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WEEKENDJE WEG´... 

De zomer van 2013 zal iedereen nog lang heugen! Een cricketseizoen om te zoenen, waarbij volgens
mij alleen de wedstrijd in Engeland tussen Missing Bail en Middleton CC
verregende. De prestaties van VOC 1 waren het absoluut hoogtepunt! Ik
hoor in februari van dit jaar onze voorzitter nog zeggen, dat het de bedoeling was om ergens in de komende jaren weer terug te komen in de top.
Dat is dus beduidend eerder dan wie dan ook verwacht had. Geweldige
potten, leuk cricket tegen minder tegenstand dan was verwacht en last but
not least: er stond na jaren weer een VOC-team met echte bloedhonden in
het veld. Onze oud-voorzitter René van Ierschot zegt het in dit nummer zo
mooi: Resultaten bouw je op sfeer. En dat is passend voor dit cricketseizoen.
Hulde aan de spelers, en iedereen die er zijn of haar positieve bijdrage aan
heeft geleverd. Wil hier de sportredactie van AD-RD speciaal vermelden.
De Rotterdamse Hoofdklasser haalde iedere maandag de krant op positieve wijze, hetgeen uitkijken naar de volgende wedstrijd alleen maar goed
deed. Het promoveren naar de Topklasse zal voor de cricketcommissie
uitdagend huiswerk geven. Gelukkig is er voldoende tijd om te bezinnen
hoe we in deze klasse gaan spelen. Ik heb er gezien het vertoonde spel een
goed gevoel bij. Onderaan in het linker rijtje is voorlopig genoeg. Alles
daarboven mooi meegenomen. Onze actieve cricketvoorzitter laat u er in
dit nummer meer over weten. Maar er gebeurde meer op cricketgebied.
Zes vrijdagavonden was er volop jeugdcricket te zien met heel veel jonge
enthousiaste cricketers, die we hopelijk de komende jaren vasthouden op
de Hazelaarweg. De namen van Erna Truijens en Annebo Verhoeven
mogen als spil in de organisatie niet onvermeld blijven. Ik hoop dat we hier
volgend jaar weer op dezelfde wijze mee door gaan. U9 was bij de jeugd
een verrassing. Helaas haalden de mannetjes net het kampioenschap van
Nederland niet.
De cricketers in de Topklasse, met voetballend VOC 1 in de Hoofdklasse.
Tim Ruyters, tot nu toe de enige eerste elftal speler van VOC die in drie jaar
tijd vier kampioenschappen meemaakte, zei enige maanden geleden in
de krant: “Natuurlijk wil ik promoveren naar de Topklasse.” Ik weet zeker
dat vele voetbalsupporters het komende seizoen zullen gaan kijken en
hierover diverse meningen hebben. Eerst maar eens kijken wat er gaat
gebeuren in deze sprankelend nieuwe klasse, waar enige jaren geleden
niemand van had kunnen dromen. Wens ons eerste meer dan veel succes
toe! Voor de cricketsupporters was het al jarenlang gesneden koek: een
uurtje rijden voor een uitwedstrijd. Trouwe voetbalsupporters moeten hier
nu ook aan, daar VOC in Haarlem, Goes, Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam
de uitwedstrijden speelt. Leuk om er een “weekend weg” van te maken.
Tenslotte: de Redactie van Vocabulaire zit in de val van de “Tien kleine
negertjes” Walter mis ik creatief nu al. Feitelijk mailden en belden we elkaar
het hele jaar door. Was het niet voor het komende nummer, dan was het
wel voor het daarop volgende nummer. Namens de redactie bedankt voor
alle inzet en energie die je er in gestoken hebt. Ik hoop dat er iemand
opstaat die hem gaat opvolgen. Moet toch lukken in deze club vol enthousiaste mensen, waarin Vocabulaire voorlopig nog niet is weg te denken. De
bal ligt bij u als lezer.
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MATTHIJS CREUTZBERG

Wat een
Cricketseizoen!
In februari van dit jaar was de kick off van het
Cricket2020 programma. Tijdens een mooie en zeer
vruchtbare sessie met veel VOC’ers werden een aantal
groepen gevormd die in het kader van het Cricket2020
programma ieder een aspect van het programma gingen uitwerken. Zoals afgesproken tijdens de laatste
ALV zou ik een update geven van hetgeen we tot nu
toe hebben bereikt en wat we voor komend seizoen
nog in de pen hebben zitten.
Cricket Academy:

Academy zal worden gebundeld. Alle selec-

De Cricket Academy vormt het hart van het

tiespelers en ons aanstormend talent zal wor-

Cricket2020 programma en bepaalt in zekere

den geëvalueerd volgens een standaard

zin ook het succes van het programma. Na de

methode en er zal ene individueel winterpro-

aanstelling van Bas is er een plan gemaakt

gramma worden bepaald voor deze spelers.

hoe die Cricket Academy eruit moet zien en

Uiteraard zal datgene wat we afgelopen sei-

zijn we druk aan de slag gegaan met het

zoen hebben gedaan worden geëvalueerd en

invullen van de coaching staff. Er is een pro-

opnieuw en wellicht nog beter en strakker

fiel gemaakt voor een professional coach, de

worden ingevuld. Wij zijn ons terdege ervan

trainingsmethodiek is bepaald en het speci-

bewust dat succes in de zomer wordt bepaald

fieke trainingsmateriaal is aangeschaft.

door het werk dat je in de winter verzet.

Trainingsschema’s zijn opgesteld en we heb-

onder vlnr: Manminder Singh, Atse Buurman, Bobby Hanif,
Maarten van Ierschot, Umar Baker, Bas Zuiderent, Dirk van Baren, Tim Ruyters
boven vlnr: Sandy Rogers, Tim de Kok, Jelte Schoonheim
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ben gezorgd dat iedereen een goede trainer

Evenementen & Communicatie:

kreeg.

Het kan je niet ontgaan zijn dat we afgelopen

Voor komend jaar willen we de zichtbaarheid

seizoen veel “herrie” hebben gemaakt. Veel

van de Cricket Academy verder vergroten. De

nieuwe evenementen zoals de Season Kick

website zal worden uitgebreid met een apar-

Off en het Tape Ball toernooi waren een door-

te afdeling Cricket Academy waarin alle infor-

slaand succes. Wij willen graag al deze evene-

matie die te maken heeft met de Cricket

menten evalueren, vastleggen in een blauw-
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OPEN DEUR
druk en ook in een soort jaarplanning opne-

leven geroepen om die taken wat meer te ver-

Internationale Wedstrijden:

men zodat we nog makkelijker weten wan-

delen. Vele handen maken licht werk. Nu de

Op VOC hebben we dit jaar een mooie wed-

neer we at gaan organiseren.

groep er is zullen we voor 2014 gaan bekijken

strijd

Voor wat betreft de communicatie is er erg

hoe we deze groep nog efficiënter kunnen

Worcestershire gehad waarbij zowel de bond

veel gebruik gemaakt van vele vormen van

laten werken, wellicht nog een aantal mensen

als de gasten laaiend enthousiast waren over

Social Media (Facebook, Twitter, Website) en

erbij vragen en bovenal zorgen dat al deze

de accommodatie en in het bijzonder over de

zal komend seizoen ook Instagram worden

mensen de juiste kennis en kunde opdoen om

pitch. Ook hebben we een U19 kwalificatie

toegevoegd. De samenwerking met het AD is

dit uniek stukje gras te kunnen onderhouden.

toernooi gehad wat met vereende krachten

erg goed bevallen en zal ook komend seizoen

tussen

het

Nederlands

XI

en
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in goede banen is geleid. Ook hier louter

verder worden geïntensiveerd. Het meer

Umpiring & Scoring:

lovende woorden. Het is mooi te zien dat we

structureren van deze afdeling is een doel

De visie die wij in het Cricket2020 plan heb-

dit dus kennelijk goed kunnen, het zal voor

voor 2014.

ben neergelegd is het idee dat we eigen

2014 zaak worden om tot een soort standaard

Waarom? Daarom!

jeugd gaan opleiden en daarmee succesvol

draaiboek te komen waardoor het eenvoudi-

Terrein:

willen zijn. Een onlosmakelijk onderdeel van

ger is de groep mensen die zich nu met dit

Een van de onderdelen waar we nadrukkelijk

cricket is het umpiren en scoren. Als je dus

soort evenementen bezighoudt uit te brei-

aan hebben gewerkt is het terrein en de wens

succesvol wil zijn dan zal je ook moeten zor-

den.

om dit weer volledig “up to standards” te krij-

gen dat je iedereen ook op het gebied van

gen. Daar is in een enthousiaste commissie

umpiring en scoring opleidt. Voor beide

Samenvattend kan je stellen dat we grote

een goed begin mee gemaakt en met name

aspecten is een cursus ontwikkeld die inmid-

stappen hebben gemaakt, we zijn in staat

op veld 2 kan je inmiddels stellen dat we daar

dels ook een aantal keren is gegeven. Voor

geweest Cricket weer onder de aandacht te

op het niveau zijn waar we willen zijn. De

2014 zullen we verdergaan met die opleidin-

brengen en mede door de goede prestaties

screens staan nadrukkelijk voor 2014 op de

gen en zullen deze ook integreren in het

van de elftallen, het eerste in het bijzonder, is

planning, maar daarnaast is het met de aan-

opleidingspakket van de Cricket Academy.

het ook weer leuk geworden langs de lijn. En

Als ik hoor en lees dat veel sportverenigingen het moei-

laat dat nou net een van de drie pijlers van het

lijk hebben om hun zaken georganiseerd te krijgen, dan

geschafte parasols, het nieuwe scoreboard, de

Tijdens mijn Nieuwjaarsspeech op 1 januari 2013 heb ik gesproken over ‘waarom’
mensen iets doen. Waarom worden mensen lid van VOC? Waarom zijn er ruim
300 vrijwilligers die voor de vereniging in touw zijn? Waarom komen mensen
op zaterdag en zondag naar de wedstrijden kijken? Ik vond dat belangrijk omdat
wij allemaal te allen tijde het juiste beeld hierbij moeten hebben.
•	Heerendivisie is gestart en het clubhuis staat op vrijdagavond volledig vol.

tafel en de stoelen en last but not least de

Voetbal Cricket Integratie:

programma zijn. Het balkon zat ook regelma-

krijg ik het gevoel dat ze daar het ‘waarom’ niet in orde

mooie in VOC kleuren gespoten container,

Vanaf het begin hebben we gesteld dat we

tig weer aardig vol. We zijn er nog lang niet,

hebben. Te veel aandacht voor korte termijn zaken en

Slechts een selectie van wat er op ons terrein gebeurt.

weer goed toeven langs de lijn. Voor het eer-

voor wat betreft de groei binnen Cricket met

maar we kunnen wel stellen dat we met de

verkeerde prioriteiten lijkt het euvel.

Allemaal terug te leiden naar het ‘waarom’: elke dag zor-

ste veld zijn in feite ook de parasols en de

name moeten kijken naar de samenwerking

juiste dingen bezig zijn en de juiste keuzes

stoelen de grootste verandering. Voor 2014

met de Voetbal afdeling. We zijn een club met

maken.

staan voor het eerste veld met name de

twee sporten die elkaar erg goed aanvullen.

screens, het teampodium en de banken langs

Zorg dan dat daar nog meer wordt samenge-

het veld op de agenda.

werkt. Daar is dit seizoen een voorzichtige

gen dat er op VOC op een goede, leuke manier gesport
Onze vereniging bestaat (sinds 1895) omdat mensen er

kan worden door iedereen, jong & oud, selectie- en

graag komen (gezellig), omdat ze iets leren op sportief

breedtesport.

