gevoetbald?

Ja, ik heb altijd op VOC gevoetbald. Ik begon 

toen ik zes was en dat was volgens mij in 1993.

Kas: Ben je altijd al keeper geweest?

Tot de D1 heb ik helftjes gekeept en gespeeld 

als midmid, maar ik wilde graag belangrijk zijn 

en dat kon ik iets meer met keepen. 

Kas: Wat is je specialiteit als keeper?

Mijn specialiteit vind ik het vooruit denken als 

keeper, de hoge ballen en het meevoetballen 

als keeper.

Timo: Wie was je eerste keeperstrainer 

en wat heb je van hem geleerd?

Jan Valk was mijn eerste keeperstrainer en van 

hem heb ik het meeste geleerd. Ik heb ook 

keeperstraining gehad van Jeton Balaj. Van hem 

heb ik meer het durven en het lef tonen geleerd 

en van Jan Valk meer de techniek met keepen.

Kas: Keepers hebben meestal een afwij-

kend tenue. Mag je die zelf uitkiezen?

Dit seizoen mag ik zelf de kleuren van het 

tenue uitkiezen. Ik draag nu geel en zwart. 

Het moet afwijken van het tenue van de 

voetballers.

Timo: Wie is jouw grote keepende held?

Van der Sar en Gomez zijn mijn voorbeeld, 

maar Gomez is alleen een beetje weggezakt.

Kas: Als je gewoon voetballer was 

geweest had je dan ook in het eerste 

gespeeld? Waar had je dan gestaan?

Ja, natuurlijk. Ik had dan rechtsbuiten 

gestaan op de plek van Thomas Verhaar.

Timo: Afgelopen twee seizoenen ben je 

tweemaal gepromoveerd. Was het voor 

jou geen eenzaam bestaan in de goal?

Ja, de vorige twee seizoenen had ik weinig te 

doen, maar dan moet je toch scherp zijn.

Kas: Je bent weleens vlak voor het einde 

van een bekerwedstrijd gewisseld toen 

penalties de wedstrijd dreigden te moe-

ten beslissen. Hoe vind je dat?

Dat vond ik natuurlijk niet leuk, maar 

uiteindelijk begrijp ik het wel. Op dat 

moment is het niet fijn, maar het is mijn neef. 

En dat gun ik hem.

Timo: Hoeveel tegendoelpunten denk je 

dit seizoen tegen te krijgen? 

Maximaal één per wedstrijd. Dat is volgens 

mij 26 doelpunten.

Kas: Wat verwacht je van het nieuwe 

seizoen? Gaan jullie weer promoveren?

Ja, als ik mijn geld daarop moet zetten. We 

gaan er uiteraard wel voor.

Timo: Als je later uit de selectie valt, ga 

je dan weer in het veld voetballen?

Ja, ik denk het wel.

Kas: Bedankt voor het interview en veel 

succes vanmiddag met de wedstrijd tegen 

Leonidas. Hoeveel denk je dat het wordt? 

Ik denk 2-1 (helaas het mocht niet zo zijn. 

VOC 1 verloor thuis tegen de hoofdklasser 

met 1-3 na een 1-0 voorsprong)

interview

Michiel Vis
door Timo Warmenhoven en Kas Dullemans
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vragen voor

Bobby Hanif
 Door Pieter Kleingeld

uit voC 1, speelt ook in neD a team
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1. Hoe oud ben je en waar ben je 
geboren? 
Ik ben 24 jaar oud en geboren in Rotterdam. 

2. Wanneer had je voor het eerst 
een cricketbat in je handen?
Oeps, dat is heel lang geleden. In 2004 ben ik 

pas echt met cricket begonnen. Daarvoor 

speelde ik altijd met een tennisbal op straat. 

Ik heb ook bij VOC in de jeugd gevoetbald bij 

de A2. Toen ik een paar maanden oud was 

gingen we naar Pakistan. Daar is mijn vader 

geboren. Daar speelde ik altijd op straat met 

de tennisbal. Tot mijn 16e heb ik in Pakistan 

gewoond. Toen gingen mijn ouders terug 

naar Nederland. Mijn moeder is Nederlandse. 

3. Waarom vind je cricket zo leuk?
Cricket is echt een leuke sport. Je bent con-

stant actief, een echte teamsport. Het is altijd 

gezellig. Jammer dat het op dit moment niet 

zo goed gaat . 

Bobby vraagt mij waar ik speel. Ik vertel hem 

dat ik bij U9 speel en soms ook mee speel 

met U10.

4. Je speelt al jaren bij V.O.C.1 en je 
speelt ook in het Ned A team. Hoe 
ben je daarin gekomen? 
Vorig jaar tijdens Noord tegen Zuid. De hele 

selectie van Nederland speelt dan tegen 

elkaar. Daar werd ik door de KNCB gevraagd 

voor het Ned A team.

5. Tegen welke landen heb je alle-
maal al gespeeld?
In Engeland heb ik veel wedstrijden 

gespeeld. Vaak zijn dat de cricketteams van 

de verschillende universiteiten in Engeland. 

Verder tegen o.a. België, Frankrijk en Jersey.

6. Ik ben zelf in het voorjaar met 
mijn vader naar de cricketwedstrijd 
Engeland – West Indies op Trent 
Bridge geweest. Ga jij ook weleens 
naar cricketwedstrijden kijken?

Ja, voor het eerst ben ik in Pakistan naar een 

wedstrijd geweest. Dat was Pakistan tegen 

Zuid-Afrika. Ik was toen 14 jaar. In Pakistan 

heb je natuurlijk ook heel veel cricket op de 

TV. De cricketspelers zijn daar echte helden 

en de stadions zitten overvol.

7. Welk team of land vind jij het 
best?
Lachend: Nederland, omdat ik daar zelf speel 

en daarna komt natuurlijk Pakistan.

8. Ik hoorde dat jij een super goe-
de ‘medium fast bowler’ bent. Hoe 
vaak in de week train je?
Ik train 2 keer in de week en dan train ik voor-

al op bowlen. Elke week 4 uur. Bobby vraagt 

mij wat ik ben. Ik ben een batter en ik pro-

beer ook goed te fielden. Vangballen vind ik 

leuk, net als 6-jes en 4-tjes slaan natuurlijk!

9. Ook ben je een ‘late order bats-
men’. Wat is dat precies?
Als ‘late order batsmen’ is het de bedoeling 

dat je in de laatste ‘overs’ komt en dan zoveel 

mogelijk runs in zo weinig mogelijk tijd hebt. 

Dus veel 6-jes en veel 4-tjes slaan.

10. Wat was nou je meest gave of 
coole actie tot nu toe?
Vorig jaar: 5 wickets tegen VRA. Het was de 

allereerste wedstrijd van het jaar, tegen de 

regerend kampioen van de laatste drie jaar. 

Dat was erg leuk!

Ook een Twenty20 finale, twee jaar geleden 

bij HCC. Voor het eerst hadden we die met 

V.O.C.1 gehaald. Er waren veel mensen, een 

leuke wedstrijd.

11. Als je mocht kiezen, in welke 
drie wereldtoppers zou je dan wil-
len cricketen?
Australië, want daar is het lekker weer (lacht), 

je hebt er goeie cricketers en onze laatste 

paar coaches komen daar vandaan. Daarna 

Zuid-Afrika. Daar komen de grote spelers 

vandaan en de cultuur spreekt me erg aan. 

Tot slot Pakistan omdat ik daar ben opge-

groeid. 

12. Ik speel nu zelf U9 en soms U10, 
wat moet ik doen om bij het 
Nederlands team te komen?
Je moet hard trainen, maar vooral ook genie-

ten van je spel. Als je het niet leuk vindt, red 

je het niet. Genieten dus van cricket en dan 

kom je er zeker wel. Bobby vraagt mij wat ik 

eigenlijk leuker vind. Voetbal of cricket. Net 

na zo’n leuk cricketseizoen vind ik cricket 

toch wel erg cool, maar het ligt dicht bij 

elkaar, cricket en voetbal. Voorlopig blijf ik 

het gewoon allebei doen. Als we straks weer 

gaan trainen, beginnen we ook met de har-

de bal. Dat vind ik wel heel erg tof. Krijgen we 

ook een houten bat!

13. Tot slot een paar weetvraagjes:

•  Meeste aantal vangballen in een wed-

strijd?  

2 vangballen

•  Meeste aantal wickets in een wedstrijd?  

5 wickets is tot nu toe mijn record

•  Meeste aantal 6-jes in een wedstrijd?  

4 6-jes denk ik…

•  Meeste aantal runs dat jouw team meer 

maakte dan de tegenpartij?  

288, tegen VRA paar jaar geleden.

Ik vond het heel leuk jou te inter-
viewen! Wil jij zelf nog iets tegen de 
lezers zeggen?
Kom vaker naar onze wedstrijden. Het is jam-

mer dat wanneer het wat minder goed gaat, 

er ook minder publiek komt, terwijl we het 

dan extra hard nodig hebben!

Een mooie afsluiting van een tof interview. 

