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Vooruitkijken
Nieuwe plannen voor voetbal en cricket

Foto: Frederique Starmans www.frederiquestarmanscommercial.com

Interviews WINTER 2012:
Tim Ruijters
Thomas Verhaar
Durk Jager
Marc Bakker

Ben Wijnstekers
Giovanni van Bronckhorst
Maurice Verhoeven
De Portclub

ING is official hoofdsponsor van VOC

ING is de komende 2 jaar hoofdsponsor van VOC

Fotografie: Vakfotografie Jan Fähmel - Spijkenisse

Oranje combineert
perfect met
rood en zwart
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Redactioneel
Ergens ben ik enorm dol op clichés en lulkoek. Ik luister bijvoorbeeld graag naar
Nigel de Jong na een wedstrijd van Oranje. Die lult maar en lult maar en zegt zinnen als: “Maak je net na rust die tweede goal dan kan je de wedstrijd uitspelen
en als het dan te lang duurt voor die valt dan krijgen zij (de tegenstander) weer
hoop en gaan ze ervoor en kom je toch onder druk te staan. Nu mag je blij zijn
dat zij er niet een paar binnenschieten en denk ik dat we blij mogen zijn met een
punt”. Van die holle volzinnen. Edwin van der Sar kan dat ook goed, volgens een
radioverslaggever komt er “gebakken stro” uit zijn mond. Blijft lollig om naar te
luisteren, maar als je het uitschrijft blijft er weinig van over.
Binnen VOC hebben we een aantal echte schrijvers, die een compleet boek
boeiend kunnen houden. Daarnaast hebben we de column-schrijvers en interviewers. Maar we hebben ook de enthousiaste ouders, die een jeugdwedstrijd
kunnen samenvatten in een vrolijk stukje tekst. De categorie waar we in het
VOCabulaire mee te maken is ook nogal de divers. We hebben naast de uitgesproken Bor de Wolf, die zijn mening liefst zo plastisch mogelijk opschrijft,
de enthousiaste vragenstellertjes van de Jeugd-Tribune. Onze redactieleden
hebben ook zo hun eigen stijl en dan hebben we nog “de managers”. Dat is
de afgevaardigde van het bestuur, meestal voorzitter Arjan Nataraj en onze
uiterst succesvolle trainer Peter de Haan.
Elk kwartaal zit ik weer in spanning op hun bijdrages te wachten, maar door
hun functie op VOC schrijven ze vooral “veilig”. Peter kan voor de 18de keer
schrijven “Niet te vroeg juichen”, terwijl iedereen weet dat we elk jaar kampioen worden. Een slag om de arm. En gaat Arjan een keer schrijven “Ik verveel
me rot op VOC, alles loopt gesmeerd”. Het zit er gewoon niet in.
Nu ligt er een mooi cricketplan. Al jaren is cricket aan de bar een geliefd onderwerp. Je vindt het niks en laat dat duidelijk weten of je vindt het top en jammer
dat het landelijk niet aanslaat. Daar zit van alles tussen. Prima onderwerp. Maar
dan komt er zo’n plan en de bijbehorende organisatiestructuur en dat slaat dood.
Te weinig emotie en te weinig spanning. En omdat het voetbalplan destijds een
groot succes bleek, zal dat voor het cricket ook wel lukken. Weg dramatiek!
We hebben deze VOCabulaire echt geprobeerd om wat drama toe te voegen,
maar het is maar mondjesmaat gelukt. Zelfs in tijden van crisis is er veel te veel
te lachen op VOC, staat de organisatie strak en loopt het op rolletjes. Het is dus
weer een feel-good magazine geworden. Het zij zo.
Dan maar beter ook deze inleiding stoppen met een lekkere cliché en vandaar
dat ik vanaf deze plek iedereen heerlijke feestdagen en een gezond en sportief
2013 wens. Tot slot nog een lekker aansluitend voetbal-citaat van de heer Paul
Gascoigne: “Ik doe nooit voorspellingen en dat zal ik ook nooit gaan doen”.
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De KWESTIE

De CricketAcademy
In december in de VOCabulaire aandacht besteden aan
cricket ? Dan moet er wat aan de hand zijn. Dat is dan
ook het geval, want tijdens de ledenvergadering is er
een plan op tafel gekomen voor de toekomst van het
cricket op VOC.
In Nederland is cricket niet echt een

Seizoen 2012:

grote sport en ons eerste elftal is deze

Welke conclusies verbinden jullie aan de

zomer uit de Top-klasse gedegradeerd.

degradatie van VOC-1 uit de Top-klasse?