Ik wens iedereen een mooie winter toe, wij

gebied (ontwikkelen technische vaardigheden) en

Daar ben ik trots op en ik vertrouw erop dat alle VOC’ers

zullen er alles aan doen in die winter alvast de

omdat ze iets leren c.q. terugkrijgen op sociaal gebied

zich in dit beeld herkennen.

start mee gemaakt en het doel is om in het

eerste stappen te zetten naar wederom een

(teamgevoel, winnen, verliezen). Vanuit de verenigings-

Grashonden:

lopende voetbalseizoen nog nadrukkelijker

succesvol jaar.

gedachte wil je eigenlijk van wieg tot graf leden aan je

Het graswicket is een uniek onderdeel van ons

die samenwerking te zoeken en te zorgen dat

complex. Om dit uniek te houden is er veel

gedurende het seizoen deze ook bekend

onderhoud nodig. Dat werd in voorgaande

wordt gemaakt en men bekend blijft met

De reden dat ik in deze Open Deur hier aandacht aan

jaren vaak door een beperkt groepje mensen

Cricket.

besteed, komt door een aantal recente gebeurtenissen:

gedaan. De Grashonden zijn met name in het

Veel voetbal- en cricketplezier de komende 9 maanden!

binden. Dat is het ultieme doel.
Matthijs Creutzberg



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

•	Cricket U9 is nummer twee van Nederland geworden
en VOC 1 (cricket) is kampioen geworden. Cricket2020
(focus op eigen jeugd) is goed gestart!
•	VOC 1 (voetbal) wint eerste wedstrijd in Hoofdklasse
en 12 van de 14 spelers hebben hun hele opleiding
bij VOC bij genoten. Onwaarschijnlijk wanneer je dat
vergelijkt met andere verenigingen.
•	700 jeugdleden zijn vol goede moed aan het seizoen
begonnen en worden daarin begeleid door 150 leiders, trainers en scheidsrechters.
•	Touringgezelschap The Missing Bail speelt haar 100ste
wedstrijd in Engeland.
•	Voetbalclinic op 7 september wordt druk bezocht en
VOC selectiespelers begeleiden met veel enthousiasme aan grote groep F-mini’s. Hun ouders staan trots
langs de lijn.
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VOC-stewards v.l.n.r. Luuk Bannink, Ron Smeding, Pieter de Groot, Lau van Everdingen en Rob Roldaan.
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JEUGDTRIBUNE

JEUGDTRIBUNE

Door Timo van
Warmenhoven en
Rams

Johan Voskamp
Steenbergen

Wil je je voorstellen aan de lezers van

INTERVIEW OP
HET KASTEEL MET

Vocabulaire?

Ik ben Ruud Steijvers, 21 jaar oud, voetbal
sinds ik 6 jaar oud ben en speel sinds vorig
seizoen in het 1e. Ik studeer nog.

SPITS VAN SPARTA

Ruud Steijvers
Waar ben je begonnen met voetballen?

Ik ben bij VOC in F11 begonnen, samen
met Pieter en Nico, die nu ook in het 1e
spelen.

selectieteams gevoetbald.
Heb je altijd rechtsback gespeeld?

ging ik terug naar Nederland.

dat ik Messi of Ronaldo was.

Ja ik heb er vroeger tegen gespeeld met
Westlandia.

Kun je nog meer vertellen over je

Hoe is het om weer bij Sparta te spelen?

ervaringen in Polen?

Wat is je positie in het team?

Dat was een heel mooie ervaring. Ik
begon daar ook meteen heel goed en
scoorde de winnende in mijn eerste
wedstrijd. Dat was voor Europees
voetbal in het nieuwe stadion voor het
EK. We speelden toen voor 43000 man.
Daarna ging het ook heel goed, en in de
twee jaar dat ik daar speelde zijn we
landskampioen geworden en hebben
we de Poolse supercup gewonnen.

Leuk. Het is een mooie club. En ik ben blij
om weer elke week te kunnen spelen.
Het gaat nog niet geweldig met het
team. We zijn nog op zoek naar de goede
vorm, maar wel op de goede weg.

Ik speel spits en ben degene die de
doelpunten moet maken voor het team.
Je voetbalde bij Lyra, ging naar een
hoofdklasser en toen naar Excelsior.
Waren die sprongen niet moeilijk?

In het begin was het wel wennen en ik
moest aanpoten maar daarna ging het wel
goed. Het veel rennen was wel erg zwaar.

Wat is je favoriete club?

Ik begon rechtsvoor tot de D, maar toen
zette de trainer me rechtsachter !

Op welke positie speel je het liefst? Op

Feyenoord is mijn favoriete club.

Zou je op een andere positie willen

welke positie speel je in het 1e?

Wat is je favoriete speler?

spelen?

Ik speel het liefste centraal verdediger.
In het 1e ben ik rechtsback.

Ik heb niet echt een favoriete speler, heb
ik nooit gehad eigenlijk.

Ik zou het leuk vinden om dichter bij de
goal te spelen.

Wat hoop je dit jaar te bereiken met het 1e?

Wat zijn je hobby’s naast voetballen?

Heb je in de jeugd al een concurrent zien

Ik ben begonnen bij Lyra in de Lier, daar
begon ik toen ik 6 was. Op mijn 15e ben
ik naar Westlandia gegaan om hoger te
kunnen gaan voetballen en omdat ik
met betere jongens wilde gaan spelen.

Het zou mooi zijn als we in de top 5
eindigen. In ieder geval willen we niet
degraderen.

Tennissen doe ik erbij, dat vind ik leuk.
En ik vind het leuk om voetbal
wedstrijden te kijken op televisie.

lopen?

Heb je nog vrienden bij VV Lyra en ga je

Ik heb in de E3 een paar goede spelers
gezien!

nog wel eens kijken?

Wat hoop je te bereiken als voetballer?

Bijna iedereen speelt in het eerste op

Wat voor type rechtsback ben je ? Een type

Gewoon, mijn hele leven bij VOC
voetballen, het liefst in de hoofdklasse
natuurlijk.

zwarte schoenen ipv gekleurde. Wat vind

Dani Alves?

jij mooie schoenen en herinner jij je nog je

Ik hou wel van opkomen, maar niet
zoals Dani Alves.

Ik heb nog veel vrienden want het is ook
mijn dorp. Ik woon er nog steeds. Het
afgelopen jaar was ik in Polen. Toen kon
ik natuurlijk niet kijken, maar als ik dit
jaar tijd heb, ga ik nog eens kijken.

Je bent aanvoerder van een

Ik speel ook op zwarte schoenen en
mijn eerste paar schoenen was ook
zwart, maar het moet ook een beetje
van de trainer!

Denk je dat jullie in de hoofdklasse om de

Waar heb je daarna allemaal gespeeld?

bovenste plaatsen mee kunnen doen?

Als je niet was gaan voetballen, wat had je

Heb je al gezien of Thomas beter is

Bij RKC heb ik een half jaar gespeeld,
Helmond Sport 1 jaar, Sparta 1 jaar.
Daarna ben ik naar Polen gegaan, naar
Slask Wroclaw, daar heb ik twee jaar
gespeeld. En nu speel ik weer bij Sparta.

zaalvoetbalteam. Wat vind je van
zaalvoetbal?

Ik vind het leuk om zaalvoetbal erbij te
doen. Het niveau is wel een stuk minder.
Doe het vooral voor de lol.
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Goed je best doen op VOC en veel op
straat voetballen, dat is goed voor je
techniek.

door
Ralph van Dijk
en Timo van
Warmenhoven

Ken je de voetbalclub VOC?

eerste paar voetbalschoenen?

Ik denk dat we wel mee kunnen doen in
de top 5!

Waar ben je begonnen met voetballen?

dan voor sport willen doen of doe je nog

geworden in Amerika?

Wat wil je bereiken met zaalvoetbal?

een andere sport?

Je was de afgelopen twee jaar dus in

Ik wil graag kampioen worden dit jaar.
Vorig jaar is dat niet gelukt dus nu moet
het wel lukken, anders is voor mij het
seizoen mislukt.

Ik speel tennis en had dan ook aan
tennis gedaan als ik niet was gaan
voetballen.

Ik heb het nog niet gezien, want hij
speelt nog maar net weer mee.
Wordt het geen tijd voor de VOC-

Heb je nog tips waardoor we net zo goed

selectieteams gevoetbald?

kunnen worden als jij?

Vanaf de E-tjes heb ik altijd in de

Ik heb een vriendin die ook mee ging
naar Polen en later kregen we ook een
zoon die Jesse heet. Dat was in de
winterstop en gelukkig was ik toen vrij.
Later kwamen zij ook en in de zomer

Heb je in de jeugd altijd in de

spelersbus?

Ik denk dat het wel van pas komt, ook
voor de jeugd!!!

Polen. Woonde je daar ook met je familie?

Gaat je zoon later ook voetballen?

Jesse is acht maanden oud dus die
voetbalt natuurlijk nog niet. Ik denk dat
die later wel gaat voetballen, want
anders heeft hij een groot probleem
met zijn vader.

Als je in Polen voetbalt hoe gaat dat dan

Wat denk je, wordt Sparta dit jaar

met de taal in het veld? En in de

kampioen?

kleedkamer?

Ik hoop het. Het wordt wel moeilijk,
want VVV en Willem II willen ook graag
terug naar de eredivisie. Dat geldt ook
voor De Graafschap en Dordrecht. We
gaan wel voor het kampioenschap en
anders de play-off’s.

De voertaal was Pools maar een paar
jongens spraken Engels. De trainer
sprak Pools. Ik ging altijd naast mensen
staan die Engels spraken en die hielpen
me dan. Ik ben het steeds meer gaan
leren en toen kon ik het beter begrijpen.

Heb je vaak blessures?

Zonder de jeugd erbij denk ik 29 keer.
Dat was voor Sparta en ik werd toen ook
topscorer van de Jupiler League.

Eigenlijk niet zo vaak. Ik heb nu toevallig
wel last van mijn lies en daarom speel ik
de laatste tijd niet zo vaak. Ik ben niet
helemaal fit en het gebeurt maar soms
dat ik last heb van mijn hamstring of lies.

Wat was je mooiste wedstrijd die je

Wat ga je doen als je te oud bent om op

gespeeld hebt?

professioneel niveau te voetballen?

Dat was in die eerste wedstrijd in Polen in
het nieuwe stadion dat gemaakt was
voor het EK dat die zomer zou gehouden
worden. 43.000 toeschouwers waren er
aanwezig en voor de wedstrijd begon
was er ook en hele mooie lichtshow en
toen maakte ik volgens mij ergens in de
50e minuut de winnende goal. Het werd
ook 1-0 en toen had ik echt het gevoel

Daar heb ik eigenlijk nog niet echt over
nagedacht. Ik denk dat het me wel leuk
lijkt om iets met de journalistiek te doen
of zo. Geen voetbalcommentator maar
iets met een tijdschrift of met de krant.

Wat is record aantal doelpunten in een
seizoen?

Heb je ooit een keer in een wedstrijd 8 keer
of meer gescoord?

Ja het was bij mijn debuut bij Sparta in
de wedstrijd Sparta tegen Almere City.
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INTERVIEW

René van Ierschot

Resultaten bouw
je op sfeer!
Oud VOC-voorzitter René van Ierschot doet nog
steeds veel voor VOC. Waarom is dat toch? ‘Tja, ik hèb
iets met de club. Natuurlijk is er waardering van
leden, van het bestuur, maar daar doe ik het niet voor.
Ik heb het gevoel dat het me ontspant, dus lijkt het

‘De tendens naar individualisme zie ik weer
terugbuigen; het ergens bij horen komt ook
weer terug. Ik zeg: neem dertigers in je
bestuur op, ze zijn er toe in staat én ze zijn
bereid om initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Ergens in de jaren
’70 hebben de mensen die nu eind vijftig/
begin zestig zijn de “bestuurlijke macht”
gegrepen. Dat was het einde van een oude
generatie bestuurders. Maar de mensen die

eerder eigenbelang’, lacht René.

dus nu eind vijftig/begin zestig zijn trekken op
veel plekken nog steeds aan de touwtjes.’