Bobby loopt nog even naar een paar selec-

tiespelers van het Ned A team. Er was die 

middag een Noord tegen Zuid wedstrijd. Ik 

ga mezelf omkleden voor mijn eerste voet-

baltraining van het nieuwe seizoen.

De vakantie is voorbij. Weer naar school geweest en nu ga ik naar VOC 
voor mijn eerste voetbaltraining. Maar eerst heb ik nog een afspraak 
met Bobby. Even zoeken, maar ik zie hem al snel aan de bar zitten. Hij is 
erg aardig en vraagt me of ik het leuk vind om een speler uit het Ned A 
team te zien. Natuurlijk! Het is Mudassar Bukhari en ik geef hem een 
hand. Leuk begin! 
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Gestart in september 2009, verzamelen zij 

elke 1e en 3e vrijdag van de maand ‘s mor-

gens om 9.00u om een bijdrage te leveren 

aan onderhoud van accommodatie en vel-

den. 

Jan Offerman, Hans Miltenburg, Peter 

Maasdam, Børre van Nievelt, Rob Roldaan en 

niet te vergeten een van de grondleggers: 

Jan van ‘t Veer. Luuk Bannink, een door de 

bestuurlijke wol geverfde voc-er vervult de 

rol van adviseur en is ook een van de Knarsse 

Knarren van het eerste uur.

Deze ochtend begint met koffie.

Jan van ’t Veer spreekt de knarsse knarren 

toe: “Mannen, vandaag moet het gras van het 

veld……” …hilariteit; de stemming zit er 

gelijk in! Het blijkt om een paar hopen oud 

gemaaid gras te gaan.

Onwillekeurig komt de vergelijking met een 

populaire Engelse poppenserie naar boven 

maar, eerlijk: die gaat echt niet op wanneer ik 

ze even later aan het werk zie, deze mannen 

van net boven de 50! Het is een van de prach-

tigste nazomer dagen in september tot dan 

toe, en dat komt goed uit want het cricketsei-

zoen is voorbij en het materiaal moet opge-

ruimd worden. De blauwe zeilen die over de 

covers liggen gaan eraf en zijn behoorlijk 

zwaar. Op de vaste lijst van werkzaamheden 

staat inmiddels het vervangen van kapotte 

stoelen op de tribune, onderhoud en 

schoonmaken van de reclameborden, spon-

sorvlaggen vervangen, voetbalgoals verwij-

deren en terugzetten bij wisseling van het 

seizoen, onkruid verwijderen, bomen snoei-

en, straatjes leggen, uitvoeren van kleine 

reparaties en zelfs het verwijderen van zwerf-

vuil! 

Ook worden de Knarren soms ingezet voor 

specifieke taken in het kader van bijzondere 

gebeurtenissen en activiteiten.

Na een ochtend zwoegen zweten en sjou-

wen zijn de mannen toe aan hun “core-busi-

ness” het tosti eten!

Jose komt met een bord vol gewone-en 

vlamtosties waarna de mannen de laatste 

klusjes afmaken en ieder zijns weegs gaat. De 

Knarren kunnen best nog wat versterking 

gebruiken dus heeft u zin om van tijd tot tijd 

lekker buiten bezig te zijn op uw favoriete 

club, neem contact op met Fred van Roon.

tineke kool 

zet de bloemetjes buiten bij :

(nee, het is niet:‘Krasse Knarren”, dat is veel te obligaat  
en voor de hand liggend)

de ‘Knarsse Knarren”
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Vlnr Jan o., Hans, luuk, Børre , Jan V., Peter en Rob
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Ik ga de sportvelden missen!

Op een zonovergoten VOC praten we met 

hem, 63 jaar, gehuwd, twee kinderen en een 

lieve kleindochter. Altijd actief sporter 

geweest in clubverband (schaatsen en fiet-

sen). Woont in Gelderswoude, een buurt-

schap met 25 huizen, midden in de polder. 

Heeft goede herinneringen aan onze club. 

Vertoefde er ruim 30 jaar! Alleen doorde-

weeks, dus velen kennen hem niet. ‘Hij heeft 

veel voor VOC betekend’, deelde Peter 

Steenbergen ons mede. Begonnen als 

opzichter, hierna cultuurtechnisch beheer-

der. Verantwoordelijk voor beheer en onder-

houd van ruim 150 sportvelden van zo’n 50 

sportverenigingen in Rotterdam-Noord. Gaf 

aan 27 mensen leiding en was kritisch en 

warm contactpersoon van de clubs. Had des-

tijds veel contact met bestuursleden Kees 

Hennink en Tiel van Eck en terreinchef Cees 

Benningshof. Vanaf 1998 werd dit met name 

Bart Gaell, toen clubmanager en nu werk-

zaam als projectleider bij Sport en Recreatie. 

Maar was hij dan ook consul? ‘Neen, die men-

sen waren in dienst van de KNVB, maar de 

eind¬verantwoording lag bij ons.’ 

Bart: ‘Zo langzamerhand een uitstervend ras. 

Op VOC doen we het de laatste jaren zelf.’ 

Volgens hem heeft de hele wereld verstand 

van gras en bij VOC met name de cricketers. 

‘Ja’ lacht Bernard, ‘die willen het gras gemilli-

meterd hebben nadat de voetballers een 

week daarvoor nog op 3,5 cm lengte speel-

den. Dat is moord plegen. Je haalt het groei-

hart er uit. Gras is een wetenschap.’ Vanwege 

zijn veelzijdige kennis van onderhoud en 

aanleg van sportvelden, innovatie en PR voor 

het vak cultuurtechniek en bijzondere com-

municatie met de vele clubs kreeg Bernard 

in 2010 als eerste in Nederland de onder-

scheiding “Fieldmanager of the Year”. Een ini-

tiatief afkomstig uit Engeland. Bernard glun-

dert: ‘ja joh, een veld is eerder verziekt dan 

opgeknapt. Daar heb ik heel wat in kunnen 

voorkomen door er boven op te zitten.’

Verhuizing en kunstgras
Eind jaren negentig versnelt het HSL project 

de mogelijkheid voor de verhuizing van VOC. 

Bart en Bernard lachend: ‘dat lijntje liep vlak 

langs het door de wellen steeds korter wor-

dende derde veld.’ VOC kreeg haar ongeveer 

5 ha eigen grond terug aan de Hazelaarweg, 

met daarbij twee voetbalvelden in huur van 

de Gemeente Rotterdam. Bernard: ’Ik was 

betrokken met mijn mensen bij de infrastruc-

tuur van dit stuk grond. Een mooie klus. Onze 

taak lag op alles wat met groen te maken 

had. Dennis van den Broek was toen com-

missaris van materiaal.’ Het contact met de 

club is minimaal wekelijks. Fred van Roon 

was zijn contactpersoon. ‘Ik wilde absoluut 

geen politieagent zijn, maar diende het 

belang van samenwerken met de clubs. 

Daarbij wilde ik goed bespeelbare sportvel-

den zien.’ Volgens hem is VOC een goed geor-

ganiseerde club.’Ik heb er met veel plezier 

mijn werk gedaan, was meer club- dan 

gemeentemens’, aldus Bernard, die hierna 

overschakelt naar het kunstgras. Dit maakte 

zo’n 30 jaar geleden haar intrede bij de hoc-

keyers. HCR en Kampong waren de eerste 

clubs die het aandurfden. Tien jaar later volg-

Lange tijd is er overleg gepleegd met de Gemeente Rotterdam over 
de verhuizing van VOC. De aanleg van de HSL deed dit proces 
plotsklaps versnellen. In het najaar van 2000 gaf de ALV het 
bestuur een ja, op 17 oktober 2002 sloeg erevoorzitter Marten 
Castelein op de Hazelaarweg de eerste paal en op 4 oktober 2003 
vond de opening plaats. Er kwam een eind aan het veld met de 
bekende hol, de gammele tribune en de vertrouwde kaarters. We 
kregen er wat voor terug: een eigentijdse, moderne trendy locatie, 
waar iedereen zich snel thuis voelde. BERNARD VAN DEN 
BOSCH, cultuurtechnisch beheerder van de Gemeente Rotterdam, 
was hier intensief bij betrokken. Hij gaat binnenkort met pensioen. 
Een gesprek met hem in aanwezigheid van Bart Gaell.

GRAS IS EEN 
WETENSCHAP
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Ik ga de sportvelden missen!

den de voetbalclubs. Bernard: ‘Dat was tob-

ben in het begin. Met name vanwege de 

hardheid en slidings. Zo’n tien jaar geleden 

kregen we het kunstgras met rubber inge-

strooid. Ik was toen bij de clubs de schakel 

met de leden. Belangrijk vanwege alle dis-

cussies!’ VOC begon met twee Wetra (wed-

strijdtraining) velden. Door de snelle groei 

van de club werden deze overbelast. Enige 

jaren geleden werden ze vervangen door de 

nieuwe generatie kunstgras, waarbij Sport 

en Recreatie de helft voor haar rekening kon 

nemen door het project Voetbal Vitaal. ‘Dat 

was deel van mijn werk. Kon genieten van 

dergelijke deals! Feitelijk kan je er nu onbe-

perkt op sporten.’ Bernard is de trendsetter in 

Nederland geworden. Met een brede glim-

lach: ‘Qua onderhoud ben ik kunstgrasex-

pert! De nieuwste ontwikkeling is Xtragrass, 

een kunstgrasmat die ingezaaid wordt met 

gras. Dit ligt nu bij jullie in de doelgebieden 

en middencirkel van het voetbalhoofdveld.’ 