Hoe willen we verder met cricket?

Gaat een nieuw plan VOC-1 terugbrengen

Cricket hoort bij VOC en iedereen wil

aan de top?

dat wel zo houden, maar op welke

AN: Het plan is gericht op de breedte en pres-

schaal gaan we dat doen? Wat is de rol

tatie. Daarnaast gericht op de middellange

van de KNCB daarbij? Kortom: wat zijn

termijn. Kortom: voor de selectie is er abso-

de plannen en wie gaan het uitvoeren?

luut de ambitie om weer mee te draaien in de

We vragen het voorzitter Arjan Nataraj.

top van de Nederlandse cricketwereld.

AN: We hebben de ambitie om cricket weer

Daarin is er geen plaats meer voor exchange

cricket te laten zijn. Zoals vroeger er altijd

spelers die hier voor drie maanden komen

een trainer aanwezig was waar je elk

spelen. We willen het vooral met eigen geta-

moment de kooi mee in kon. Cricket moet

lenteerde jongens doen die ondersteund

leuk zijn, aantrekkelijk en iets dat verbindt.

worden door een geweldige Coach/speler.

Qua spelvorm dus in de jeugd steeds meer
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focus op korte variant (Twenty20 of 6 a side).

Jeugdcricket:

Het plan is dat VOC op zowel organisato-

Bij de laagste leeftijdsgroep (Tip & Run)

risch, sociaal en cricketvlak de beste plek is

hebben we een grote enthousiaste groep.

op het spel te leren. Onderdeel van dit plan

Het verloop daarna is erg groot. Combi-

is de opzet van een VOC CricketAcademy die

elftallen (met andere clubs) zijn nood-

van. VOC werkt graag samen met andere ver-

geleid wordt door een Head Coach. Het suc-

zakelijk om te kunnen blijven spelen. Is

enigingen en de KNCB om hier een succes

ces zit in de samenwerking tussen de cric-

het mogelijk om de jeugd langer vast te

van te maken.

ketcommissie (o.a. organisatie, plezier, com-

houden? De KNCB heeft zo zijn eigen visie

municatie) en de Head Coach en zijn trai-

op jeugdcricket en daardoor moet door

Koppen:

nersstaf. Dit betekent ook dat de accommo-

VOC veel zelf georganiseerd worden.

Komt er nog een talentvolle Australiër

datie verbeterd moet worden. Een eerste

Hoe autonoom wil VOC verder?

onze jeugd trainen en de runs bij elkaar

aanzet is om de kooien te vernieuwen. Dit

AN: Cricket2020 is er vooral op gericht om de

staan of is dat verleden tijd? Wie zijn er

plan moet ervoor zorgen dat we het aantal

uitstroom (die nu ergens rond 12/13 jaar

actief bezig met de plannen en wat is hun

cricketers in de jeugd gaan vergroten, bete-

begint) een halt toe te roepen. Door de com-

rol in het geheel? Er komt een nieuwe

re cricketomgeving creëren en uiteindelijk

bi van plezier en sport, ook voor de ouders,

cricket-voorzitter, maar waarschijnlijk

op zaterdag en zondag weer herkenbare

kunnen we dat organiseren. De Cricket

ook een vaste coach. Zijn er al namen

spelers in het veld staan.

Academy is daar een wezenlijk onderdeel

bekend?

Cricket

Jeugdteam Combinatie VOC/Ajax

AN: Nee, er zijn nog geen namen bekend.

ling ervan wordt door de commissies en coa-

ziet er allemaal georganiseerd uit en lijkt

Qua organisatie is het voor een groot deel

ches opgepakt. In 2013 beginnen we dus

op het plan, wat bij de voetbaltak een

de voortzetting van de huidige commissie

direct met het invoeren van Cricket2020. Ik

enorm succes heeft bewerkstelligd. Wat er

waarbij we op zoek gaan naar een opvolger

verwacht dat het even duurt voordat alle

ontbreekt aan het verhaal van Arjan is een

van Lau van Everdingen die als voorzitter

aspecten goed zijn ingevuld, maar de ambi-

stukje emotie. Er moeten toch VOC-ers

stopt. Daarnaast gaan we op zoek naar de

tie moet er zijn om bij de start van het sei-

rondlopen, die ook de topjaren hebben

juiste trainers om de CricketAcademy te

zoen (mei) de zaak op de rit te hebben.

meegemaakt en nog weten dat VOC voor-

bemannen.