René van Ierschot maakt onder meer foto’s

bondenheid met VOC ter sprake komt, zegt

René legt uit dat de generatie die daar vlak

van bijna alle wedstrijden van het eerste cric-

René: ‘Dat gaat mij boven alles. VOC is een

achter zit, in hun jeugd en ook in hun carrière

ket- en voetbalelftal en zet die meteen op de

sociaal-maatschappelijke cocoon waar men-

de wind mee hadden en uit de wind werden

VOC-site. Je moet er dan wel elke zondag zijn,

sen zich thuis voelen. Je bent een onderdeel

gehouden. ‘Die mensen hadden - althans de

hou je niet van vakantie?

van de VOC-wereld. De samenhang van leden

meesten - destijds niet geleerd om initiatie-

niet de prestaties op hoog niveau proberen te

‘O jawel, maar mijn vrouw Debbie en ik gaan

kenmerkt VOC vanaf de oprichting. En natuur-

ven te nemen, een vereniging richting te

houden door spelers te werven tegen beta-

graag ergens in februari naar het zuidelijk

lijk wil je competitief spelen en winnen, maar

geven. De dertigers van nu kunnen dat wel

ling. Nee, het allemaal met je eigen mensen

halfrond. Australië bijvoorbeeld, waar mijn

het allerbelangrijkste is dat je met je maatjes

weer. Dus vraag die mensen!’

doen. En als het moet ook samen een stapje

broer Eric-Jan woont.’

bent.’
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Nationaal
méér aandacht
voor cricket

terug kunnen zetten.’

René maait ook het gras vlak voor de cricket

Het allemaal
met je
eigen mensen doen

grootste sport in de wereld, in ons land niet
van de grond komt (in 1860 waren er 3000
cricketers, vandaag 6000), haalt René zijn
schouders op. ‘Misschien om dat het als elitai-

René vertelt dat hij in het eerste cricketteam

Cricket in combinatie met voetbal acht René

re sport wordt gekenschetst? Maar ja, golf was

speelde van 1966 tot 1982.

heel belangrijk voor VOC. Je werft uit de voet-

dat ook en golf heeft cricket overspoeld.

‘In 1969 degradeerden we uit de hoogste klas-

balafdeling jonge enthousiasten die anders

Duurt een cricketwedstrijd te lang? 18 holes

se om gelijk het jaar erop terug te komen.

nooit aan cricket gedacht zouden hebben. En

duurt ook lang. Er is veel concurrentie in de

Het valt René op dat het bij oude clubs, HFC,

Vervolgens werden we in vier jaar tijd drie

als je talent hebt en je wilt ervoor gaan, kun je

zomer, watersporten noem maar op. Ik denk

Quick, HBS, AFC, Hercules, noem maar op,

keer kampioen van Nederland. Misschien is de

sneller doorgroeien naar een hoger niveau

eerder dat de cricketverenigingen sterker

Ik heb het idee dat ambitie onze clubgeest

weer goed gaat. De op financiële sponsors

degradatie van het eerste cricketelftal vorig

dan in een andere sport, gewoon vanwege de

moeten worden en meer outgoing. Samen

niet stoort.’

gebaseerde clubs doen het over het alge-

jaar wel een zegen geweest. Het was een klap,

schaal.

met de KNCB moeten ze er meer aan doen om

meen minder goed. Het leeft weer om méér

na jaren ruiken aan het kampioenschap.

‘Er zijn 6000 cricketers in ons land en we doen

de sport kenbaar te maken, al heb je de media

te zijn dan een sportclub.

Kampioen worden lukte maar niet. De verlei-

internationaal mee. Vandaag is er helaas een

uiteraard niet mee met 6000 spelenden.’

‘Bij ons voetbal zie je het resultaat van een

ding om betaalde versterking te halen is dan

Nederlands team met veel spelers die een

goede jeugdopleiding waar Piet van

groot. Die verleiding moet je weerstaan en dat

NL-paspoort hebben, maar daar houdt het

Charles Muetstege
Robert Mol

thuiswedstrijden van het eerste. VOC heeft

Het winnen wordt in het algemeen toch

geen eigen groundsman meer en de gemeen-

steeds belangrijker?

te maait wel, maar niet vlak voor wedstrijd.

‘Hoge sportieve doelen stellen mag en hoort

Het is heerlijk - zo weet René uit ervaring - om

ook bij een sportvereniging. Als het maar

op net gemaaid gras te spelen. ‘Maaien vind

geen inbreuk op het verenigingsleven heeft.

ik leuk om te doen en daarbij: ik gun het de
spelers van het eerste team van harte.’

VOC is een
sociaal-maatschappelijke
cocoon

Op de vraag waarom cricket, de op één na

Individualisme
en
eigenbelang

Schooneveld de basis voor legde. De VOC-

beseffen we nu. Een coach of een coach-spe-

mee op.’ René vindt dat binnen de KNCB het

Die foto’s maken. Waarom dat?

Tegenwoordig zie je toch een hoge mate

organisatie pakte dit hierna goed op. Ook wist

ler zoals Sandy is oké. Die helpt dat je eigen

belang van de clubs weer te herkennen moet

‘Nuttig voor de geschiedschrijving van de

van individualisme en eigenbelang? Je

de club zowel sporters als recreanten “erbij” te

mensen beter worden. Maar de prestatie mag

zijn, met een afspiegeling in de Nationale elf.

club, maar ook voor de actualiteit.

wilt winnen voor jezelf en hooguit ook

houden. Als ik nu – maandag 29 juli jl., red –

niet belangrijker worden dan het verenigings-

‘Daar zullen jonge enthousiaste bestuurders

Al kijken beduidend minder mensen naar de

nog voor je team, maar liefde voor de

naar ons cricket en voetbal kijk, wordt het de

leven. Resultaten bouw je op sfeer en niet

het initiatief voor moeten gaan nemen en die

foto’s als “we” verloren hebben.’ Als zijn ver-

club…? Bestaat dat nog?

kunst straks ook weer eens te verliezen. Zeker

omgekeerd.’

bestuurders zijn er niet. Nog niet.’

11

JEUGDTRIBUNE

U9 bijna

Kampioen van Nederland!
Deze lente waren er aanvankelijk
genoeg ‘Under 9’ spelers voor ongeveer
anderhalf cricketteam. Dit was voor
Annebo Verhoeven van het
jeugdcricketbestuur een mooie
aanleiding om te gaan ronselen onder
voetballertjes en de oudere ‘tip en
runners’. Aan het begin van het
cricketseizoen beoefenden er twee
jongensteams Under 9 op de
zondagochtenden op VOC en/of op
verdomd ver weg van Rotterdam
liggende cricketvelden de edele
cricketsport. Omdat de ouders van de
U9-spelers niet meer konden dan het
uiten van algemene termen als ‘zet hem
op’ en ‘mooi zo’, werd er door de
teammanager Annelies Peppelenbosch
onder de oudere cricketjeugd een
drietal coaches geronseld, te weten
Pepijn Katsburg, Bart Ruyters, en Sjoerd
van den Berg. Hoe zij het deden is nog

12

steeds een raadsel, maar na een aantal
nipte winsten en één nipt verlies
vanwege het rennen op ballen waarop
eigenlijk niet gerend had moeten
worden, maar zeer zeker ook vanwege
het uit sportiviteit slaan op rollende
ballen waarop eigenlijk niet ‘gebat’ had
moeten worden en de innerlijke
tweestrijd die dat laatste voor de
‘umpires’ van de tegenstanders met zich
meebracht, hebben zij er een zeer goed
draaiend team van gemaakt. De
jongens van U9 hebben een aantal – de
tegenstanders vernederende – winsten
geboekt met scores die opliepen tot
meer dan 150. Eén wedstrijd tegen de
gedeelde koploper Rood-Wit gaf de
doorslag met slechts 2 runs verschil,
welk verschil in de één na laatste bal tot
stand kwam en na een bijna
handgemeen tussen de tellende
mensen achter de tafel werd

MISSING BAIL 99
NOT OUT
Eind juli ging The Missing Bail op weg voor

leden met een gemiddelde leeftijd 78 en 6

geformaliseerd. De jongens van U9 zijn
bijna klaar om het stokje van het eerste
over te nemen. Gezien de leeftijd van de
jongens zou het dan wel mooi zijn
wanneer het aanvangstijdstip van de
vrijdagavond ‘twenty/20’ wedstrijden
iets wordt vervroegd vanwege de
bedtijd, maar dat is natuurlijk een
kleinigheid. U9 speelde de landelijke
finale in Bloemendaal om de ‘cup met
de grote oren’ eind augustus. Pieter-Bas
Peppelenbosch, Finn Huigen, Cian
Huigen, Merlijn Neira de Back, Antoine
van Stijn, Maas Heere, Lars Piket en
Adriaan van Waasbergen waren er klaar
voor. Helaas moesten de net uit verre
oorden teruggekeerde VOC-ers het
onderspit delven tegen HBS, dat alweer
gefocussed was op het spel binnen het
ronde touw. De toekomst lacht VOC toe.

hun tweejarige queeste, op zoek naar het

maanden) konden ons met al hun opsporings

onbrekende dwarshoutje. Het was dit jaar een

ervaring niet verder helpen.

van Engeland (Henfield, est. in 1771!), werd

Adrien van Nunspeet en

Rik van Waasbergen

het kleinood aangetroffen. Zelfs The

Koen van Everdingen

Annelies Peppelenbosch

Gentlemen of the Essex CID (oud-recherche-

bijzondere tour, daar de 100e wedstrijd sinds
de oprichting in 1981 gespeeld werd. Alle

De teller staat inmiddels op 104 wedstrijden,

Bailers die ooit hadden deelgenomen waren

maar de bail bleef dus spoorloos. Er is echter

uitgenodigd en zo vertrokken niet minder

geen enkele reden tot wanhoop of paniek:

dan 33 tourgangers vanaf café Stobbe, uitge-

er is inmiddels door “The Committee” een

Op de foto voor Windsor Castle v.l.n.r.:

rust in fonkelnieuwe jasjes en opgevouwen in

drastische verjonging ingezet, waardoor de

de vertrouwde busjes van van ’t Hart, richting

continuïteit van dit V.O.C.-instituut gegaran-

Engeland. Dit nadat Roderick Faasen, die vier

deerd is en er in de toekomst nog vele pogin-

cricketbats had voorzien van zijn artistieke

gen zullen kunnen worden ondernomen The

tags, het gezelschap had uitgeluid met een

Missing Bail te vinden.

Rob van Everdingen, Robert de Widt,
Randy v.d. Broek, Jelger Gustafsson,
Koen van Everdingen, Florian Faasen,
Leen Hennink, Tim Ruyters, Willem Jan Kok,
Vincent de Widt, Rob de Widt, Peter Faasen,
Jim Boddé, Hans v.d. Kooij, Henk Hennink,
Frank Tol, Luuk Bannink, Lau van Everdingen,
Feiko v.d. Oever, Bas Punt, Pieter de Groot,
Alan Garland, Piet Woerdeman,
Adrien van Nunspeet, Bert Roldaan,
Wouter Koedam, Matthijs Creutzberg,
Daan van Everdingen, Nick Simoncelli,
Frits de Haan, Rob Vos en Dennis v.d. Broek.
Op de foto ontbreekt Jelte Schoonheim

gloedvol gedicht.
Namens The Committee, bestaande uit:
Er werden verwoede pogingen gedaan de

Piet Woerdeman

Honorary Chairman,

bail te vinden, rondom Windsor Castle (zie

Matthijs Creutzberg

Honorary Secretary,

foto), in de omgeving van Brighton en op de

Henk Hennink

Honorary Treasurer,

terugweg in Essex, maar noch in de koninklij-

Randy v.d. Broek

ke domeinen, noch op een van oudste velden

Honorary
Accommodation Manager,
apprentices,

Willem Jan Kok,
Honorary Fixture Secretary
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SPEERPUNTEN
JEUGDVOETBAL 2013/14
Plezier, zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling vormen
de basis van het jeugdvoetbalbeleid voor het komende seizoen.
Een werkgroep met daarin leden van de jeugdvoetbalcommissie, de technische commissie, enthousiaste ouders en coaches
hebben recent VOC’s jeugdvoetbalbeleidsplan weer geactualiseerd. Uit dit plan zijn enkele speerpunten voor seizoen 20132014 vastgesteld.