Het gras wordt beschermd door de kunst-

grasvezels. Dus geen kale plekken meer. 

Sparta Praag is volgens hem recent in 

Nederland komen kijken of het iets is voor 

hun stadion. Rotterdam heeft als eerste in 

Nederland nu drie van deze velden.

Anekdotes
Nog anekdotes te noemen? ‘Ach’ zegt een 

welbespraakte Bernard: ‘die tijden op het 

oude veld waren VOC onwaardig. Hoe Cees 

daar in zijn kleine hok van alles deed en van 

alles had. Zette ook nog thee! Toiletten kwa-

men direct uit op de sloot. Kon feitelijk alleen 

maar omdat jullie eigen velden hadden.’ In 

september vindt zijn afscheidsreceptie 

plaats op VOC. Waarom nou daar? ‘Jullie 

accommodatie is geweldig, goede bereik-

baarheid en daarbij wilde ik afscheid nemen 

bij een sportclub waar ik een goede samen-

werking mee heb gehad zonder trammelant 

met bestuur, en waarbij altijd goede oplos-

singen werden gevonden.’ Hij gaat de sport-

clubs missen. Wordt overgenomen door zijn 

dierenhobby (geiten, vogels, vissen, kippen 

en duiven). ‘Maar geloof me, je zult me hier 

nog wel eens tegenkomen!’ Bernard, namens 

VOC dank voor wat je allemaal gedaan hebt 

en geniet van je volgende plannetjes.

roBert mol
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Hill Billy Games 
wederom een  
groot succes

Onder tropische omstandigheden en met een 

record aantal deelnemers (bijna 170!) vonden 

op 18 augustus 2012 voor de derde keer de 

Hill Billy Games plaats. Totaal 14 teams heb-

ben die dag met leden van VOC, LTC Plaswijck, 

HC Rotterdam en Golfbaan De Rottebergen 

gestreden om de beker. Tussendoor werd 

door de deelnemers afkoeling gezocht in de 

diverse zwembadjes die speciaal voor dit 

event op de clubs waren neergezet.

Drie jaar geleden ontstond het plan bij de 

organisatoren van dit toernooi, te weten Rick 

Muller, Gonnie van Dooren, Erik Horvat en Kim 

van der Kooij om de handen ineen te slaan en 

samen één toernooi te organiseren om zo 

meer binding tussen de clubs te realiseren. En 

met succes: werd de eerste editie in 2010 al 

met bijna 80 deelnemers gespeeld, inmiddels 

is dit aantal in twee jaar tijd zelfs verdubbeld!

De Hill Billy Games begonnen dit jaar op VOC 

met drie voetbalwedstrijden, vervolgens werd 

er rond de lunch op Plaswijck getennist en de 

sportgebeurtenissen eindigden op HC 

Rotterdam met hockey en golf. Op de laatste 

vereniging hebben de deelnemers nog kun-

nen genieten van een BBQ en werd deze fan-

tastische dag dansend afgesloten op tunes 

van de DJ.

Waar bij de vorige twee edities van de Hill Billy 

Games Team 010 de beker mee naar huis nam, 

was het dit jaar ons eigen veteranenteam “The 

Vets” die de felbegeerde cup in de wacht 

sleepte.

kim van der kooij
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Rectificatie:

B5
spotlights ON:

Bij de foto van B5 in het zomernummer van de VOCabulaire stonden de verkeerde 
namen. Vandaar nogmaals de foto met de juiste namen.

Staand vlnr:
Conré Oostrom (coach), Ivar Oostrom, Levi Kruis, Floris van Mulligen (aanv.), Tim 

Jansen, Max de Jong, Hidde Soetermeer, Joram van Daal (keeper), Jan Verbeek 
(coach)

Zittend vlnr:
Melchior Smallegange, Jan Kleinepier, Jan Verbeek, Rurik de Maesschalck, Daniël 

Weijers, Thijs de Knegt.

Afwezig: 
Yke Tromp, Sam Meeuwis, Job van de Wetering
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3rd Millennium 
Productions

Productie van bedrijfsfilms, commercials 
en PR videoregistraties
06 - 42133771

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

Amlin Corporate 
Insurance

Verzekeringen 
010 - 4015800

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

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

email: office@baseadvocaten.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67, 1077 BW 

Amsterdam
www.cod.nl

Donick Montage
010 - 4472919

De Bazelstraat 66, 3067 EA Rotterdam

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelenvoor automotive en 
industrieel gebruik.

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

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40, 3061 BA 

rotterdam
www.cornus.nl

Dijkstra Voermans 
Advocatuur  
& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

ESPA
Stand- en interieurbouw
0180 - 614112

Zwaalweg 10, 2991 ZC Barendrecht
www.espastandbouw.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Autoschade Möller 
B.V.

Autoschade
010 - 2854444

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

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

010 - 4366896
Gaffelstraat 90,  

3014 RM Rotterdam

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 87, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Heelpunt B.V.
Chirurgie

Pr. Bernhardkade 14,  
3051 AH Rotterdam

www.asz.nl

Van Agt en Dussel 
Notarissen

Notariaat
010 - 2425400

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

info@vadnot.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

Dijkstra Voermans
Advocatuur& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614
Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH 

Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

Facilicom Services 
Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

Heere Egeter  
Advocaten 

Arbeidsrecht
010 - 4360069

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

GE Artesia
Private banking

010 - 4406700
Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

B5
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De Piet-van-SchoonevelD-cuP 2012
Alweer een nieuw initiatief van binnen uit de steeds maar groeiende VOC-

familie, er wordt geen gelegenheid onbenut gelaten om de VOC-velden 

en het clubhuis te bezetten. En om het vriendschappelijk bedoelde toer-

nooi van enige importantie te voorzien, werd het genoemd naar onze 

levende VOC-legende.

Met negen teams werd er deelgenomen aan het evenement. Klinkende 

namen, niet alleen afkomstig van VOC, en vooral blinkende tenues. Om 

eerlijk te zijn was dat nou net niet wat ik in gedachte had bij een toernooi 

waaraan Piet’s naam is verbonden. Zelf één der kansloze pionnen van 

Team Combi zijnde, waardoor er voor ons slechts een rol als onwillig 

kanonnenvoer voor de uiterst gretige opponenten was weggelegd, werd 

het mij al gauw duidelijk dat er meer op het spel stond dan ‘gezellig een 

paar potjes voetballen’. Naast het uiterlijk vertoon bleken bovenal presti-

ge en geestdriftige fanatisme om voorrang te vechten, hetgeen gevaar-

lijke ingrediënten zijn en bleken voor een sporttoernooitje van dit kaliber.

Waar wij met Team Combi zoals verwacht mocht worden niemand in de 

weg liepen en keurig negende en laatste in de eindrangschikking wer-

den, met als niet onbelangrijk voordeel dat wij ons op tijd konden stor-

ten op de intensieve nazit, werd er door de andere acht teams gestreden 

om eervolle titels, zoals de winst van de eerste PvS-Cup en de topschut-

tersprijs. Maar uiteindelijk was het Piet zelf die volledig terecht de hoofd-

rol voor zijn rekening nam middels de prijsuitreiking. Op de hem wel 

bekende humoristische wijze kweet hij zich, zichtbaar trots, uitmuntend 

van zijn taak en mocht hij de prijzen overhandigen aan het winnende 

team en Jeroen Straetemans. Ook organisator Felix V. werd uiteraard uit-

drukkelijk geroemd voor zijn initiatief. 

Na al deze loftuitingen kon het (enigszins uitgedunde) gezelschap – er 

waren in mijn beleving veel (gast)spelers snel vertrokken, ik betwijfel of 

dat ook bij de opzet van het toernooitje paste – konden we ons klaarma-

ken voor de laatste horde, het voortzetten van de spreekwoordelijke der-

de helft. Zoals mocht worden verwacht speelde Team Combi daarin een 

veel prominentere rol, en wij vonden dat we daarmee een wezenlijke bij-

drage hadden geleverd aan het welslagen van het toernooi gezien de 

reputatie en het karakter van Piet.

Al met al een zeer geslaagde ouverture met voor elk wat wils, waarbij ik 

wel graag wil meegeven in de evaluatie mee te nemen of de toegepaste 

formule wel de meest gewenste is. Hulde aan Felix en zijn mede-organi-

satoren Belle, Veerle en Ron, maar ook aan onze huiscateraar Ross H. 