Cricket2020 is een programma van 8 jaar.

al bekend stond als cricketvereniging?

Kortom, continue bijsturen indien nodig.

Deze mensen zullen met verdriet hebben

Toekomst:

We zullen altijd leren en er achter komen

moeten aanschouwen hoe het cricket is

Wanneer is het plan klaar en wat zijn

dat bepaalde zaken beter kunnen.

afgegleden naar een spelletje in de marge.

de doelstellingen?
AN: Het plan is dit jaar klaar (2012). De invul-

We vragen Rob Vos, betrokken bij het
Zo liggen de plannen van het bestuur. Het

nieuwe plan, om zijn reactie. Als geen
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Lau van Everdingen in gesprek met Steven van Dijk

6

ander kan hij aangeven hoe de degradatie

moet VOC nu met twee of drie buitenlanders

Academy-plan is dat we, daar waar nodig,

binnen VOC is gevallen. Zelf speelde hij

aankomen om mee te kunnen doen. Er zijn

ook investeren.

jaren in het hoogste cricketteam, is altijd

te weinig op VOC opgeleide cricketers, die

Om de jeugd erbij te houden moet er weer

verbonden gebleven aan het cricket en is

dat niveau halen.

een cricketfamilie ontstaan, zodat het leuk

actief binnen het jeugd-cricket.

In plaats dat er nu geld gestoken gaat wor-

en gezellig is. Ook moet er gekeken worden

Rob Vos: “Ik heb de goede jaren nog meege-

den in twee of drie buitenlanders, kunnen

naar de speeldagen om overlap met andere

maakt. Wij hadden een jeugdteam met elf

we het geld beter besteden aan onze eigen

sporten te voorkomen. Andere spelvormen;

prima cricketers, terwijl de tegenstander er

opleiding. Dat moet dan de Academy gaan

korter vooral. Er lopen al initiatieven om

vijf had en zes veldvullers. In die tijd waren

worden en een voorbeeld zijn voor hoe cric-

regionaal met de clubs onderling afspraken

we bezig met voetbal en cricket, alleen maar

ketclubs alles om het cricket heen organise-

te maken voor wedstrijdjes, zodat je van te

voetbal en cricket. Als anderen gingen knik-

ren. Daar hoort een goede coach bij, die ook

voren precies weet hoe een competitie gaat

keren gingen wij cricketen. Er was ook een

in de wintermaanden, de trainingsmaanden,

verlopen. Dat kan met en zonder de mede-

echte cricket-familie, waarbij veel mensen

aanwezig is. Vergeet niet dat je ‘s zomers laat

werking van de KNCB, de cricketbond.

betrokken waren. Het was vooral leuk en

zien wat je ’s winters hebt geleerd. Als we

gezellig. VOC was een familieclub. Van die

cricket lokaal een boost willen geven moe-

Kerstwens? Heb ik niet, maar laat ik de hoop

lichting hebben er veel in het eerste of twee-

ten we in een later stadium de Academy wel-

uitspreken, dat op basis van de plannen er

de gespeeld. Nu is de spoeling dun en kan je

licht ook toegankelijk maken voor spelers

over vijf jaar in het eerste minimaal acht

de namen van de talenten zo opnoemen. Die

van andere clubs. Het moet het middelpunt

‘Academy’ opgeleide spelers zijn doorge-

jongens hebben wat ervaring op kunnen

worden van cricketend Nederland. We vol-

broken en we weer op het hoogste niveau

doen in het tweede maar zijn nog niet op het

doen wat dat betreft aan vrijwel alle rand-

meedoen.”