De speerpunten zijn:
•	Verdere verhoging van de kwaliteit van de
begeleiding van competitieteams

VOC Familie Cricketdag
12 juli 2013

•	Uitbreiden of betere benutting van de
capaciteit van de accommodatie
•	Uitbreiden jeugdkader
•	Versterking binding met alle vrijwilligers en
ouders van jeugdspelers
•	
Vanaf E-tjes wordt na de wedstrijd
gedoucht
Daarnaast gaan we de coaches, managers en
trainers van A-, B- en C teams ook de workshops voor Positief Coachen aanbieden. Met
programma’s als Positief Coachen, cursussen
jeugdvoetballeider, pupillentrainer en trainercoach 3 zorgen we voor verbetering van de
begeleiding van de teams. De selectieteams
hebben daardoor goed opgeleide coaches en
managers (nieuwe naam i.p.v. leiders). Dit jaar
focussen we op de versterking van de bege-

•	Voetbaltechnische/tactische

coaching

o.b.v. Positief Coachen
•	Invulling beoordelingen (TIPS)

leiding van de competitieteams. Die hebben

ding binnen de teams. Van de managers
wordt verwacht, dat zij de teamafspraken met
ouders bespreken en verwachtingen aan

veelal goede managers, maar niet elk team

Daarnaast zorgt de coach bij E en F spelers dat

ouders helder maken. Ouders kunnen helpen

heeft ook een coach die het voetbaltechni-

ze op alle posities spelen, zodat ze ervaren

met vlaggen of bijvoorbeeld de teampagina

sche- en tactische kan meegeven. Vanaf dit

wat het is om in de aanval of in de verdediging

bijhouden. Daarnaast verwachten wij van de

seizoen zullen de coaches van die teams meer

te spelen. De managers zorgen voor:

ouders dat ook zij motiveren en aanmoedi-

begeleiding krijgen van de (hoofd)trainers om

• Alle organisatorische zaken rond team

gen. Met het huidige aantal spelers zitten we

hun rol als coach beter te kunnen invullen.

•	Vaststellen van teamafspraken met spelers

aan onze grens van het faciliteren van trainin-

Vandaar dat we in navolging van vele hockey-

en ouders

gen en aantal wedstrijden. Wij voorzien dat

clubs een nadrukkelijke scheiding aanbren-

• Draagt bij aan Positief Coachen

wij een oplossing moeten realiseren voor het

gen in de rollen van manager en coach.

• Organiseert een team event

eind van dit seizoen.

Coaches (geven soms training) en zorgen

• Houdt nauw contact met de coördinator
Frits-Jan Groenewold

voor:
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den de jonge spelers leuk en verhoogt de bin-

• Afstemming met trainers

Daarnaast zorgen de manager en de coach

• Opstelling , wissels

dat er na wedstrijd wordt gedoucht. Dit vin-
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SPOTLIGHTS ON:

Jeugdkampioenen VOC seizoen 2012/13:

A1, C2 en B5
VOC kan terugkijken op een sportief en succesvol jeugdseizoen.
Het afgelopen seizoen hebben wij drie jeugdteams kunnen feliciteren met het behalen van

VOC A1

is

VOC A4:
Vriendenteam

A4

hiermee

gepromoveerd

VOC A4, een vriendenteam waarbij de meeste jongens

digen in de competitie met veel plezier. Hierin is zeker een

van hoofdklasse naar divisieniveau. Een unieke

elkaar al kennen sinds dat ze negen of tien jaar oud zijn. Veel

grote rol weggelegd voor onze twee coaches; Hans en

Op zaterdag 4 mei speelde A1 haar kampi-

prestatie in de geschiedenis van VOC. Van

jongens schieten hierdoor ook goed met elkaar op ondanks

Ruurt, die beide vol toewijding en enthousiasme ons A4 nu

oenswedstrijd tegen Quick Boys A2 uit Katwijk

de 20 wedstrijden werden er maar liefst 16

dat er jaarlijks een enkele speler van een andere club of een

voor het tweede jaar coachen. Hans neemt ook de trainin-

aan Zee en met een ruime overwinning van

gewonnen.

ander team bijkomt of weggaat. Hierdoor is onze groep al

gen voor zijn rekening. Het is ook veilig om te zeggen dat

hun kampioenschap:

2-6 werd deze gewonnen.

een aantal jaar intact. Onze voetbalkunsten worden hier-

we door Hans zijn trainingen veel beter zijn gaan voetbal-

speelde haar

door met het jaar beter wat te zien valt in onze resultaten,

len. In de twee (dit wordt het derde) jaar waarin we trainin-

VOC C2

kampioenswed-

speelplezier en onze klasse. Ons team speelt vooral voor ple-

gen van Hans hebben mogen krijgen zijn de spelers van A4

strijd tegen XerxesDZB. Met een 9-1 overwinning

zier, we zijn niet voor niets A4, en hierbij komt ook kijken dat

individueel maar zeker ook als team met grote stappen

heeft het overduidelijk laten zien wie er dit

de opkomst niet altijd even groot is, zoals op onze foto waar-

vooruit gegaan. En die progressie zetten we door. A4 gaat

seizoen in hun klasse de sterkste was.

bij we drie invallers hebben. Ondanks dit, krijgen we het

dit jaar dan ook voor de bovenste plaatsen strijden in de 4e

toch vaak voor elkaar om te winnen en ,redelijk, hoog te ein-

klasse, als vriendenteam.

VOC B5

Kees Verhaar

speelde op 25
mei de beslis-

sende wedstrijd voor het kampioenschap
tegen B3 van Zestienhoven. Deze wedstrijd
eindigde in een 4 -4 gelijkspel. Dit gelijkspel
gaf recht op het kampioenschap.
VOC is zeer tevreden met het behaalde resultaat van al haar VOC-jeugdteams. De meeste
jeugdteams spelen nu in de ‘’middenmoot’’,
omdat VOC jeugdteams structureel elk jaar
gemiddeld in hogere klassen zijn gaan spelen.
Dit betekent dat onze jeugdteams zowel leren
winnen als verliezen en plezier houden in het
voetbal. Dit past goed bij het VOC jeugdbeleid
waarbij plezier, zelfvertrouwen en individuele ontwikkeling centraal staat.
Frits-Jan Groenewold
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DE HAAN
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DOUCHEN WEER
TERUG ALS
VOC-TRADITIE?

Weinig spelers met
een eigen stijl
Het voetbalseizoen
is weer begonnen
en de Nederlandse clubs
hebben links en rechts al
wat kwalificatiewedstrijden
moeten spelen om zich
te plaatsen voor de poulefases van de Championsen Europa League.

Een hele mooie was destijds de uitschakeling

keur krijgen boven eigen talenten.

van Inter Milaan en Fortuna Düsseldorf door FC

Wat ik wel mis is dat er maar weinig spelers met

Amsterdam. Een stel vrijbuiters haalde de

een eigen stijl doorbreken. Het is allemaal wel

kwartfinale van de UEFA Cup met leuk en

veel uit hetzelfde hout gesneden, robot voet-

gedurfd voetbal. FC Amsterdam had een voor-

ballertjes. Het avontuurlijke, bij voornamelijk

Een veelbeproefde tegenmaatregel is de vroe-

iedereen gelijk op de hoogte was als je Allan

hoede met Gerard van der Lem, Nico Jansen en

Nederlandse aanvallers, ontbreekt.

gere vanzelfsprekendheid vast te leggen in

Garland in een wijnbar ontmoette, je nog via-

Geert Meijer en dat waren stuk voor stuk jonge

Natuurlijk kunnen we ons niet meten met het

regeltjes. Dat mislukt altijd. Zeker in het ver-

via moest vernemen dat Michel Kok de zus

spelers met veel branie en drive.

grote geld in Europa, maar wellicht dat het

enigingsleven, zelfs bij ons. Vroeger douchte

van Michel Straetemans had ontmoet en de

Dit seizoen moest FC Utrecht, wat toch een heel

Financial Fair Play systeem van de UEFA ons bin-

elke junior omdat Ome Piet zei dat dat moest.

meeste spelers van B3 nog maar 2 keer per

aardig seizoen had gedraaid, het opnemen

nen enkele jaren een betere concurrentie posi-

Omdat hij ze allemaal trainde (in mijn herin-

week contact met elkaar hadden...

tegen een stel Luxemburgse postbodes en

tie gaat geven.

nering ook allemaal tegelijk), deden ze dat

bouwvakkers en uiteindelijk was dit een brug te

De echte toppers zoals o.a. Eriksen, Tadic, Bakkali

ook allemaal. In het huidige VOC worden

Douchen hoeft niet meer

ver voor de Utrechtse full profs.

en Chadli vormen natuurlijk wel een meerwaar-

regels alleen nageleefd als men daar de zin

De morele verplichting uit dankbaarheid dat

Ook Feyenoord moest helaas zijn meerdere

de en moeten ervoor zorgen dat de

van inziet. Die is bij het verplicht douchen

we de douches hebben, bestaat niet meer. De

erkennen in een onbekende Russische club,

Nederlandse talenten zich kunnen doorontwik-

helemaal verdwenen. De verplichting is ooit

hygiënische voordelen ook niet. De sociale

waardoor het aantal Nederlandse clubs in

kelen. Dit zal echter alleen gebeuren als er vol-

ontstaan toen er pas douches waren. Uit

functie hebben we al lang anders ingevuld.

Europa in een keer wel erg schamel begint te

doende kansen worden geboden door vooral

dankbaarheid dat je je niet meer hoefde te

Douchen na afloop hoeft echt niet meer, kost

worden. Dit alles heeft natuurlijk over een paar

de topclubs. Ajax doet dit van oudsher, maar de

wassen in de sloot achter de kleedbarak en uit

onnodig water en energie en is slecht voor de

jaar weer konsekwenties voor het aantal deel-

laatste jaren met te weinig Nederlanders.

respect voor de investering, die was gedaan,

doorloopsnelheid in de kleedkamers.

nemers. De overgebleven clubs lijken ook niet

Feyenoord en nu ook PSV zijn op de goede weg

móest je eigenlijk wel gaan douchen. Vergelijk

Alleen de selectieteams zullen na afloop altijd

in staat om heel veel punten te gaan halen,

en het wachten is nu op clubs als Roda JC, FC

het maar met de introductie van het vrouwen-

blijven douchen. Daar hoeft niemand met een

waardoor we als Nederland lijken af te zakken

Groningen etc.

kiesrecht of de aankoop van een 2e huis in

regeltje aan herinnerd te worden. Voor de

Zeeuws-Vlaanderen.

prestatievoetballers is de douchetijd en

naar het niveau Denemarken, Griekenland,

Het voetbalseizoen is weer begonnen en de

Turkije en zal de kampioen in de toekomst zelfs

Ook Oranje zie je langzaam afzakken op de FIFA

geen definitieve plaatsing in de Champions

wereldranglijst. Wellicht dat men op het komen-

Hygiënisch

sen de wereld, waarin het resultaat van een

League meer krijgen.

de WK nog net een beschermde positie kan clai-

Verder was douchen na de wedstrijd hygië-

uitwedstrijd tegen Kocatepe het belangrijkste

Nederlandse clubs hebben links en rechts al wat
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Steeds meer VOC-jeugdspelers blijken niet meer te douchen na
een wedstrijd of training. En er zijn andere VOC-ers, die zich
daaraan storen. Het staat immers in het reglement… Dit ontwikkelingetje hoort bij de groei van VOC. Van oudsher vanzelfsprekende normen blijken niet meer zo vanzelfsprekend. Zo gaat
dat bij elke groei.