Jeugdige initiatieven als dit maken onze club nog levendiger dan ze al is.

paul hoes

Hoog op de topscorelijst: leonore van Til
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GeSlaaGD e-kamP
Dit jaar is er voor het eerst een kamp georganiseerd voor 2de jaars E-tjes, welke in het 
teken heeft gestaan van team-building. Op vrijdagmiddag 15 juni kwamen in totaal 35 
E2e jaar spelers op VOC tezamen met een groep enthousiaste ouders als begeleiders. Op 
het programma stonden o.a. een survivalparcours op/rond VOC, een spannend avond-
programma met als afsluiting een kampvuur. Vervolgens werd er niet overnacht in ten-
ten, maar in de cricketzaal vanwege de slechte weersvoorspellingen. ’s Ochtends werd 
iedereen weer vroeg wakker gemaakt voor ochtend¬gymnastiek door een echte instruc-
teur. Het programma werd vervolgd met het spelen van verschillende voetbalwedstrij-
den op een (bijna) groot veld. Er wordt terug gekeken op een zeer succesvol E-kamp en 
volgend jaar voor herhaling vatbaar!! Bijgaande foto’s geven een impressie van het kamp!

 Erna Truijens



een stuk of wat guesthouses, B en B’s (bed and 

breakfast) en kleine wijnboerderijen bekeken. 

Ons oog viel op Wedgeview Country House & 

Spa. Dit is een 5 sterren guesthouse, gelegen 

net buiten Stellenbosch, dicht bij Kaapstad, en 

volledig omgeven door wijngaarden. 

Intussen runnen we nu 5 ½ jaar Wedgeview. 

De bezetting ziet er elk jaar beter uit en de 

faciliteiten zijn enorm verbeterd. Nadat we 

vorige jaar een nieuw zwembad en een mooi 

deck hebben gebouwd, zijn we nu druk bezig 

om een volledig nieuwe Spa met sauna, 

steamroom en fitness te bouwen.

Als gezin hebben we een juiste beslissing 

genomen. Onze kinderen, Stijn (9), Ties (7) en 

Puck (4) zitten op een leuke en goede 

Engelstalige school. De middagen bestaan 

voornamelijk uit sport: cricket, zwemmen, 

tennis, hockey en rugby. De sport wordt in 

Zuid- Afrika vanuit school geregeld en (nog) 

niet vanuit clubs. In hun vrije tijd wordt er in 

de tuin veel gecricket en leven de kinderen 

hier een soort Pipi Langkous leven met hun 

vriendjes: bootje varen, vissen, modder gooi-

en, fikkie stoken, ‘jagen’ etc. Ik ben erg trots om 

te horen dat cricket hun favoriete sport is. Stijn 

en Ties willen allebei prof worden en later voor 

de Proteas (Zuid Afrika) spelen. We hebben 

een gezellig en goed sociaal netwerk opge-

bouwd en hebben heerlijke weekenden waar-

bij de Braai (bbq) ongeveer de hele dag aan is. 

We sluiten onze ogen niet voor de problemen 

in Zuid-Afrika. Vijftien mensen werken voor 

ons en deze worden regelmatig geconfron-

teerd met problemen als alcoholmisbruik,  

tienerzwangerschap, huiselijk geweld, etc.  

We proberen waar mogelijk de mensen te 

steunen en te helpen. Bij sommige projecten 

waar we bij betrokken zijn (geweest) zie je 

positieve verandering. Bij andere projecten 

kom je niet verder. Gelukkig zien we over het 

algemeen vooruitgang. En blijven zodoende 

zitten waar we zitten.

Hartelijke groet vanuit Zuid-Afrika!

Fam. Dave Bakker

WWW.WedgevieW.co.Za

WWW.threeWines.nl (ZonneWeelde Wines)

Anouk en ik hebben elkaar leren kennen aan 

het eind van onze studententijd in Utrecht. 

Houden allebei van reizen en hebben de eer-

ste jaren samen heerlijke vakanties gehad in 

o.a. India, Sulawesi en Zuid-Afrika. Op dit land 

was ik al verliefd toen ik er als 11 jarig jongetje 

voor het eerst met vakantie was. We bezoch-

ten toen mijn broer Marc, die een jaar als uit-

wisselingsscholier in King Williams Town zat. 

Mijn ouders waren hier in de jaren ’70 al met 

een Nederlands Cricket Elftal onder een ande-

re naam geweest. Ik was verkocht! In 1991 heb 

ik 10 maanden in Kaapstad gewoond en een 

cricketseizoen in de lokale competitie meege-

speeld. Anouk en ik spraken elkaar regelma-

tig over de voor- en nadelen van wonen in het 

buitenland. We woonden in Breda en hadden 

het naar ons zin met ons eerste kind Stijn. Ik 

had een leuk bedrijf en Anouk een leuke baan. 

Anouk was hoogzwanger van de 2e, toen op 

een dag het meest onwaarschijnlijke gebeurde. 

Ik gezonde vent ( althans daar ging ik van uit) 

van 32 voelde me niet lekker, pijn op de borst, 

etc. Na een paar dagen onderzoek werd ik 

met spoed opgenomen op de hartbewaking 

van een ziekenhuis. Bleek een flink hartinfarct 

te hebben. In de drie weken die volgden ging 

ik door het oog van de naald. Na drie hartin-

farcten, verschillende stents en een dubbele 

bypass operatie, kwam ik uiteindelijk weer op 

de been. Je bent bezig met het nieuwe leven 

en je kinderen en opeens beseften we dat het 

leven kort kon zijn. Dat besef zorgde ervoor 

dat we in de maanden die volgden steeds 

vaker spraken over onze droom om in het bui-

tenland te wonen en onze kinderen te laten 

opgroeien in een land met ruimte, prachtige 

natuur en een heerlijk klimaat. Kortom Zuid-

Afrika. Om deze droom te kunnen verwezen-

lijken, moest er wel wat gebeuren en hadden 

we een partner nodig. 

Al snel kwam ik terecht bij een goede bekende, 

Rob van Weelde. Rob heeft sterke banden met 

Zuid Afrika en hij bleek nog niet zo lang daar-

voor een eigen wijnlabel te zijn gestart. Een 

range van exclusieve heerlijke Zuid-Afrikaanse 

wijnen uit de Slanghoek vallei, Zonneweelde 

Wines. Al snel werd duidelijk dat Rob interesse 

had om met ons te investeren in Zuid-Afrika. 

Samen zijn we er naar toe gevlogen en hebben 

Zonder voc en cricket was 
ik hier nooit geweest!

Dave BakkeR
vanuit Zuid Afrika

Dave Bakker (40) geniet van het buitenleven in 
Stellenbosch (Zuid-Afrika) met zijn vrouw Anouk (38) en 
hun drie kinderen Stijn (8), Ties (7) en Puck (4)
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Heinen & Partners
Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

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

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

KPMG
Audit - tax - advisory

010 - 453 4111
Fascinatio Boulevard 200,  

3065 WB Rotterdam
www.kpmg.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Mister Rotterdam
Bedrijfsuitjes,  

teambuilding en city events
010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam
www.misterrotterdam.nl

Ms Cricket Hockey
Cricketequipment

06 - 42527952
Bergweg 301-303,  

3037 EN Rotterdam
www.mscricket.com

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

Liberty Fabrics 
Rotterdam

Industriele draad productie
010 - 4610952

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

Man Investments 
Nederland BV

010 - 2051263
Beursplein 37,

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

www.man.com

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie

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

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

De Oestercompagnie
Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 461 41 29
www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

Holland Floor
Projectstoffering

0167 - 521830
1 Februariweg 8,  

4794 SM Heijningen
www.hollandfloor.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473
Bergse Dorpsstraat 93a,  

3054 GC Rotterdam
www.kooloptiek.nl

Lodder Applicaties 
B.V.

ERP & CRM voor oliehandel
0183 - 583500

Papland 19, 4206 CK Gorinchem
www.lodderapplicaties.nl

MD Hotel 
Investments B.V.

Hotelontwikkelingen en -transacties
010 - 4116004

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.mdhi.nl

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

Korrekt Bouw 
Installatie
Installatietechniek

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

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

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

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Nile Dutch
Cargoconnections

Westblaak 95 3012 KG Rotterdam
www.niledutch.com

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl
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Dorien Verwaaijen

“Scherf & Verf”
Op de Asserweg zit sinds januari dit jaar het atelier ‘ Scherf en 
Verf’ van Dorien Verwaaijen en Frederike Korink. 

Dorien is moeder van twee dochters met 

talent voor de cricketsport: Julia(13) en 

Merel van der Werf (12). Julia speelt in U14, 

dames en KNCB U15/U17. Merel speelt in 

het ‘meidenteam’ U12 van VOC, dames en 

KNCB U13. Julia kreeg bij de afsluiting van 

het KNCB seizoen de Players Player prijs en 

op VOC bij de wisseling van de wacht is ze 

tot jeugdspeelster van het jaar gekozen

Oudste zoon Tim heeft enkele jaren gecric-

ket en is toen Nederlands kampioen gewor-

den. Door hem zijn ook Julia en Merel bij 
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VOC gekomen. Het hele seizoen door draait 

alles in het gezin om cricket. Omdat ze in ver-

schillende teams zitten is er bijna elke dag 

wel een training of wedstrijd. Dorien pro-

beert er altijd bij te zijn maar soms is het 

moeilijk een keuze te maken. Ze rijdt meest-

al bij de uit- wedstrijden. Dorien vindt het 

leuk om die meiden bezig te zien en houdt 

van het spel en de sfeer.