niveau van de Top-klasse. In de Top-klasse

voorwaarden. Consequenties van het

Walter Baghuis
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Is het leuk en geeft
het plezier?
Het jaareinde betekent traditiegetrouw
terugblikken naar alles wat dit jaar ons
gebracht heeft en ook weer vooruitkijken. Als bestuur houden we niet het
kalenderjaar aan, maar die van ons verenigingsjaar. Van september tot en met
augustus dus. In februari beginnen we
met het maken van de plannen voor het
volgende verenigingsjaar en in juni is de
begroting rond. Wij formuleren samen
met de verschillende commissies de
doelstellingen (die passen bij ons beleid

bestuur en enkele cricketleden als Bas Zuiderent, Rob van Weelde,

en ambities) en zorgen vervolgens dat

Roland Lefebvre en Steven van Dijk. Een nieuw, revolutionair plan

dit ook financieel klopt. Dat wordt ver-

bedoeld om het goede van de vereniging (clubgevoel, sociale acti-

volgens aan de leden in de Algemene

viteiten en plezier) te koppelen aan een professioneel georgani-

Ledenvergadering gepresenteerd.

seerde opleiding: de VOC-CricketAcademy. Cricketleden op VOC
moeten weer met plezier het spel kunnen leren zoals het bedoeld

Wanneer u dit leest heeft de najaarsvergadering net plaatsgevon-

is. Van Tip & Run tot en met het eerste elftal, alle leden maken

den op maandag 26 november. Ik schrijf dit echter een week voor

gebruik van deze Academy die door een HeadCoach wordt geleid.

de vergadering en spreek de hoop uit dat deze keer meer mensen

Cricket2020 geeft VOC de mogelijkheid om op lange termijn cric-

op de vergadering afkomen. Vooral omdat het plan Cricket2020

ket goed op de kaart te zetten en er vooral voor te zorgen dat veel

daar gepresenteerd wordt. Maar ook omdat het goed is actief

jeugdleden het spel leren en blijven spelen. Op termijn levert

betrokken te zijn bij het wel en wee van de vereniging.

Cricket2020 topspelers van eigen bodem die op internationaal

Bij het maken van die plannen stellen we onszelf de volgende vra-

niveau kunnen meedoen. 2013 wordt dus het jaar waarin we de

gen: “Wat hebben onze leden hieraan?”, “Past het bij onze vereni-

plannen vanuit Cricket2020 gaan realiseren. Ik heb daar veel ver-

ging?”, “Kunnen wij deze plannen financieel dragen?” en last but

trouwen in en zie die toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

not least “Is het leuk en geeft het plezier?”. De samenwerking met

Last but not least: het gaat niet alleen maar om vernieuwing of ver-

de verschillende commissies en de energie die daaruit voortvloeit

betering. Gelukkig hebben we een rijke traditie waar we sinds 1895

betekent heel erg veel voor VOC. Dat merk je als je op ons eigen

op terugkijken. Ik ben zeer verheugd dat een aantal leden recent

terrein rondloopt, maar horen wij ook wanneer we op bezoek zijn

gestart is met de Archiefcommissie. Een commissie die erop toe-

bij andere verenigingen of praten met vertegenwoordigers van de

ziet dat wat we bereiken en meemaken voor het nageslacht

(deel)gemeente.

bewaard blijft met als concreet doel een Lustrumboek in 2020 uit

Gelukkig zijn er altijd goede initiatieven die op ons afkomen. Ook

te brengen. Ik kijk er nu al naar uit!

komend kalenderjaar staat ons een hoop te wachten. Te beginnen

Namens het bestuur wens ik iedereen een hele mooie kerst en een

bij de invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag in januari

gezond, gelukkig en sportief 2013. Ik hoop jullie te mogen begroe-

en de lancering van Cricket2020, maar ook het feit dat er een jeugd

ten tijdens de Nieuwjaarsreceptie op VOC op 1 januari 2013.

evenementencommissie is opgericht die zorgt dat er voor onze
jeugdleden niet-sportieve activiteiten worden georganiseerd.

Arjan Nataraj

Aangezien al eerder is stilgestaan bij de VOG wil ik iets meer ver-

Voorzitter R.C. & V.V. VOC

tellen over ‘Cricket2020’. Cricket2020 is de visie, opgesteld door het
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Siebren: Welk team vind je het leukst, je
voetbal- of cricketteam?
Ik vind beide teams heel leuk, maar op dit moment
voetbal, omdat we met dat team heel goed draaien.