-ruimte een noodzakelijk niemandsland tus-

men, maar de doorsnee kwaliteit, vooral in de

nisch heel wenselijk. De spelers trokken na de

levensdoel is en de werkelijke wereld, waarin

kwalificatiewedstrijden moeten spelen om zich

De grote vraag is natuurlijk waar het fout is

achterhoede, gaat naar mijn mening de komen-

wedstrijd kleren aan, die ze de rest van de

zelfs een uitslag in de hoofdklasse A vrijwel

te plaatsen voor de poulefases van de

gegaan. Er wordt met de BVO jeugd per week

de jaren niet zorgen voor aansluiting bij de

week moesten dragen. Zelfs in gegoede VOC-

iedereen ontgaat. Aan Louis van Gaal kan

Champions- en Europa League.

vele keren meer getraind dan in het verleden

wereldtop.

kringen was dat gebruikelijk. Dan hielp een

je zien hoe je kan derailleren als je die her

Vanuit mijn eigen jeugd staat me nog helder

het geval was. De jonge Oranje teams zijn de

Chauvinistisch als we zijn, zal het hele land vol-

beetje douchen wel. En het laatste belang van

bezinning in dat niemandsland overslaat.

voor de geest dat er niet met de ogen werd

laatste jaren succesvol geweest binnen Europa

gend jaar toch weer Oranje kleuren en hopen

douchen-na-afloop is de bijdrage aan de

Zo is het in de loop van vele jaren gegroeid en

geknipperd als er een Spaanse of Italiaanse

en kunnen met de beste teams mee.

we met z’n allen dat ons voetballandje toch nog

teamgeest. Dat stamt uit de tijd dat de social

daar moeten we het nu mee doen...

tegenstander uit de koker rolde. In veel geval-

Bij de Eredivisieclubs zie je echter nog bosjes

goed op de been kan blijven.

media nog niet bestonden en het dus nog wel

len werden zulke tegenstanders gewoon van

buitenlanders van zeer gemiddelde kwaliteit

het veld gespeeld.

rondlopen die dan in veel gevallen nog de voor-

eens onduidelijk was wat je ’s avonds at, niet

Frank Vijg

Peter de Haan
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VOC-10 en LaterLager 40 jaar
Uit de clubgeschiedenis van VOC zijn ongetwijfeld meerdere
elftallen het vermelden waard, waarvan niet zozeer de sportieve prestaties, maar meer de gezelligheid de boventoon voerde. Naast het gezellig ballen met elkaar zijn er uit dit team een
bovengemiddeld aantal spelers voortgekomen, die zich ook
voor de vereniging hebben ingespannen: vervullen van taken op
het gebied van verenigingsbestuur, commissies, organisatie
clubblad, leiden van wedstrijden, verrichten van bardiensten,
begeleiden van elftallen en optreden als sponsor. Dit elftal, dat
ik zeer van dichtbij heb meegemaakt, is VOC-10 en LaterLager.

servies dat wij hadden gekocht voor het huwelijk van Rein Juttmann, om hem daarna nooít
meer op VOC terug te zien. En nog zo’n treurige, maar hilarische trouwerij: die van Willem
Babyn, tegenwoordig boswachter te Schoorl en
zijn Bhodí.
Was er dan ook alléén Wel? Zonder Wee, zeg
maar? Spelen als profs, op Woudestein en bij
Telstar, en, als ik me niet vergis, één kampioenschap, behaald bij SVS. Mooie herinneringen
aan de papa’s Kok en Plak en hun immer opbou-

De kern trekt al vele decennia met elkaar op.

en Peter Faasen schijnen een dezer dagen hun

wende commentaar en vooral ook aan de

Begonnen werd in 1972/1973 als 10e elftal. Een

500e fysio-afspraak te willen vieren en als ech-

weekendtrips: de mond- en klauwzeer op Texel,

combinatie van kersverse senioren en enkele

te VOC’ers mogelijk wereldkundig maken dat zij

varen op het IJsselmeer en de door Nico gere-

nieuwe VOC-leden. Mannen van het eerste uur

in goed onderling overleg uit elkaar gaan?

gelde dameswedstrijd tegen de calendar girls

waren o.a.: Luuk Bannink, Rob van Everdingen,

En als we het nu toch over het wel en wee van

van Andijk, het Ardennentripje en het restau-

Jan Willem Kok, Peter Faasen, Laurens Janvier,

40 jaar VOC-10 en LaterLager hebben, is het vin-

rant in Maastricht met een laatje in de tafel voor

Robert Mol, Niek Ouwerkerk, Jan van ’t Veer,

den van het Wee niet zo moeilijk: Rob van

de restjes en een met de bloembak van Frits

Martin Noordzij, Charles Muetstege, John

Everdingen en Jan Nieuwland, later ook Norbert

voor Luuk. Toch een beetje Wee dus. Nergens

Bosboom en Hans Treurniet, Later volgden

de Munnik, die zo nodig een marathon moes-

lekkerder asperges gegeten als in het Geleense

Bernard Kats, Jan Nieuwland, Jim Boddé Tjeerd

ten lopen en daarna nooit meer blessurevrij

café van Norbert’s Limburgse vrienden.

de Boorder, Sjoerd Plak, Ton Zijtregtop en Frank

waren. Sjoerd Plak, die zijn serie fluwelen pas-

Nergens lekkerder haring dan bij Quick Haag

Tol. Zonder volledig te kunnen zijn waren daar

ses abrupt (gebroken been) beëindigd zag bij

trouwens, een gezelschap dat onder de naam

ook nog tussentijds: Beer Stoppelaer Blijdestein,

RKWIK. Tjeerd de Boorder, die bij De Zwervers

‘Vite Fatigué’ ook al bijna 40 jaar jaarlijks tegen

Bert van der Lugt, Hans Markowski, Leen Vink,

Capelle voor het eerst eens kwam kijken of

het 10e voetbalt.

Jelte Bakker, Bob Hansen en Rein Juttmann.

dit elftal wel gezellig was en zag hoe Jan

De buitenlandse uitstapjes: Come on Yellows,

Later volgden nog Wim Ouwerkerk, Henk

Nieuwland in elkaar werd getrapt. En het bier-

I’m here if you want me!, het rugbybad en het

Weijers, Mathijs Glerum, Eric Jan van Geijn, Hans

blad, dat uit Willem Jan Kok zijn handen werd

Wedgwood van Hans Markowski. Het week-

Miltenburg, Nico de Vrij, Norbert de Munnik,

geslagen na afloop van een wedstrijd tegen

endje bij wijze van uitzondering met de dames

Ronald van der Mijn, Jan Willem Wijling, Peter

Leonidas. Bier naar de kleedkamer van de

in Antwerpen in een heus stadion, waar je na

Roodenburg. Ook John Kerstholt heeft nog

tegenstander, dat deden we toen nog!

afloop in een soort fietsenstalling als troost uit

Spartaans slapen op Downing College, een

plaats opeist, maar bovenal bekend is als orga-

enkele jaartjes deel uitgemaakt van dit team. In
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moet. Jan heeft overal verstand van, ook als is

10 soorten Belgisch bier kon kiezen. Met als

wedstrijd verslagen door de lokale pers en na

nisator en gastheer van alle slotborrels in de

dat feitelijk niet zo. Dat kan gelukkig ook niet

de afgelopen 40 jaar hebben zich vele zaken

Nu is het wel zo dat het Wel en het Wee van dit

hoogtepunt souperen in een Joegoslavisch res-

afloop door een Coronation Street op weg naar

jaren dat VOC-10 en LaterLager nog Gouden

meer zo veel kwaad, want het elftal is al enige

voltrokken. Bernard Kats was een van de eerste

gezelschap vaak hand in hand ging: Luuk

taurant, waar je de maaltijd van de vorige gas-

de tea in de Social Club met een heuse raffle en

Schoenen uitdeelde en een echt hecht vrien-

tijd geleden omgedoopt tot veteranen 2.

afvallers die nog voor zijn hoogtepunt wilde

Bannink, die manhaftige, maar vergeefse

ten al op straat zag liggen voor je er gegeten

niet te vergeten Willem Babyn, die in de pub

denteam was: Jan van ’t Veer. Jan is de enige van

Luuk Bannink

stoppen. Dit heeft het elftal toen onmiddellijk

pogingen deed op tijd terug te keren naar zijn

had. Het weekendje Dublin, spelen op het eni-

werd herkend: “hey, I know you, you were in

het allereerste uur die nog steeds echt actief is.

Willem Jan Kok

notarieel vast laten leggen. Met Wim Ouwerkerk

doel, nadat hij genoeg tijd dacht te hebben om

ge kunstgrasveld van het Emerald Isle en met

that porn movie!”

Hij verkleedt zich nog iedere zondag om in het

hebben we daarentegen een 40 jarig jubileum

een bal uit de sloot te kunnen vissen bij

12-0 op je bek krijgen van ex-professionals.

Van alle namen is er eigenlijk maar één die van-

veld tegenstanders te schofferen en uitleg te

als actief voetballer mogen vieren. Jim Boddé

Hillegersberg: “Luuk, Luuk!!!” Het dertig delig

Thanks, Henk! Het weekend in Cambridge:

af het begin tot vandaag elke zondag een basis-

geven aan zijn teamgenoten hoe het nu echt
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VOC jeugd in Oranje

IN MEMORIAM

Kinge Keulen, Merel van der
Werf en Milou van den Berg

Sebastiaan van Lent

In de week van 19-21 augustus hebben de

voor het Nederlandse U13 team, dat speelde

Miep werkte als vaste kracht op het bonds-

de keuken in goede orde had achtergelaten.

U13 Dutch Lionesses, waaronder 3 V.O.C.

in de eerste week van augustus in Essex

bureau van de Rotterdamse Voetbalbond en

Maar ja, dan waren er altijd weer niet geleeg-

meisjes, Kinge Keulen, Merel van der Werf en

(Engeland) tegen regionale selectieteams.

daar heeft zij na de oorlog haar echtgenoot

de prullenbakken die men over het hoofd had

Milou van den Berg, deelgenomen aan het

Sebastiaan blesseerde zich als wicketkeeper

Tiel ontmoet. Tiel was toen al actief als secre-

gezien. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe-

Malvern Cricket festival. Aan dit cricket festi-

in de eerste wedstrijd tegen North Essex (nipt

taris van VOC. Miep heeft tot haar pensione-

veel uren zij als “echtgenoten van’’ aan onze

val doen verschillende County meisjesteams

verloren), waardoor hij de tweede wedstrijd

ring vrijwel full time voor de Rotterdamse

club hebben besteed. Ieder dubbeltje voor de

mee en voor de Nederlandse meiden was het

niet mee kon doen. De tweede wedstrijd werd

Voetbalbond gewerkt. Daarnaast had zij de

club werd drie keer omgedraaid en het liefst

een eerste ervaring met een buitenlandse

gewonnen (tegen South Essex). De derde

zorg voor haar gezin en haar moeder. Berucht

werden alle plastic bekertjes nog eens omge-

tour en met spelen op een graswicket.

wedstrijd tegen het sterke London Schools

was “het” tafeltje achter in het clubhuis tegen

spoeld om ze weer te kunnen gebruiken. Dat

Op de eerste dag speelde Nederland twee

werd helaas nipt verloren. De laatste wedstrijd

de wand naar het balkon. Daar dronken de

zij samen onlosmakelijk met VOC waren ver-

T20-wedstrijden tegen tegen Shropshire

tegen Central Essex werd... een tie (gelijkspel):

dames samen met hun speciale vaste gasten

bonden bleek ook duidelijk als je bij uitwed-

(gewonnen in de 19de over) en Dorset (verlo-

op de laatste bal van de wedstrijd, met de sco-

hun eigen kopje koffie. Tot die vaste gasten

strijden met tegenstanders in gesprek kwam.