Dorien Verwaaijen is pottenbakker/keramis-

te. Bijna 10 jaar geleden is ze in aanraking 

gekomen met klei. Ze volgde enkele cursus-

sen bij Joop Cock (SKVR) en leerde daar de 

eerste draaitechnieken. Om verder te komen 

en meerdere aspecten te leren in het vormen 

met klei heeft ze de keramiek¬opleiding SBB 

gevolgd in Gouda. In de tussentijd vond ze 

een werkruimte in Schiebroek , hier werkten 

nog twee anderen waarvan Angelique 

Blansjaar nu nog haar ateliergenoot is. 

Vriendin Frederike Korink voegde zich er al 

snel bij. Zij decoreert het keramiek. Met haar 

achtergrond als illustratrice maakt zij naar 

geheel eigen idee de mooiste en leukste 

decoraties.

Dorien maakt werk naar eigen idee maar ook 

in opdracht. Gebruiksgoed zoals kopjes, 

bekers en borden worden afgewisseld met 

grappig versierde vazen, schalen en deksel-

potten. Ook boetseert Dorien beelden van 

(naakt)modellen. Sommige beelden lijken 

van brons maar dan blijkt het toch klei te zijn.

Na een aantal jaren elders in Schiebroek een 

werkruimte gehad te hebben moesten ze 

noodgedwongen verhuizen. Het oog viel op 

deze prachtige, lichte en ruime werkplek 

tegenover de Stephanusschool . Het is een 

beetje vergeten stukje van de wijk maar zit 

nu in de lift. Het atelier ademt een relaxte 

sfeer uit. De loop zit er al helemaal in. Het is 

eigenlijk altijd een komen en gaan van men-

sen. Dorien vertelt dat geen dag hetzelfde is 

en dat maakt haar werk zo leuk. Velen komen 

binnen om even uit te puffen of een bak kof-

fie te drinken en zo ontstaan leuke gesprek-

ken en onverwachte ontmoetingen. Het ate-

lier heeft inmiddels ongemerkt een buurt-

functie gekregen.

Specialiteit zijn de kinderpartijtjes die in het 

atelier worden gegeven. Vanaf zes jaar kun-

nen kinderen kennis maken met klei en zelf 

een potje, schaaltje of vaasje draaien op de 

elektrische draaischijf. Daarnaast mogen ze 

van klei iets maken wat ze zelf willen. Als het 

beeld of de vaas klaar is wordt alles afge-

werkt, gebakken en geglazuurd en krijgen 

de kinderen hun eigen gemaakte kunstwerk-

jes thuis. Ze zijn altijd supertrots op hun cre-

aties.

Voor volwassenen maar ook voor kinderen 

zijn er workshops, cursussen en losse lessen. 

Die bestaan uit het draaien op de schijf of 

handvormen of allebei of het beschilderen 

van keramiek. Of het nu gaat om een vrijge-

zellenfeestje, afscheid, verjaardag of zomaar 

gewoon met elkaar ‘iets leuks’ doen, in atelier 

Scherf en Verf is eigenlijk alles mogelijk met 

klei.

Momenteel is Dorien bezig met het ontwer-

pen VOC-beeldjes van voetbal -en cricketfi-

guren, die tzt in het atelier verkocht gaan 

worden.

tineke kool

VoCulTuuR
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team, voormalig box to box loper en ik denk 

ook topscorer aller tijden op het gebied van 

intikkers. Zulke goals ogen misschien niet zo 

spectaculair, maar ook dit is een kwaliteit want 

je moet op het juiste moment maar op de goe-

de plaats staan of komen. Verder is Jan-Jaap 

een op en top gentleman en wij zullen ook zijn 

statistieken van ons als Selectie missen.

De eerste drie competitierondes hebben we 

achter de rug en de resultaten tot nog toe zijn 

top. Zowel VOC 1, 2 als A1 hebben de volle 

buit binnen gehaald. Een beter begin hadden 

we ons niet kunnen wensen. Het spel van VOC 

1 is in de competitie helaas nog wel wat wis-

selvallig doordat we, vooral in de eerste helft 

van de wedstrijden, vaak teveel kansen laten 

liggen om deze al in een vroeg stadium te 

beslissen. VOC 2 speelt en wint overtuigend 

en hebben vooral aanvallend een kwaliteit-

simpuls gekregen. 

Ik wens u allen een mooi seizoen en tot ziens  

op VOC ! peter de haan

VOC laat van zich horen 
in de 1e klasse

De voorbereiding zit er 
inmiddels al weer op en 
VOC is, zoals de media het 
noemt, gewoon doorgegaan 
met waarmee men vorig sei-
zoen is gestopt, namelijk 
scoren en winnen.

De oefenpotjes zouden op papier voldoende 

tegenstand opleveren en een bekerpoule met 

twee Hoofdklasser en een Eersteklasser zou 

wel eens een brug te ver kunnen zijn. 

Uiteindelijk werd er volop gescoord en de uit-

slagen tegen Nootdorp (8-0), Nieuw-

Lekkerland (6-1) en Delta Sport (6-1) maakten 

indruk op de buitenwacht.

We hebben in ieder geval als poulewinnaar de 

volgende bekerronde bereikt en daarin weder-

om een thuiswedstrijd geloot tegen Zaterdag 

Hoofdklasser Xerxes/DZB. Opnieuw een mooi 

affiche en uitdaging voor ons als club.

In de technische staf is het e.e.a. veranderd en 

Bart Gaell is aangesloten bij de trainingen van 

VOC 1. VOC 2 heeft in de personen van Marco 

van Dijk en Patrick Sins een compleet nieuwe 

technische staf gekregen. We zullen ongetwij-

feld in het begin nog wel even aan elkaar 

moeten wennen en hier en daar een beetje 

moeten bijstellen, maar hebben wel de over-

tuiging dat er een goede keuze is gemaakt 

door de club. 

Iets wat ook ieder jaar weer aan de orde komt 

is het feit dat de Selectie waarmee we starten 

altijd dient te worden teruggebracht tot min-

der spelers. Ook dit jaar was dit weer niet 

anders met dit verschil dat er nu wel een seri-

eus 3e elftal met begeleiding achter zit. Het 

voordeel hiervan is dat spelers zich ook weer 

in de kijker kunnen spelen om alsnog weer 

aan te haken bij de Selectie en spelers die zich 

onvoldoende manifesteren kunnen natuurlijk 

de gang andersom maken.

Jan-Jaap de Jong gaat na bijna 20 jaar voetbal-

len binnen de VOC selectie komend seizoen 

zijn voetbal herfst beleven bij VOC 3. We ver-

liezen met Jan-Jaap een speler van een uitster-

vend ras. Volop clubman van begin tot het ein-

de, zichzelf altijd wegcijferend binnen het 
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VOC laat van zich horen 
in de 1e klasse

Terwijl Oud-Indischgasten 
zich bij hun definitieve vesti-
ging in “patria” in Den Haag 
neerlieten, besloot mijn 
vader terug te keren naar zijn 
geboorteplaats Rotterdam. 
Deze keuze had een vér-
strekkende invloed op mijn 
leven. 

Na mijn geïsoleerd bestaan in Indië kon ik in Rotterdam opeens met 

andere jongens voetballen, op straat of op een “landje” van 

opgespoten zand in de nog bijna onbebouwde Blijdorppolder waar 

we kwamen te wonen. Onder mijn medevoetballertjes was er een die 

Lau van Everdingen heette. Hij woonde vlak bij ons aan de 

Statenweg, en vroeg me in een echte club te komen voetballen: VOC. 

Ik moest het aan mijn vader vragen. Met mijn vader had ik een 

Zilveren Bal toernooi mogen bezoeken in het Spartakasteel. Sparta 

won met 3-1 van VOC, dat toen nog in aanzien stond. De maker van 

het VOC doelpunt moest na zijn kopbal groggy van het veld. Mijn 

vader had, voor zijn vertrek naar Indië in 1914, VOC nog zien 

voetballen op het Schuttersveld, met de tweelingbroers Arnold en 

Anton Hörburger. De tweelingen waren niet van elkaar te 

onderscheiden. Arnold speelde 8 interlandwedstrijden maar het kan 

zijn dat Anton er daarvan een halve had gespeeld: hij zou tegen 

België na de rust ongemerkt voor zijn broer zijn ingevallen. De enige 

andere VOC internationaal, Ber Groosjohan, heb ik nog in het 

veteranenelftal zien spelen. Hij was toen in de veertig.

Na het ballotagebezoek bij Ir. Versteegh en betaling door mijn vader 

van niet minder dan 9 gulden lidmaatschapsgeld was ik lid van VOC. 

De eerste wedstrijd met mijn c-elftal wonnen we. We werden zelfs 

kampioen in een competitie waarin we Feyenoord c2 versloegen met 

2-1! Kort daarop kregen we op woensdagmiddag plots geen bal van 

Toon de terreinknecht. Er moest gecricket worden. Toon had knuisten 

als bankschroeven, altijd een pet op het kale hoofd en een pruim in de 

mond. Hij had er geducht de wind onder en riep je met een: “Bè je drie-

boere besodemieterd!” zo nodig tot de orde. Ik werd dus verplicht 

cricketer en na instructies om het bat recht te houden speelde ik mijn 

eerste wedstrijd, voor het eerst in een lange witte broek!.