Piet Hein: Wat vind je het fijnst om te eten voor
een wedstrijd?
Dat is meestal een tosti

Siebren: Welke bal heeft bij cricket het meest
pijn gedaan?
Een bal van bowler Mark Cleary, die kwam op m’n
borst, die zag ik niet eens aankomen. Die was veel te
hard voor mij.

Piet Hein: Hoe oud was je toen je in het eerste
kwam?
Met cricket was ik 17 en met voetbal 17 of 18.

Tim Ruijters
Door Siebren Vos en Piet Hein Smit
Hallo Tim,
Welkom bij de Vocabulaire

Siebren: Wat vind je leuker, voetbal of cricket?
Ja, die vraag had ik wel verwacht. Op het moment
toch voetbal, omdat het bij het cricket het afgelopen
seizoen minder is gegaan, maar het kan ook wel weer
omdraaien.

Piet Hein: Wat was de eerste sport die je deed?
Voetbal, ik was 4 jaar toen ik bij VOC begon. En een
jaar later begon ik met cricket.

Soms wel. Als het een hele belangrijke wedstrijd is.

Piet Hein: Wat vind je leuk aan het wicket
keepen?

Het feit dat je elke bal bezig bent; je kan geen seconde je aandacht verliezen.

Siebren: Hoeveel klasses denk je dat je nog
omhoog gaat met voetbal?

Siebren: Vind je het irritant om al die
bescherming te dragen bij cricket?

Zoveel mogelijk, maar ik denk dat hoofdklasse nu het
hoogst haalbare is.

Nee, ik vind het wel handig, anders doet het pijn als
je de bal tegen je aankrijgt. Je bent er natuurlijk wel
minder snel door.

Ik heb een broer, Bart en die voetbalt bij VOC in A3 en
cricket in U18 en het derde.

Piet Hein: Wat was je leukste voetbal- en je
leukste cricketwedstrijd die je hebt gespeeld?
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Siebren: Ben je wel eens zenuwachtig voor een
wedstrijd?

Voetbal; de kampioenschapswedstrijden met het eerste. En de kampioenschapwedstrijden met B1, A1, en
F7. Cricket: de kampioenschapwedstrijd, toen ik in
het tweede speelde. Uit bij Excelsior, onze directe
concurrent. We stonden achter maar wonnen uiteindelijk toch!

Piet Hein: Heb je broers of zussen en zo ja, welke
sporten doen zij?

Piet Hein: Wat is je grootste verlies en wat is je
hoogste score bij cricket?

Verlies: 278 – 32 all out. Mijn hoogste score bij echte
wedstrijden is 98 en bij missing bail 162.

Achter: Kees van Duinhoven, Julia van der Werf, Milou van den Berg, Tom Wigmans, Floris van Mulligen en Bas Bosman
Voor: Hemmo Pieck, Alexander van der Ent, Wiebe van Schaik, en Olivier Knappert

VOC Jeugd
Evenementen
Commissie
De Jeugd EC gaat bestaan uit twee
personen per jaar. Dus twee jongens uit de 1e en 2 uit de 2e jaars
D, C, B en A, aangevuld met enkele cricketmeisjes. Op deze manier
willen we een goede leeftijdsopbouw en continuïteit opbouwen
binnen de commissie. Het leuke is
dat de jeugd nu een eigen stem
heeft om feesten en andere activiteiten te organiseren.
De eerstkomende evenementen
die we organiseren zullen het
D-feest zijn op zaterdag 26 januari en een week later op zaterdag 2
februari een knallend AB feest
dat we groots aanpakken met
heel veel meisjes! Want welk
meisje wil er nou niet bij zijn met
zoveel leuke stoere mannen op

VOC. Later in het seizoen komt er
ook een activiteit voor de C jeugd,
we zijn nog met elkaar in overleg
over de invulling.
Om onze feesten te promoten,
foto’s te plaatsen hebben we een
eigen facebookpagina & twitteraccount , respectievelijk VOC
Jeugd Evenementen Commissie &
@VOCJeugdEC. Volg ons!
Contactpersonen van de Jeugd EC
zijn Tom Wigmans en Olivier
Knappert. Vanuit de evenementencommissie worden de enthousiaste jeugdleden ondersteund
door Femke Hohmann, Caroline
van der Plas en Erna Truijens.
We hebben onwijs veel leuke
plannen, dus jullie zullen nog veel
van ons horen!