ren in de 19de over).

res gelijk, moest de laatste Engelse batsman

behoorden een lange reeks van jaren de moe-

Bijna altijd vroeg men of die dames nog actief

der van Miep en de oud-voorzitter van de

waren op de zondagmorgen. Bij leven waren

RVB, Jaap Keur en natuurlijk ook onze terrein-

zij alleen al in dat opzicht een bijzonder

man Cees Benningshof. Bij hoge uitzondering

monument. Gelukkig hebben zij samen ook

mocht je aan tafel komen zitten en werd je

veel plezier aan VOC beleefd.

getrakteerd op een overheerlijk roomboter-

Bij de verhuizing naar ons nieuwe complex

koekje of stukje cake. Voor Tiel was het echter

aan de Hazelaarweg in 2003 hebben zowel

verboden terrein. Miep vond het heerlijk om

Corrie als Miep overwogen te zullen stoppen

tijdens het uitschenken van een kopje koffie

aangezien het autorijden van Miep wat min-

even uit te weiden over haar kleinkinderen

der begon te worden en het openbaar ver-

waarop ze reuze trots was. De school

voer niet meer dicht in de buurt stopte. Ik heb

(prestaties) van de zonen van dochter Yvonne

ze toen nog enige tijd gehaald en gebracht

en in het bijzonder die van de dochters van

met de auto. Maar het was voor hen duidelijk

zoon Ronald werden breed uitgemeten. Haar

minder vertrouwd terrein. Bovendien hadden

2e gespreksonderwerp betrof zonder uitzon-

beide dames ondertussen de bevallige leef-

dering de Remonstrantse Kerk.

tijd van 80 jaren ruim gepasseerd. In 2004 zijn

Miep en Corrie vormden een zeer bijzonder

beiden gestopt met het zelfstandig draaien

VOC’er Sebastiaan van Lent was geselecteerd

Hermina Alberta
van Eck-van der Lubbe

MIEP

11 maart 1920 – † 13 juni 2013

nog een run om te winnen maken maar hij
Op de tweede dag stond een moeilijke

werd gebowled! Sebastiaan maakte in deze

35-over wedstrijd tegen Staffordshire op het

wedstrijd 24 runs.

programma. Het gebrek aan ervaring brak de
dames die dag op, maar op de derde dag

Tim de Kok met U19

namen zij revanche en wonnen ze in een

Van 2 tot en met 8 augustus vond het Kwalifica-

12-over wedstrijd van Staffordshire.

tietoernooi voor het WK U19 plaats in Nederland.

Voor de speelsters was het een bijzondere

Deelnemers waren Denemarken, Guernsey, Jer-

ervaring om te spelen tegen leeftijdsgenoten,

sey, Ierland, Schotland en natuurlijk Nederland.

in Engeland en op gras. Milou vond het een

Op VOC werden 5 wedstrijden gespeeld, waaron-

fantastische ervaring en hoopt volgend jaar

der Nederland - Ierland en Nederland - Schotland.

weer mee te gaan.

Nederland won de beladen wedstrijd tegen Ierland, maar verloor helaas de volgende dag van de

Voor diegenen die het clubhuis aan de
Oude Kleiweg hebben meegemaakt en
regelmatig op zondagmorgen binnen
kwamen lopen, kan het bijna niet anders
dan dat onmiddellijk de contouren van
Miep van Eck en Corrie Terwiel op het
netvlies komen. Deze twee dames vormden vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw het vaste gezicht van VOC op de
zondagmorgen tussen 8.00 uur en 13.00
uur. Samen hebben zij dit ruim 35 jaar
volgehouden al dan niet geassisteerd
met hulp van andere dames, waaronder
mevrouw van der Helm en mevrouw
Maasdam.

Julia van der Werf

uiteindelijke winnaar Schotland. De volgende

V.O.C. cricketster Julia van der Werf nam met

dagen werd ook van Jersey en Guernsey verloren,

de Dutch Lionesses deel aan het U15/U17

maar op de laatste dag werd ruim gewonnen van

Malvern County Cricket Festival van 12 tot en

Denemarken. VOC-er Tim de Kok speelde mee

duo. Corrie altijd om door een ringetje te

van deze bardiensten. Een zeer bijzonder tijd-

met 16 augustus. Hoogtepunt voor haar was

met Nederland tegen Ierland (9 runs), en tegen

halen en fraai gekapt en Miep die dat eigen-

perk werd toen afgesloten. Miep heeft toen

een partnership van 80 runs samen met team-

Denemarken (topscorer met 67 runs uit 83 ballen,

lijk niet belangrijk vond. Het geld dat zij uit-

eindelijk tijd gevonden om op zondag de

genoot Heather Siegers in de wedstrijd tegen

5x4, 1x6).

spaarde op de kapper schonk ze met veel lief-

kerkdiensten van de Remonstrantse kerk te

de aan haar kinderen en kleinkinderen. Beide

bezoeken. Ook had ze nog extra zorg voor Tiel

dames beperkten zich niet tot de koffie.

op haar schouders die toen al enige tijd

Samen stroopten ze op zondagmorgen de

sukkelde met zijn gezondheid, voordat hij in

mouwen op om de WC’ s een flinke beurt te

2006 overleed. Ze bleef graag op de hoogte

geven, want je moest je gasten immers netjes

van het wel en wee op VOC. Tot een paar jaar

ontvangen. Ook de keuken blonk weer bin-

geleden heeft zij nog alleen zelfstandig

nen de kortste keren en eenmaal in de zoveel

aan de Esdoornlaan 5 gewoond. De laatste

weken werden ook de ramen gelapt en nage-

jaren heeft zij dicht bij haar dochter in

wreven met een oude krant. Samen mopper-

Hellevoetsluis gewoond, waar zij op 93 jarige

den ze natuurlijk ook op de jeugd van tegen-

leeftijd is overleden.

Cheshire.

Renate Scheffer

woordig, die nauwelijks nog wist wat schoonmaken was. Slechts bij zeer hoge uitzonde-

Luuk Bannink

ring was er wel eens iemand die op zaterdag
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VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms,
promotiefilms,
testimonials en evenement registraties

DOOR HET
CRICKET WERD ER
TE VEEL AFGELAST!

06 - 42133771

Schiekade 189, studio 110,
3013 BR Rotterdam

Amlin Europe NV
010- 7995800

Ik kan mij nog goed herinneren, dat ik met mijn
vader naar Lommerijk ging om daar
voor de ballotagecommissie te verschijnen.

Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam

www.amlineurope.com

Mijn vader maakte een grap, die het betreffende

was een behoorlijke opgave…. Neem dat van

Bij de veteranen wel te verstaan en in 1973

commissielid niet erg kon waarderen:” Als mijn

mij aan. Bij afgelasting lag ik dan wel weer om

ontmoette ik, toen al uitkomend voor Ajax, Arie

Baljon & Mora
Makelaars

zoon een natuurtalent is, kan ik het natuurlijk

kwart voor tien op bed!! En “wedstrijd afgelast”

Haan met wie ik bevriend raakte. Ben dat heden

Makelaardij

niet tegenhouden, dat op een dag Feyenoord

kwam vaker voor dan ons lief was. De velden

ten dage, 40 jaar later nog steeds. U zult kunnen

of Sparta op de stoep staan. Als dat zo is kunt U

moesten gespaard worden voor het cricket in

begrijpen, dat ik als geboren Rotterdammer, een

beter uw zoon niet als lid inschrijven”, was het

de zomer! Later heb ik daar nog menig woordje

geweldige tijd heb gehad, zeker toen hij daar

antwoord, dat hij kreeg! Als keeper ben ik

over gewisseld met mijn broer Bernard, die in

trainer was. Ook ben ik nog acht jaar bestuurslid

begonnen, dat kan ik mij nog wel herinneren.

tegenstelling tot mij, een zeer fanatieke cricketer

geweest van WVV, evenals VOC een roemruchte

Die grote ballen, die bij de B-tjes werden

is geworden.

club. Denk maar naast Arie Haan aan namen als
Klaas Nuninga en Jan Mulder! In het dagelijkse

veldspeler. Bij de A-jeugd kwam als trainer de

In het vijfde spelen

leven ben ik nog steeds werkzaam in de

toenmalige halfspeler van Feyenoord Thijs

Rob en ik wilden graag in het vijfde spelen, veelal

vleeswaren, waar ik in 1972 begonnen ben en

Libregts. Hij ging A1 trainen. Een oefenwedstrijd

oud eerste elftal spelers, veel techniek, een goed

heden ten dage nog steeds als mede-eigenaar

tegen Aeolus A1 heb ik meegemaakt maar

te volgen tempo en veel humor. Zo kan ik mij

van een vleeswarenfabriek werkzaam in ben.

verder kwam ik niet. Maakte mijzelf maar wijs,

een “kopstoot” van Eef Dunk herinneren, maar

Misschien dat u wel eens het product Carpaccio

dat het met “vriendjespolitiek” te maken

vooral het verhaal wat daarop volgde. Hij had

in een supermarkt koopt, het bekende dun

had............ Toen kwam de overstap naar de

een verweerschrift aan de strafcommissie van de

gesneden rauw rundvlees met een flesje

senioren en al gauw voerde het recreatieve de

KNVB gestuurd en deze een aantal weken later

dressing en een zakje kaas flakes, met soms ook

overhand. Zaterdagavond op stap was toch wel

gebeld: “ Heeft U mijn brief ontvangen? Ja? En

een zakje pijnboompitten. Dat komt dan uit de

erg aantrekkelijk en dat gold ook voor mijn

heeft U hem ook begrepen?” In 1972 heb ik

fabriek van een oud-VOC-er en dat zal hij altijd

vriend Rob Heinecke, die ik al vanaf de

afscheid genomen van VOC omdat ik naar

met trots blijven!!!

kleuterschool ken. Tot een uurtje of vijf op stap

Winschoten ging verhuizen. Het voetbal bleef.

en dan om kwart over negen in de kleedkamer

Een aantal jaren later heb ik voor WVV gespeeld.

Jack Kats

010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam

www.baljonenmora.nl

BMW / MINI Dealer
Dubbelsteyn B.V.
078 - 6527600

Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67,
1077 BW Amsterdam

www.cod.nl

Cubord
Reklameborden B.V.
Opvallende buitenreclame!

010 - 4214637

DVDW Advocaten
Advocatuur
010 - 4400500

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

www.dvdw.nl

Facilicom
Services Group
Facilitaire diensten

010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,
3115 JD Schiedam

www.facilicom.nl

26

Banquaire diensten

010 - 2112170

Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

ABN AMRO
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Private banking

010 - 4025404

www.abnamro.nl

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

AIMOL
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Toeleverancier kwaliteitsproducten voor
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Onafhankelijke producent van
smeermiddelenvoor automotive en
industrieel gebruik.

Agribrokers
International BV
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www.3mp.nl

Verzekeringen

gebruikt vond ik maar niks en werd dus maar

ABN-AMRO Bank N.V.