De oorlog maakte een abrupt einde aan deze gelukkige periode. 14 

Mei, een toevallig bezoek bij mijn grootouders, de bomexplosies om 

me heen, de starre doodsangst. Binnen een middag zag ik onze stad 

afbranden. Daarna voetbalden en cricketten we verder, maar niet als 

tevoren. Schoolgebouwen werden door de Duitsers gevorderd, ook 

het mijne. Door verandering van lesrooster kon ik maar aan de helft 

van onze wedstrijden meedoen. Klein leed te midden van alle 

gruwelen. Ook het VOC terrein kwamen de Duitsers vorderen. Onze 

commissaris van materiaal Roul Vermeulen die vlak bij woonde ging er 

VOC tijdens die verdomde oorlog

op af: “Haben Sie eine Genehmigung vom Ortskommandanten?! Met 

of zonder Genehmigung betrokken de Duitsers het clubgebouw, om 

na enige tijd ook weer te vertrekken. Later in de oorlog kwamen er 

weer een groep het terrein op. Roul ging er weer op af, samen met Piet, 

het hulpje van Toon. Hij zal weer om eine Genehmigung gevraagd 

hebben en werd, samen met Piet, zonder omslag dood geschoten.

Ach, die oorlog, die verdomde oorlog! Tot mijn ploeggenoten behoorde 

Bobby van Leeuwen. Hij was niet groot, maar breed, gespierd, snel en 

“tweebenig”. Tot ieders verbijstering ging hij als 17-jarige bij de Waffen 

SS. Na de oorlog zag ik hem voor het hek staan toen ik de hol bij VOC 

opkwam. Hij staarde weemoedig naar zijn verloren wereld van VOC. 

“Dag Bob”, “Dag Gé” en toen ging ieder zijn eigen weg. Later las ik dat hij 

als “opa Bob” in Wemeldinge was overleden. Hij had de oorlog overleefd. 

Waarom hij wel en anderen niet? Op een zonnige zondag was ik bij het 

eerste cricketelftal op Sparta. Plotseling was er opwinding: Duitsland 

was Rusland binnengevallen. Een man riep opgetogen: “Dan is het nou 

snel voor ze afgelopen”, maar voor deze Joodse clubgenoot bleek de 

oorlog onmetelijk lang.

Nog een laatste oorlogsherinnering: ik liep over de Schiekade, 

richting centrum, vlak bij de hoek van de Provenierssingel. Plotseling 

kwam van links vlak over de huizen een Engelse tweemotorige 

bommenwerper aan. Van een afstand van 25 meter zag ik de piloot 

zitten in de plexiglazen neus van zijn toestel, een seconde voor hij in 

de Provenierssingel tegen het talud te pletter sloeg. Wat heeft dit met 

VOC te maken? In mijn herinnering liep ik daar met Piet Kaptein den 

Bouwmeester, een elftalgenoot. We keken elkaar aan en een van ons 

zei:”Tzjezus”! Hierna gingen we naar huis.

Na de oorlog verhuisden we naar Utrecht, waar ik medicijnen ging 

studeren. Spelen voor VOC werd onmogelijk, tot mijn grote spijt. 

Een andere club heeft nooit in mijn hart de plaats van mijn oude 

VOC kunnen innemen. Van opa van Everdingen ben ik een 

overlevend ploeggenoot en als medeopa schreef ik wat 

herinneringen op. Maar het meeste heb ik ongezegd gelaten.

Gé van Herpen
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Je bent al heel lang lid van VOC, speelt 

zelf nog op zondag, je hebt twee zoons 

voetballen in de jeugd en sponsort VOC. 

Wie of wat heeft je naar VOC gebracht 

en wat houdt je vast?

nl: Ooit op mijn 16e bij dhr. Schooneveld nog 

op ballotage geweest. Waarom toen VOC? Het 

jaar daarvoor woonde ik in Frankrijk en terug 

in Nederland wilde ik bij een mooie club voet-

ballen met een rijk verleden. Dat de VOC-

families Klein en Vermaat goede vrienden 

waren (en nog steeds zijn) van onze familie 

maakte die stap heel gemakkelijk. 

Al die jaren is de band alleen maar sterker 

geworden. Je gaat werken, krijgt kinderen 

(gelukkig ook twee zoons voor voetbal) en 

dan is voetballen bij VOC een mooie uitlaat-

klep. De voetbalhumor en vriendschap die ik 

binnen VOC vind is prachtig. VE1 (Veteranen 1 

Zondag) is daarbij al jaren mijn vaste team; ik 

kijk er altijd naar uit om met al die mannen 

weer de wei in te gaan. Goede spelers van 

weleer, die soms nog steeds denken dat ze 

de mooiste acties kunnen maken, niet dus. 

Natuurlijk bemoei ik mij ook op zaterdag met 

voetbal. Ik ben eerst twee jaar F-mini coördi-

nator geweest, want ik heb zoons die maar 

één jaar schelen. Van beide zoons coach 

geweest, maar nu al zes jaar achterelkaar van 

Jeroen (nu D3). Om met die jonge gassies te 

mogen werken is echt fantastisch. Iedere 

wedstrijd is er één om je best voor te doen. 

Vooral in de rust om ze dan te motiveren, of 

als ze dan toch van een sterkere tegenstan-

der winnen. Sommige jongens spelen al 

jaren in het team, dus ze kennen mij al aar-

dig! Als ze winnen krijgen ze na de wedstrijd 

van mij iets te drinken en een tosti. Dus spon-

soren van VOC doe ik eigenlijk al jaren! 

Je hebt bij VOC nooit het eerste 

gehaald, maar als mensen je zien voet-

ballen denken ze toch met een begena-

Zin in Zilver
Het zal niemand ontgaan zijn dat VOC-1 in shirts van het merk Quick speelt. Op de 

voorkant prijkt de naam van Profilease en op de achterkant treffen we een nieuwe 

naam onder de sponsors, Zinzi. Dit sieradenmerk heeft landelijk bekendheid gekre-

gen door de medewerking van Fatima Moreira de Melo en Kim Feenstra aan de 

reclame-uitingen van Zinzi langs snelwegen en in tijdschriften. De man achter Zinzi 

heet Norbert Luckerath en hij speelt nog wekelijks zijn partijtje mee bij de VOC-

veteranen op zondag

vlnr: Jeroen, Norbert en Martijn
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digd voetballer te maken te hebben. 

Hoe is je voetbal-carrière verlopen?

nl: Ik ben ooit op mijn vijfde bij Xerxes 

begonnen. Dat lag toen zowat naast het oude 

VOC. Ik ging daar vanuit de stad met de tram 

naar toe op zaterdag en kwam laat in de mid-

dag pas weer thuis. Ik was daar altijd met 

vriendjes aan het voetballen. Xerxes was qua 

aantal jeugdelftallen en opleiding wel te ver-

gelijken met het VOC van nu. Ik speelde 

steeds in de tweede teams en vond dat ook 

wel mooi. Bij VOC heb ik in het 4e mijn sterke 

voetbaljaren gehad en we zijn ook kampioen 

geworden in de Reserve Hoofdklasse. Mijn 

broer speelde daar ook in en mijn vader was 

coach. VOC had daarna VOC 1,2,3 en 4 in de 

KNVB-klasse spelen. Dat was toen een nieuwe 

mijlpaal voor VOC. Nu speel ik dus al 12 jaar in 

Veteranen 1 op zondag. Dit zijn mijn mooiste 

voetbaljaren en hopelijk volgen er nog heel 

veel. Ben pas 45, dus kan nog wel 15 jaar mee. 

Mijn grote voorbeelden zijn Cees Schut, Gert 

Jan Schimmer en Walter Baghuis, als je die op 

hun leeftijd nog ziet voetballen, petje af.

Met Zinzi sponsor je het eerste voetbal-

team, maar was het niet zinniger (zin-

ziger) geweest het damescricketteam te 

sponsoren?

nl: Je moet dit meer zien als een opvoe-

dingsproject. Bedoeling is dat alle jongens, 

mannen en heren van VOC met Kerst een 

Zinzi-sieraad onder de boom gaan leggen. 

Want wij mannen mogen best weleens de 

vrouwen verwennen. Niet met een afge-

zaagd cadeau aankomen, maar gewoon 

Zinzi kopen. Ik weet ook dat VOC-leden aar-

dig op de centen zitten, maar vanaf dit jaar 

dus niet meer. Je moet eens zien wat vrou-

wen hiervoor terug gaan geven. Dus ja, het 

eerste voetbalteam sponsoren is een zinni-

ge actie. De meeste vrouwen kennen Zinzi 

wel, nu nog alle mannen. En al die mooie 

jongens van VOC-1 met Zinzi op hun rug, 

dan zal toch ieder meisje langs de lijn ook 

een goed gevoel bij Zinzi krijgen?