Cage Cricket
Zaterdag 17 november werd er voor
het eerst Cage Cricket gespeeld in de
VOC-hal. Onder leiding van Jason Yip &
Esther de Lange hebben U10-teams
van Excelsior ’20, Hermes DVS & VOC
genoten van het spektakel. Cage
Cricket is een nieuwe cricketspelvorm,
die ontwikkeld is in Engeland door o.a.
cricket legende Ian Botham.
http://www.rijnmond.nl/gids/tv/19-11-2012
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Thomas Verhaar
Vragen voor

TOPSCORER uit VOC 1
Door Kas Dullemans en Timo Warmenhoven
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Kas: Leuk dat wij je mogen interviewen voor

Timo: Hoe vind jij dat het met het eerste

de VOCabulaire. We kennen je als speler van

gaat?

het eerste en trainer van de A1. Vertel eens

Het gaat super goed. We zijn natuurlijk twee

meer over jezelf.

keer gepromoveerd en we staan weer eerste,

Mijn naam is Thomas en ik ben 24 jaar oud.

dat had ik niet verwacht. Het is ook gezellig in

Ik studeer fysiotherapie. Ik zit in het derde

het team. We gaan meestal samen na de wed-

jaar van mijn opleiding en loop nu stage.

strijd nog een biertje drinken. Alleen jammer
dat Michiel Vis altijd aan de bar in slaap valt.

Timo: Je hebt bij Sparta en Willem II gevoetbald. Hoe was het om bij een profclub te spelen?

Kas: Het eerste is de afgelopen twee jaar kam-

Het was super leuk. Je bent bijna de hele dag

pioen geworden en heeft nu de eerste periode

met voetbal bezig. En dat bijna iedere dag.

gewonnen. Wat is de kracht van het eerste?

maken. Ik wil met VOC nog veel verder groei-

Het is eigenlijk gewoon een jongensdroom.

We kunnen samen inderdaad erg goed voet-

en. Ook als je kijkt naar de jeugd die nu hoger

Iedereen zou dat toch willen.

ballen. De grote kracht is dat we een vrien-

speelt dan wij vroeger ooit speelden.

dengroep zijn. We weten precies wat we van

Kas: Waarom heb je na 2 jaar Sparta en 2 jaar

elkaar kunnen verwachten.

Willem II weer voor VOC gekozen?

Timo: Wat wil je later worden?
Ik studeer nu fysiotherapie. Voor fysiothera-

In mijn laatste jaar bij Willem II had ik het niet

Timo: En wat verwacht je van het seizoen?

peut. Dat lijkt me heel leuk om te worden.

meer naar mijn zin en ik wou het plezier in

We hebben net de periodetitel gewonnen.

Maar stiekem hoop ik nog op profvoetballer

het voetbal terug krijgen. En dat kon bij VOC.

Dus we mogen meedoen met de nacompe-

bij Feyenoord.

Willem II spelers verklaarden mij voor gek

titie om te promoveren. We willen wel probe-

omdat VOC toen derde klasse speelde. Maar

ren mee te doen om het kampioenschap.

vrij is.

Kas: Je bent snel en hebt een goed linkerbeen. Wat zou je aan jezelf op voetbalvlak wil-

ze vragen mij nu of er nog een plekje bij VOC

Kas: Wat was je mooiste goal?

len verbeteren?

Dat was uit bij Delfia ongeveer 7 jaar geleden

Ik moet minder praten tegen de scheidsrech-

Timo: Bij welke clubs heb je nog meer

toen ik ook nog bij VOC1 voetbalde. Ik kapte

ter. Verder moet ik meer overzicht leren te

gespeeld?

4 man uit en kwam één op één met de kee-

krijgen over het veld.

Ik ben begonnen bij Alexandria ik heb daar

per en stiftte de bal over de keeper heen. Dat

gespeeld tot de E2. Daarna ging ik naar VOC

was het eerste stiftje dat ik maakte.

Timo: Heb je nog tips waardoor wij net zo
goed kunnen worden als jij?

daar ging ik in de E1 spelen daar heb ik
gespeeld tot de B1. Daarna ging ik in het 1e

Timo: Wat is je favoriete positie?