010 - 2827927

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

010 - 2827927

www.aimol.nl

w www.aimol.nl - e info@aimol.nl
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010 - 2759911

010 - 2424600

ARL Products BV
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www.arl-products.com
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3062 MB Rotterdam

Bob van der Heijden
Sporthuis

Colliers International
Rotterdam
Bedrijfshuisvesting

Cityprint Rob de Widt

Bedrijfshuisvesting

010 - 4127614

email: office@baseadvocaten.nl

Verkoop sportartikelen

010 - 4658442
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3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

Concordia Holland BV
Verzekeringen

010 - 4402844

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

www.concordiaprotects.nl

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.bdo.nl

010 - 5119955

Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

Gaffelstraat 90,
3014 RM Rotterdam

Drukkerij
Pannekoekstraat 42 a,
3011 LH Rotterdam

www.colliers.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,
3061 BA Rotterdam

www.cornus.nl

Cruise Hotel
SS Rotterdam
Hotel

010 - 2973090

3e Katendrechtsehoofd 25,
3072 AM Rotterdam

www.ssrotterdam.nl

Dijkstra Voermans
Advocatuur
& Notariaat

Drukkerij Domstad bv

010-2424880

Steenovenweg 4,
Postbus 49, 3417 ZG Montfoort

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

verzorgt ‘t

0348 - 479103

www.dijkstravoermans.nl

www.drukdomstad.nl
www.dereclamedoos.nl

Ernst & Young

FACET Accountants
en Adviseurs

Accountants

010 - 4068888

Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

Facet audit

010 - 4526144

Fascinatio Boulevard 768-772,
2909 VA Capelle aan den IJssel

www.elcas.nl

www.ey.nl

Floyd Davis
Finance BV

GE Artesia

Grapedistrict

Private banking

WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel

Financiële dienstverlening

06 - 13267474

Berglustlaan 58B, 3054 BJ Rotterdam

010 - 4406700

Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

www.facet-accountants.nl
www.twitter.com/facetaccountant

010 - 4610322

Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
Handelsbanken
Banquaire diensten

Heelpunt B.V.

010 - 7110630

Chirurgie

of

06-651479144

PB 33014, 3005 EA Rotterdam
(bezoekadres Museumpark 9)

export machinerie

010 - 4201020 of
06 - 55182142

Met ruim 210 deelnemers vonden op zaterdag 24 augustus 2013 voor de vierde keer de Hill Billy
Games plaats. Totaal 16 teams hebben die dag met leden van VOC, LTC Plaswijck, HC Rotterdam
en Golfbaan Seve gestreden om de beker. Vier 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

Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht

Infradata

ING Bank

Intermax Hosting B.V.

www.hilvest.nl

Network Integrator

Banquaire diensten

Internet hosting

010 - 4446805

010 - 7104444

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

Joko Fruit

De Jonge Advocaten

JTB
Pensioenconsultancy

KHdGE

www.infradata.nl

Fruit im- en export

Advocatuur

010 - 4761166

010 - 2140400

Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.ing.nl

Pensioenconsultancy

06 - 24897273

www.dejongeadvocaten.nl

Citadel 27, 2652 JA Berkel en Rodenrijs

Kneppelhout &
Korthals

Kok & Van Heck
International BV

Kool Optiek

Advocatuur

Exclusieve juwelen

010 - 4227473

www.joko.nl

010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

www.kneppelhout.nl

010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

www.khinternational.nl

KPMG Meijburg & Co

mers! De Hill Billy Games begonnen dit jaar op VOC met 3 voetbalwedstrijden, vervolgens werd

Audit - tax - advisory

er rond de lunch op HC Rotterdam gehockeyd en gegolft en de sportgebeurtenissen eindigden

010 - 4534111

010 - 4536824
of 06 - 21201042

een heerlijke BBQ en het feest met verschillende DJ’s ging tot in de vroege uurtjes door. Ook dit

www.heinen-partners.nl

071 - 7501525

KPMG
Accountants NV

op LTC Plaswijck met een drietal tenniswedstrijden. Hierna konden alle deelnemers genieten van

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

de clubs te realiseren. En met succes, in vier jaar tijd ging het evenement van 80 naar 210 deelne-

om de handen ineen te slaan en samen één toernooi te organiseren om zo meer binding tussen

Strategisch/financieel advies

0180 - 615331
06 23972856

Weg en Land 22,
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

RECORD AANTAL
DEELNEMERS
HILL BILLY GAMES 2013!

Hilvest Food B.V.

Bouwkundig adviesbureau

Tsjaikofskilaan 10, 3055 KP Rotterdam
www.asz.nl

www.handelsbanken.nl

Holland Machinery

Heinen & Partners

Audit - tax - advisory

www.jtbpensioenconsultancy.nl

Opticien
Bergse Dorpsstraat 93a,
3054 GC Rotterdam

www.kooloptiek.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122

Bergse Dorpsstraat 65,
3054 GB Rotterdam

www.intermax.nl

Werving & selectie

010 - 4224414

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

www.khdge.nl

Korrekt Bouw
Installatie
Installatietechniek

010-4658973

Schoterbosstraat 11,
3032 CN ROTTERDAM

www.korrektbouw.nl

Liberty Fabrics
Rotterdam
Industriele draad productie

010 - 4610952

Fascinatio Boulevard 200,
3065 WB Rotterdam

Fascinatio Boulevard 250,
PO Box 29177, 3001 GD Rotterdam

www.kpmg.nl

www.kpmg.nl

Lodder
Applicaties B.V.

Looije Properties B.V.

Loyens & Loeff

Man Investments
Nederland BV

Vastgoedbelegging

Advocatuur

010 - 2859655

010 - 2246224

010 - 2051263

www.lasalute.nl

Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam

www.liberty-fabrics.nl

jaar nam ons eigen veteranenteam “The Vets” de felbegeerde cup weer mee naar huis, door in een
super tiebreak het team van First Services te verslaan. Volgend jaar vindt de lustrumeditie van de
Hill Billy Games plaats. Deze editie zal worden afgesloten met een knallend feest op VOC!

KIM VAN DER KOOIJ

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.looijeproperties.nl

Mister Rotterdam
Bedrijfsuitjes,
teambuilding en city events

06 - 46071291

Terbregse Rechter Rottekade 252
3055 XJ Rotterdam

Mommers
Schoonmaakservice

Monster Meubel

www.mommers.nl

www.loyensloeff.com

Mercurit B.V.

www.mercurit.nl

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV
Nieuwerkerk aan den IJssel

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

IT services & consultancy

www.mdhi.nl

0180 - 314335

28

Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

Interieurbouw

010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam

www.misterrotterdam.nl

More Lemon
Concept en design

010 - 4371788

06 - 48370897

www.monstermeubel.nl

www.morelemon.nl

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

Heiligerleelaan 18,
3051 JK Rotterdam

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

Joh. Mourik & Co
Holding BV
Bouw en techniek

0184 - 667200

Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

www.mourik.com

Mourik

Kansen zien en kansen grijpen
(net als bij goed voetbal!)

Jan Kees van Vliet
geboren te Den Haag

A16, A15 richting Gorinchem, het gaat soepel: geen files of werk aan
de weg… ik draai de N214 op en dan net voordat ik de provinciale
weg neem naar Groot-Ammers zie ik behoorlijk wat werkverkeer
staan. Grote gele vrachtwagens en containers met de naam van het
bedrijf waarnaar ik op weg ben: MOURIK een familiebedrijf in de
GWW-sector: grond-water-en wegenbouw.

studie:bedrijfseconomie
Rotterdam-1996
Loopbaan:GetronicsPhilips-Mourik
gehuwd met: Femke Hohmann
kinderen: Stijn13 jaar
Wiebe 12, Jort 7,

Soepel wordt het verkeer tegenge-

dit gebied. Eind jaren 50 werd het

nog behoorlijk wat vrijwilligers

houden en weer doorgelaten door

bouwrijp maken van de grond in het

werk op VOC: Femke, huisarts in

mannen in fluoriserende pakken. Ze

Botlekgebied voor de Esso-raffinaderij

Kralingen, is lid van de evenementen

staan met elkaar in verbinding via

aanbesteed en Mourik mocht het uit-

commissie (jeugdfeesten!) en Jan Kees

portofoons op de revers en regelen

voeren.

heeft samen met Aase Henschien en

het verkeer zodanig snel dat er nau-

Grondwerk werd wegenbouw en

Marleen van Elsäcker de kabouters

welijks sprake is van vertraging. Wat

infrastructuur, en omdat Mourik actief

opgezet. Ook is hij initiator van ‘positief

later legt Jan Kees van Vliet mij op het

was in de Europoort waren industrië-

coachen’.

hoofdkantoor in Groot-Ammers uit

le diensten aan de (petro)chemische

Helaas staat een knieblessure niet toe

dat ook dat een van

bedrijven een logische volgende stap.

dat hij zelf kan voetballen. Dit wordt

de nieuwe regels is

Logisch omdat een van de motto’s is:

gecompenseerd door op vrijdag-

waar ze als GWW

Kansen zien en grijpen!

avond te tennissen met een drietal

bedrijf mee te maken

Nu zijn er vestigingen over de hele

prominente VOC-ers!

hebben: het garande-

wereld, zijn er meer dan 2000 mensen

Jan Kees en Femke zijn dus heel vaak

ren dat er weinig tot

is dienst.

te vinden in en om het clubhuis, met

wegwerkzaamheden.

Sinds januari 2013 is het bedrijf

een goed adres geweest om “de Was”

Hoe beter je hiertoe in

sponsor van VOC.

bij te doen. Enfin, das war einmal, die

staat bent als bedrijf

Jan Kees van Vliet is adjunct directeur

rubriek bestaat niet meer! Het had

hoe eerder je een

en verantwoordelijk voor personeels-

vast een mooi portret opgeleverd

opdracht krijgt.

beleid, marketing en duurzaamheid.

want bij Jan Kees en Femke thuis heb-

Zijn opa was een van de oprichters

ben ze een echte ‘wasstraat” en een

In de twintiger jaren

van het bedrijf en het is nu de derde

‘wasvrouw’.

van de vorige eeuw

generatie die voor de uitdaging staat

startten Joh. Mourik en

het bedrijf voort te zetten.

J.C. Mourik het bedrijf

Jan Kees, Stijn en Wiebe
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ziet, op een van de Maasvlaktes moet
Het gezin van Jan Kees en zijn vrouw

zijn, of wanneer ergens grondsane-

naam

De

Femke Hohmann bestaat uit 5 kinde-

ring plaats vindt eens extra op of u die

Mourik

ren. Sinds 2006 lid van de club door

grote gele werktuigen ziet of kijk

legden zich de eerste

Stijn, de oudste, die momenteel in C2

gewoon op www.mourik.com. Een

jaren toe op de aanleg

speelt. Wiebe doet het goed in D1 en

prachtig en interessant bedrijf!

van

elektriciteitska-

Jort is begonnen bij de kabouters en

bels. Eerst boven-

speelt nu in F6. Daarnaast hebben ze

gronds, maar daarna

nog twee dochters: de tweeling Anna

ook ondergronds. Al

& Elske, die op zaterdag veel tijd teke-

werkende met de

nend en struinend doorbrengen op

eigen handen waren

VOC. Naast de tijd die ze langs het veld

ze al snel experts op

doorbrengen doen ze als ouders ook

gebroeders

Asfalteren van de ZoRo busbaan (RandstadRail)

Let wanneer u wegwerkzaamheden

dat nu nog steeds hun
draagt.

Walsen van het nieuwe asfalt zorgt voor de juiste verdichting

hun drukke gezinsleven waren ze ook

geen hinder is bij

Jan Kees, Femke, Jort, Anna en Elske

Anna en Elske:5 jaar

Tineke Kool
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Geluiden uit
het enge bos

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

Projectontwikkeling

010 - 2240480

010 - 2409599

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

Crisis?!
Het is crisis in het Nederlandse voetbal. Eén voor één
sneuvelden onze vaderlandse topteams in Europa deze
zomer. FC Utrecht tegen Luxemburgers, Feyenoord tegen
het nietszeggende Kuban Krasnodar en Vitesse tegen een
Roemeense provincieclub die luistert naar de naam
Petrolul. Slechts AZ en PSV bereikten de Europa League en
het clubje uit 020 zal volstrekt kansloos zijn in de
Champions League. Op de Europese ranking staan we dit
jaar 35ste. Vlak achter Albanië, Letland en Luxemburg. Dat
kun je met recht een crisis noemen.
Het Belgische voetbal werd opgeschrikt door een crisis van
een heel andere aard. In de omgeving van Zottegem
werden op grote schaal penalty- en middenstippen
gestolen. Vlak voor de start van het seizoen. Vele clubs
waren de dupe. De lokale amateurclub in Herzele werd het
zwaarst getroffen, want hun vedette blesseerde zich bij
een val in een kuil. Eigen schuld: een trainer moet op zo’n
moment nooit tegen een Belgische spits zeggen dat hij
vaker de gaten in moet duiken.
Dat het crisis is in Spanje, lijkt me ook wel bekend.
Desondanks besloot Real Madrid, een club met een half
miljard schuld, doodleuk Gareth Bale te kopen voor het
luttele bedrag van €100 miljoen. Wat weer een crisis moet
hebben opgeleverd bij de Engelse club Southampton. Ooit
verkochten zij Bale aan de Spurs. Daarbij bedongen ze 25%
fee van de doorverkoopprijs. Tottenham was al akkoord,
maar toen Southampton in financiële problemen kwam
en een keeper nodig had, werd de clausule afgekocht. In
ruil daarvoor kreeg Southampton de keeper Tommy
Forecast. De clausule blijkt nu €25 miljoen waard, Tommy
kwam nooit verder dan het reserveteam.