Hoe ben je dit vak ingerold en waar 

rol je naartoe? Gaat Zinzi internatio-

naal en gaan Fatima en Kim dan mee? 

nl: Ik ben jurist, dus is het niet helemaal 

logisch dat ik in de sieraden ben beland. 

Maar ik ben na mijn studie het sieradenbe-

drijf van mijn vader ingerold. Ik kon goed 

met hem opschieten en marketing vond ik 

echt het leukste om te doen. Ik ben een 

echte zelfstandige ondernemer: eigenwijs, 

creatief, harde werker en een vrije vogel. Ik 

heb 9 jaar geleden Zinzi verzonnen en uit-

gebreid naar een bekend sieradenmerk. We 

zijn nu in 22 landen verkrijgbaar, en 1 

november gaat de eerste Zinzi-store in Los 

Angeles open. We hebben in paar landen 

nu ook eigen ambassadrices, zo is in België 

Kelly Pfaff onze ambassadrice en voor 

Noorwegen een mooie zangeres genaamd 

Marion Ravn. Maar natuurlijk zijn in veel 

landen Kim en Fatima te zien in onze bro-

chures en in advertenties. Hoop dit nog 

jaren te doen, en ooit wellicht dat een zoon 

of dochter het stokje over wil nemen, want 

verplicht zijn ze niet.

Op VOC hebben we wel zilveren en gou-

den spelden en incidenteel ook man-

chetknopen, maar we hebben niet echt 

veel met sieraden. Is er niet iets leuks te 

verzinnen voor in de VOC-winkel?

nl: John Kerstholt heeft mij nog niet bena-

derd en ik denk ook dat de VOC-winkel niet 

de ideale omgeving is voor dames om een 

sieraad gaan passen. Vrouwen verkopen 

aan vrouwen in ons vak. Hoeveel charme 

John ook heeft, vrouwen gaan liever snuf-

felen in een winkel in de stad.

Wat geef je je eigen vrouw voor haar ver-

jaardag of met Kerst? Iets uit de Zinzi-

catalogus of trapt ze daar niet meer in?

nl: Ik ben nu al meer dan 20 jaar met 

Mijntje, tijdens mijn studie ontmoet. En 

vanaf het 2e jaar, ik kwam inderdaad steeds 

op het laatste moment met een sieraad 

voor de dag, heeft zij mij gezegd: je mag mij 

alles geven, maar geen sieraden meer. Je 

gaat maar je best doen om iets te zoeken, 

dus sindsdien krijgt ze geen sieraden van 

mij. Ze kan ze kopen. 

In deze Vocabulaire wordt veel 

gesproken over “goed gedrag”. Waar 

stoor jij je aan op VOC?

nl: Ik stoor mij niet snel, denk dat het gedrag 

wel goed is binnen VOC. Dat krijgen ze van 

huis uit mee en natuurlijk zal er wel eens wat 

gebeuren. Maar daar zijn weer capabele 

mensen voor binnen VOC, die dit goed 

oplossen. En soms elkaar aanspreken op 

gedrag kan nooit kwaad, zoals op zaterdag 

de troep op tafels niet opruimen of stoelen 

dwars door het clubhuis zetten. Verder zou 

het wel fijn zijn als VE1-genoten hun bood-

schap gewoon thuis doen, i.p.v. net voor de 

wedstrijd in de wc van de kleedkamer.

 Op welke plek eindigt VOC-1 dit jaar 

en is er een bonus aan verbonden?

nl: VOC-1 is goed op weg, dus hoog komen 

zal mooi zijn voor de spelers en alle bege-

leiders. Ik denk dat ze vooral op dit niveau 

moeten leren en daarnaast genieten van 

het spelletje. Dan komen de overwinningen 

vanzelf. En met Zinzi zullen we hun vrien-

dinnen dan wel iets cadeau geven bij het 

kampioenschap.

Dat Norbert het maar druk heeft met Zinzi 

zal duidelijk zijn. De deadline voor dit inter-

view werd met maar liefst twee weken over-

schreden. Ergens in één van de antwoorden 

is een goedmakertje te vinden, dus we doen 

even niet lastig en wensen hem veel succes 

in Los Angeles, waar volgens ons nog een 

Beckham-dame rondloopt, die de rol van 

Fatima en Kim als blikvanger ter plaatse wel 

kan invullen.

Walter Baghuis

31



Niels van Dam

Dieptriest
‘Ik vind het dieptriest,’ zei een collega van de 
redactie. 
‘Het VOCabulaire is helemaal niet bedoeld voor 
meningen,’ voegde hij er aan toe. De aanwezigen 
in het clubhuis knikten instemmend. De zomer
editie van het VOCabulaire was net verschenen 
en het werd me duidelijk dat er nogal wat ophef 
ging ontstaan over mijn schrijfseltje. Ik zei maar 
niets. Ook niet dat er in mijn artikel geen enkele 
mening stond die je serieus kon nemen. Met mijn 
staart tussen de benen droop ik af.

Thuis zette ik mijn computer aan. Ik had een e-mail van 
onze hoofdredacteur:
Zoals vooraf met je besproken is er inmiddels gezeik over je 
artikel in de Vocabulaire. Gisteravond is de complete 5de 
colonne verhaal komen halen. Eerder stond de voorzitter al 
op de stoep. 
Echt veel houvast heb ik niet. Ook kan ik de juistheid van het 
artikel niet inschatten, maar ik neem aan dat het meeste op 
waarheid berust. Help eens een beetje en leg me de grap/
ergernis uit, dan kan ik er wel wat mee.

’Of het op waarheid berust?’ dacht ik bij mezelf. Natuurlijk 
niet! Nog een die het totaal niet begreep. Lag het nou aan 
mij? Ik stuurde terug:
Waarde Hoofdredacteur,
De satire - zelfst.naamw. (m./v.) spottende imitatie
Groet,
Bor

Een week later: het jaarlijkse tennistoernooi van de selectie. 
Ik was dronken. Ik moest nodig naar huis. Net voor ik naar 
buiten ging, hield iemand uit de selectie mij staande.
‘Je bent te ver gegaan,’ zei hij.
‘Maar wel dapper dat je het durft te schrijven,’ voegde hij er 
aan toe, waarschijnlijk om toch nog een beetje positief te 
kunnen zijn.
De volgende ochtend begreep ik zijn opmerkingen pas.  
‘s Avonds drong het niet door in mijn dronken hoofd. 
Goedkoop scoren ten koste van iemand anders was toch 
niet dapper? Zou hij ook denken dat ik het werkelijk 
meende? Ik besloot de reactie naar de hoofdredacteur 
toch maar wat uit te breiden:
Waarde Hoofdredacteur,
De satire zelfst.naamw. (m./v.) spottende imitatie 
Of zoals Wikipedia het omschrijft: Satire is een kunstvorm 
(sorry, niet mijn woorden) waarbij vaak op humoristische 
wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. De kritiek kan 
geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme en karikatuur. 

Je wilt de juistheid inschatten en weten of het op 
waarheid berust???
Ja, Aad staat midden op die kampioensfoto (mij maakt dat 
geen reet uit, maar het schijnt niet zo te horen).
Ja, Aad stuurt wel eens een mailtje, met iedereen in de CC, 
waarin hij een lid van de selectie op prikkelende wijze de 
maat neemt (kan ik wel waarderen).
Ja, Geert heeft zo op Aad gereageerd (daarna dacht ik ook 

wel een duit in het zakje te kunnen doen. Maar... op een 
ander podium. Een podium waar ik de impact van heb 
onderschat).
Tot zover berust het op waarheid. Maar dat doet niet ter 
zake. Ik schrijf een columnpje over het wel en wee van de 
selectie. Ik zit er persoonlijk niet mee als ik de waarheid 
een beetje geweld aan doe. Ik heb een verhaaltje gebouwd 
rond de feiten dat het 1ste kampioen is geworden en dat 
John gestopt is als leider van het 2de. De belangrijkste 
dingen die er bij deze voetbalteams zijn gebeurd. Ik zeg 
hierbij nadrukkelijk voetbalteams, want binnen een team 
mag je elkaar toch wel een beetje prikkelen?

Je wilt weten of er ergernis is???
Als ik iemand een lul vind, dan mijd ik hem of zeg ik het 
hem in zijn gezicht. 
Als ik vind dat Aad zijn rol niet goed invult, vraag ik hem 
of hij het anders wil doen. 
Als ik het gevoel had dat er in het team veel mensen zijn 
die ontevreden zijn over Aad, dan had ik dit stuk 
natuurlijk nooit geschreven. Dan doe je zoiets niet. Als 
alles goed gaat, denk je dat een provocerend stukje wel 
mogelijk moet zijn.
Er zijn 2 spelers waarvan ik weet dat ze vinden dat ik te 
ver ben gegaan. De rest van de selectie heeft het niet zo 
beleefd. Blijkbaar denken allerlei randfiguren daar anders 
over. Blijkbaar is de vereniging een stuk truttiger dan ik 
had verwacht. Blijkbaar schieten we massaal in de stress 
bij een onvertogen woord. 
Ik had dit allemaal heel gemakkelijk kunnen voorkomen; 
een kort positief zinnetje was waarschijnlijk genoeg 
geweest. Dat zou totaal geen moeite hebben gekost, want 
Aad is een leuke vent. Hij zet zich belangeloos in voor ons 
allemaal. Toch heb ik dat nagelaten. Misschien niet 
handig, maar ik dacht dat niemand zo gek zou zijn om dit 
schrijfseltje serieus te nemen. Ik zat er blijkbaar naast.