De voorbereiding

Bij VOC bleef het rustig op de ‘transfermarkt’. Ben de Vries
kwam over van CVV Zwervers. Rowdy Lansdorf en David
Verbaan keerden terug op het oude nest. Met pijn in het
hart moesten we afscheid nemen van captain Huub de
Visser en Andrew Liauw, die naar de Filipijnen vertrok.
Het seizoen van de selectie begon vroeg. Half juli werd er weer
getraind. Net op tijd voor de oefencampagne die al in juli
begon. Niet veel later volgde de eerste nederlaag, uit bij VVIJ.
Daarna werd verloren van Nootdorp, Excelsior Maassluis en
Smitshoek. Tegen Spijkenisse werd gelijkgespeeld. Supporters
knepen elkaar in de arm. Wat was er met ons trotse vlag
genschip aan de hand? Sinds de komst van Peter de Haan had
VOC niet zo’n slechte voorbereiding gespeeld.
Zo slecht was de voorbereiding van het eerste misschien
niet. In vergelijking met het tweede viel het reuze mee. Wij
verloren met 5-2, 6-2 en 7-1. Twee wedstrijden werden nog
gewonnen, maar ook daar regende het tegendoelpunten
en werd er niet goed gespeeld.
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De Oestercompagnie
Oesters is wat wij doen, alles oesters.
Daarmee hield de tegenspoed nog niet op. Toen de
zelfbenoemde top van de vaderlandse voetbal-piramide uit
de kast kwam en bekende dat hij met tegenzin bondscoach
was, bracht hij de trainer van VOC 2 op een idee. Nog voor
de start van het seizoen stapte Marco van Dijk op.
Ontevreden over de mogelijkheden om structureel aan
verbeteringen te werken. Voor het seizoen was de eerste
trainer al weg! Konden we hier ook van een crisis spreken?

010 - 461 41 29

www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

PPS Partners
06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

Het eerste teamuitje

Gelukkig diende het eerste teamuitje zich aan: het jaarlijkse
tennistoernooi bij Plaswijck. De opkomst viel helaas tegen,
vedette Thomas kwam te laat, net als Frits. Het begon nu
toch wel op een echte crisis te lijken.
Uiteindelijk werd het toch gezellig. Thomas won het
toernooi (zijn broertje had het speelschema gemaakt), we
keken naar de wedstrijd om de Supercup en togen niet
veel later naar café Van Eijk. Een prachtig café. Tenminste…
zolang je dat bedompte, donkere hok niet binnengaat,
maar gewoon lekker buiten naar de dames staat te gluren
en een biertje drinkt.
Enkele uren later zocht ik met een flink stuk in mijn kraag
mijn fiets op. Ook Thomas ging naar huis. We keken naar
de dronken spelers buiten bij de kroeg.
‘Weet je,’ zei hij, ‘het is mooi als je na een overwinning
samen een biertje drinkt. Maar het is pas echt belangrijk
dat je dat ook doet als je verliest.’
Dat kon ik beamen.
‘Een van de mooiste dingen die ik van John Kerstholt heb
geleerd’, voegde hij er nog aan toe.
Ik knikte en keek nog eens naar de spelers bij de kroeg.
Niels van de Kooij bood Pieter net een glaasje Stroh rum
aan, Ruud Glansbeek liep te schreeuwen. Ik zag lachende
spelers. En Pieter die zich verslikte in het shotje.
John had er natuurlijk best wel kijk op. VOC zou er weer
bovenop komen. Het waren maar oefenwedstrijden,
nieuwe trainers stonden alweer klaar. Het eerste teamuitje
was toch best geslaagd. Ik besefte me dat het bij de
selectie gelukkig niet snel crisis zal zijn. Dan zal iemand
toch echt eerst Thomas voor een overbodige keeper
moeten ruilen...

www.ppspartners.nl

Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

One on One
Marketingcommunicatie

010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

Printvisie

Profilease B.V.

Drukkerij

autoleasemaatschappij

010 - 7410410
F 010 - 4198880

010 - 2112011

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam

www.printvisie.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

www.rookgroep.nl

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

010 - 4182521

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

info@profilease.nl
www.profilease.nl

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij BV
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

Fruit im- en export

010 - 2448410

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

010 - 4121500

Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Orient Shipping
Rotterdam B.V.

Ploum Lodder Princen

Chartering + shipping

Advocaten en Notarissen

010 - 4116338

010 - 4406440

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Praktijk Els van
Everdingen

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent

www.orientshipping.nl

Kinderpsychologie

010 - 2182030

Fysio- en manuele therapie

www.elsvaneverdingen.nl

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Rabobank

De Randamie &
Verstoep Notarissen

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

Een bank met ideeën

010- 4003333

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

www.rabobank.nl/rotterdam

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,
06 - 53402624

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

010 - 4180796

Notariaat

010 - 4330355

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611

Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Spec Management

Verzekeringsagentschap

Arbeidsrechtadvocaten

06-23884442

010 - 2492444

Artiesten management

Eglantierbaan 14,
2908 LV Capelle a/d IJssel

Brengt je wereld online

015 7502000
www.tamtam.nl

www.subsidieadvies.com

Total Produce B.V.

www.nooteboomtours.nl

Sørensen
Weijers & Ko

Tam Tam

Bor de Wolf

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen

Parodontologie en implantologie

Solid Assurantie Advies
Jos van der Heijden BV

SAB Subsidie Advies
Bureau BV
010 - 2427888

010 - 4341220

Ordentall

www.schoutenzekerheid.nl

www.solid-assurantie-advies.nl

Subsidieadvies

Nooteboom Tours

www.drvm.nl

smeding@luna.nl

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

Niels van Dam

Nieuw Holland

TradeMARC
design&layout
Grafische vormgeving

06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),
3062 ME Rotterdam

036 - 7112747
www.spec.nl

www.swnk.nl

Tegels Jan Groen

TOP Repair B.V.

Hoefweg 95, Bleiswijk

Autoschadeherstel

010 - 5215055

ma-za open/vrijdag koopavond

www.jangroentegels.nl

Unit 45
Intermodal innovators

010 - 2110222

Villapark 7-8, 3051 BP Rotterdam

www.unit45.com

0180 - 411471

Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

VAD Notarissen
Notariaat

010 - 2425400

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

www.vadnotarissen.nl
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CRYPTO

Verhoeven
Advocaten
Advocatuur

HERFSTCRYPTO
2013

010 - 2210777

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl
Ja hoor, de eerste foutloze oplossingen zijn binnen. Dus moest er

Dit keer de derde opgave voor het jaarklassement van 2013. Door de

geloot worden en de gelukkige is onze trouwe inzender Herman

meerdere goede inzendingen is het een nek-aan-nek race geworden.

Leijgraaf. Proficiat! John Kusters zal contact met je opnemen inzake de

Het gaat spannend worden. En ook nu weer blijft de prijs per inzen-

door zijn bedrijf Ceramics United beschikbaar gestelde fles wijn.

ding, een fles wijn, gewoon bestaan.

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

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

010 - 4626262

Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 v.a. 15.00
uur
Weissenbruchlaan 149,
3054 LM Rotterdam

www.winebarmendoza.nl

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072279

Prins Alexanderplein 27,
3067 GC Rotterdam

www.zomerhofmuys.nl

De uiterste inleverdatum is 15 november 2013.
Veel succes!
Rob Roldaan



Zonneveld Finance

Zinzi Silver Jewels

Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen

Juwelen

010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.zonneveldfinance.nl

1

Horizontaal:
1. Z ijn hier autotechnici? Nee, ze
zijn er opgeleid tot agrariër (10).
9. Meisjes-papegaai in Turkije (6).
12. Gave vent, incl. voornaam (3,8).
13. Frequentie van voor de middag (2)
14. In Engeland geen twee noten in
dit spel (6).
17. Zo te horen is het daar maar kort
vervelend (7).
19. Een auto kweken? (8).
20. Vóór 1975 niet Koninklijk (2).
21. Arjen is hier niet geboren, maar
wel geweest (in 2010) (12).
22. Deze vorst heeft alleen maar
blinde onderdanen (7).
23. Gas en licht (4).
26. Question? Vraag maar! (3).
28. Automatiseerder Eduard
kondigt een wet aan (5).
30. Is koning (5).
33. Reden voor een aardbeving (11).
35. Ego (2).
37. Liam woont in dit Afrikaanse
land (4).
38. Religieus de ether in (1,1).
39. Plus of min, daar (en hier) zijn er
ieder geval meer dan twee (5).
42. Dit kun je beter niet slaan (12).
44. Schuifnoot (2).
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45. Vroege roem (3).
46. Een droge tel (3).
47. Gronden om te zonnen o.a. (6).
48. Niet erg veel waardering voor
deze gastvrouw (7).

36

46

48

Verticaal:
2.
3.
4.
5.

Ontstemd en niet gaar (10).
Speelt piano als het team zingt (16).
Britse lekkernij (3).
U heeft het niet moeilijk met
deze tamme dooie (10).
6. ’n Randloon, maar je wordt er
wel mannelijker van (9).

7. Strijdbare tijger (5).
8. Houd me uit het gezelschapsspel,
daar wil ik niet aan mee doen! (9).
10. Amok onder studenten over
huisvesting (9).
11. Scoort alleen als het donker is (10).
15. Sien is er niet (2).
16. Nieuwe Duitse band (3).
18. Zorgt voor de juiste koers (10).
24. Heeft een hoge Dunk van
zichzelf (3).
25. Dit is ook niks! (5).
27. Dit couplet is anders niet erg
soepel (6).
29. De muggenlarve snijdt ‘m
hiermee (6).
30. Haar tapijt ligt onder het huis (6).
31. Tweede plaats (2).
32. Leuk, moeder, dat raadsel (6).
34. Als je hier (nog) in zit, kan je al
lang niet meer werken (1,1,1).
36. Iemand met een hals van ca.70
cm ombrengen (5).
39. Of melk (4).
40. En première position (2).
41. In Breda kennen ze Harry ook (3).
43. Neem in dat tijdvak de
oppervlakte terug (3).
46. Half glas frisdrank (2).

010 - 4374040
Postbus 10142,
3004 AC ROTTERDAM

www.zinzi.nl

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

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

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

U H U U RT A L
EEN PER

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

EEN VRACHTAUTO V.A.
*GENOEMDE PRIJZEN ZIJN

P/DG

P/DG

€ 102,50* P/DG

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

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

BERGWEG-ZUID 102

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

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

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL

34
8015 AVR advrt.indd 1

14-05-2009 16:57:41

ROGAM.
Van A-Klasse tot Actros.

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

BERGSCHENHOEK

ROTTERDAM

HELLEVOETSLUIS

ROGAM, genomineerd voor de Ondernemersprijs Rotterdam 2012.

GOUDA

ondernemersprijs
rotterdam
2012

Totaalaanbod Mercedes-Benz.
DORDRECHT
BEDRIJFSWAGENVESTIGING
PERSONENWAGENVESTIGING

www.rogam.nl

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