Ik weet dat het stuk scherp was; dat hoort bij karikatuur 
en satire. Ik weet dat het provocerend was; zo schrijf ik 
nou eenmaal. Een beetje sarcasme, daar houd ik wel van. 
Maar… geen nood! Volgende keer schrijf ik gewoon hoe 
aardig ik iedereen vind, hoe leuk de vereniging is en hoe lief 
we allemaal voor elkaar zijn. Kijken we dan wel weer of er 
weer iemand is die over het sarcasme valt. Kijken we dan wel 
weer of het überhaupt gelezen wordt.

Bor de Wolf
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PBW Consultancy
Executive search & selection

010 - 4200522
06 - 14406155

Bottelroos 81, 3068 BV Rotterdam
www.pbwconsultancy.com

Praktijk Els van 
Everdingen

Kinderpsychologie
010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.elsvaneverdingen.nl

Van Raalte Advies B.V.
Verzekeringen

010 - 2657291
Fascinatio Boulevard 742,  

2909 VA Capelle aan den IJssel
www.vanraalte.nl

Rogam
Mercedes Benz en Smart

www. rogam.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

Unit 45
Intermodal innovators
010 - 2110222

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

Petercam 
Vermogensbeheer 

Vermogensbeheer
010 - 4128001

Willemskade 21, 3016 DM Rotterdam
www.petercam.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Soccer Works
Spelersmakelaardij

010 - 4132529
Weena 1039, 3013 AL Rotterdam

www.soccerworks.eu

Spec Management
Artiesten management
036 - 7112747

www.spec.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Van der Linde 
Catering + 

Evenementen
Morsestraat 18,  

2652 XG Berkel en Rodenrijs
010 262 03 00 

www.vanderlindecatering.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.plp.nl

Printvisie
Drukkerij

010 - 7410410 
 F 010 - 4198880

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam
www.printvisie.nl

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Van Soeren 
Accountants en belastingadviseurs

010 - 422 97 32
Stadhouderslaan 12,  
3051 HG Rotterdam

www.vansoeren.nl

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

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
010 - 4123138  
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Profilease B.V.
010 - 2112011

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

Rijnmond Recruiters
Werving & selectie

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

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Smeding Media & 
Management B.V.

Uitgever Z journaal Rotterdam 
sponsored magazines
010 - 4182521

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

Tegels Jan Groen
Hoefweg 95, Bleiswijk
010 - 5215055

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

Van Harmelen 
Beijneveld Van Houten

Advocatuur
010 - 2051166

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

www.vhb.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl
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miSSinG Bail: alive anD kickinG
Cricket op VOC is sinds dit seizoen in een dalle-

tje geraakt. Eerste gedegradeerd, tweede 

gedegradeerd. The missing bail leeft echter als 

nooit te voren. Alle leden van de Missing heb-

ben een uitnodiging gehad voor een reünie op 

30 juni  jl. op ons mooie complex.

In 1981 kreeg de Missing Bail tour zijn naam en 

gezicht. Na een testjaar in 1979 werd besloten 

dit een tweejaarlijks evenement te maken. De 

jonge goden van toen zijn de oude bokken van 

nu. Wilde verhalen ondersteund met foto’s 

moeten toch een keer gedeeld worden. 

Daarom werd besloten een reünie te organise-

ren, uiteraard met wedstrijd. Alle tourleden van 

toen en nu werden uitgenodigd. Drieënveertig 

in totaal. Uiteindelijk gaven er ruim dertig 

gehoor aan deze oproep. 

De wedstrijd verliep zoals elke wedstrijd van de 

blauw-witten. Strak geleid en cricket van hoog 

niveau. Ondanks de stramme ledematen van een 

enkele of het brakke gevoel van het allerjongste 

lid zet iedereen zijn beste beentje voor. Dit leidde 

tot een spannende T20 die pas op de laatste bal 

werd beslist met een geweldige boundary. 

Tijdens de maaltijd, verzorgd door onze huis-

cateraar, werden de plannen uit de doeken 

gedaan voor de tour van volgend jaar. Over de 

eerste 99 werd dertig jaar gedaan. Simpele 

rekensom leert ons dat de eerstvolgende de 

honderdste wordt. Hiervoor wordt een speci-

aal veld geregeld in (de buurt van) Londen, 

worden ook de niet-spelers ingevlogen om dit 

heugelijke moment te vieren. De tour van 2013 

wordt weer een belevenis en dus luidt de con-

clusie “de Missing Bail is alive and kicking!”

adrien van nunspeet

VOC dames CriCket
Cricket. Je doet het eigenlijk voornamelijk 

omdat het een goede dekmantel is om ongege-

neerd de hele zomer op zaterdag op je kont 

langs het veld in de zon te kunnen kletsen, roken 

en vol te schranzen met lekkere hapjes. Maar zelf 

doen is natuurlijk nóg leuker. Het damescricket 

in Nederland bestaat volgens Wim Neeleman al 

sinds 1932. Lees vooral zijn boeken “Over Krikket 

en Cricket” en “VOC 100 jaar cricket 1904-2004”. 

Er waren wat zwangerschapspauzes, je weet 

hoe dat soms loopt. En hoewel VOC ruim voor 

het gemiddelde geboortejaar van ‘onze’ dames 

een decennium succesvol geweest is in de com-

petitie, was het daarna jaren lang angstvallig stil. 

Het schaamrood staat je dan ook eerlijk gezegd 

wel een beetje op de verbrande, wat pafferige 

kaken als je opeens week na week geen krant 

open kan slaan zonder dat je eigen teamfoto 

vanaf de sportpagina’s je met lovende kop 

bespringt. Dubbel kampioen! En ook nog eens 

twee jaar op rij. En dat terwijl er mensen zijn die 

hier daadwerkelijk jaren heimelijk over dromen, 

voor trainen, mensen voor laten invliegen uit 

cricketparadijzen, in de hoop een fractie van dit 

succes te behalen. Ach ja…. het is gewoon 

gezellig. De lachspieren zijn weer lekker bijge-

traind, want wat een geweldig leuke groep ver-

schillende meiduh met veel overlap in talent en 

liefde voor een tapje bier (behalve de onder 12). 

En eigenlijk is die gezelligheid nog steeds het 

belangrijkste, ook al zijn we super goed. Als er 

nog dames zijn die deze zomergewoonte aan-

spreken: voel je welkom!  Aanmelding via 

Captain Kim, altijd te bereiken via facebook. Kim, 

namens het hele team ontzettend bedankt voor 

alle goede zorgen en meiduh, volgend jaar doen 

we het nog maar een keer dunnetjes over! 

Myrte, Mies, Barbara, Kim, Kajal, Merel, Marijke 

en de nieuwe generatie Julia, Merel, Milou en 

Hester en alle enthousiaste invalsters, suppor-

ters en moeders... jullie zijn THE BEST!

jullie reporter, hel (en een beetje La erna)

Top: vlnr Kim, Milou, Merel, Barbara, Mies, Marijke. Onder: vlnr Myrte, Daniella, Merel(tje), Helene en Julia

Top: vlnr Helene, Marijke, Merel, Mies, Myrte, Julia.  
Onder: vlnr Daniella, Barbara, Kim, Merel(tje) en Milou
Kajal mist op beide foto’s.
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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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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 - 2072279
Prins Alexanderplein 27,  

3067 GC Rotterdam
www.zomerhofmuys.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

010 - 4374040
Postbus 10142, 

3004 AC ROTTERDAM
www.zinzi.nl 

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Zonneveld Finance
Partner in hypotheekadvies en 

persoonlijke verzekeringen
010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zonneveldfinance.nl

Van Weelde 
Chartering 

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

www.vanweelde.nl’
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ROGAM Rotterdam Autostrada, Autolettestraat 4, 3063 NP, 010 - 452 23 22.  
ROGAM Rotterdam Charlois, Driemanssteeweg 40, 3084 CB, 010 - 212 33 00.

ROGAM Gouda, Grote Esch 50, 2841 MJ (Moordrecht), 0182 - 69 60 60.
ROGAM Woerden, Rietdekkersweg 2, 3449 JC, 0348 - 41 42 16.  
www.rogam.nl, info@rogam.nl

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

De E-Klasse 300 BlueTEC HYBRID.
Vanaf € 56.460,-.
Met een laag gemiddeld verbruik en een beperkte CO2-uitstoot zet de E-Klasse 300 BlueTEC HYBRID een nieuwe

economische standaard in zakelijk rijden. Geavanceerde functionaliteiten zoals COLLISION PREVENTION ASSIST,

het optionele DISTRONIC PLUS en het ECO start-stopsysteem helpen u bovendien veilig en verantwoord op weg.

Kijk ook op www.rogam.nl.