Vooral veel plezier maken en zoveel mogelijk

elftal spelen. Na een jaar ging ik naar Sparta

Mijn favoriete positie is een beetje voorin vrij

voetballen ik denk dat dat het belangrijkste is.

en na twee jaar naar Willem ll. Nadat ik daar

te kunnen spelen, niet alleen rechts- of links-

had gespeeld ging ik weer terug naar VOC.

buiten maar een beetje overal lopen en een

Timo: Wat is je lievelingsclub? En wat je lie-

Nu speel ik ook zaalvoetbal met Wessel en

beetje kunnen zakken naar het middenveld.

velingsspeler?

nog een paar jongens uit het eerste.

Feyenoord is mijn lievelingsclub. Lievelings

Kas: Hoe vind je het om met Wessel en Felix

speler twijfel ik een beetje over tussen Messi

Timo: Wanneer begon je met voetballen en

te spelen?

en Van Persie. Maar ik denk dat ik Van Persie

was dat bij VOC?

Dat is super leuk en erg speciaal. Vroeger heb-

toch iets beter vind omdat hij bij Feyenoord

Ik begon bij Alexandria toen ik 6 jaar was. In

ben we erg veel met elkaar op het plein gevoet-

heeft gespeeld.

het begin vond ik voetbal eigenlijk niet zo

bald. We weten nu zonder de bal te vragen van

leuk. Toen ik bij VOC ging voetballen ging ik

elkaar waar we de bal willen hebben.

voetballen pas echt leuk vinden.

Kas: Wat is het mooiste stadion?
Het mooiste stadion waar ik gespeeld heb is

Timo: Heb je al eerder bij een van je broers

het PSV stadion, maar ik vind de Kuip nog

Kas: Wat vind je van de opmerking van

gespeeld?

steeds het mooiste stadion dat er bestaat.

Michiel Vis in de vorige VOCabulaire dat hij als

Nee nog nooit. We speelden voor het eerst

Dank je wel voor het interview en succes met

voetballer rechtsbuiten zou spelen en jou uit

samen in het eerste. Ik was daarvoor altijd

je verdere carrière!

het eerste zou spelen?

één jaar te oud om met Wessel en Felix te

Toen ik dat las moest ik eigenlijk wel lachen.

spelen. Wessel en Felix konden toen altijd

Michiel kan inderdaad goed voetballen maar

wel een jaar samen spelen.

hij mag blij zijn dat ik geen keeper ben. Ik
heb ooit met Michiel meegetraind met een

Kas: wat wil je als voetballer en met VOC

keeperstraining en toen won ik met het spel

bereiken?

Keepersoorlog.

Ik wil nog steeds beter worden en veel goals
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Geen woorden
maar daden!
Vijftig hongerige E-, F- en F-mini-spelertjes hadden zich
op een trainingsvrije donderdag in de herfstvakantie op
het kunstgras van VOC verzameld om een voetbalclinic
onder regie van de Feyenoord Soccer Schools te beleven.
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Opperchef Ben Wijnstekers, de fameuze

en onderlinge partijtjes, enthousiast begeleid

rechtsback uit vervlogen tijden, verdeelde

met opgestoken duimen en positieve bejege-

onder het toeziend oog van veel ouders gede-

ningen van de gemotiveerde en kundige trai-

cideerd de grote groep in drie kleinere waar-

ners. Toen de mannen aan het einde van de

na er op verschillende locaties individuele –

twee uur durende sessie ook nog een gete-

en teamoefeningen werden gedaan. Het was

kend deelnamecertificaat en een heuse (paar-

opvallend om te zien dat de jongens, norma-

se) Feyenoordbal in ontvangst mochten

liter best lastig tot het geconcentreerd onder-

nemen, en er ook nog een snack viel op te

gaan van een training te brengen, zwijgend

halen in de kantine - althans, zo noemden de

en scherp alle oefeningen uitvoerden. Mede

Feyenoordheren ons clubhuis, maar gelukkig

door het relatief hoge tempo van de oefenin-

hebben wij hen de juiste benaming kunnen

gen waren ze al snel buiten adem en was er

bijbrengen - was het festijn compleet. We

geen zuurstof meer over om met elkaar aan

mogen gerust constateren dat dit initiatief

de praat te gaan. Inderdaad . geen woorden

van VOC , genereus mogelijk gemaakt door

maar daden dus!

sponsor ING Bank, mede door de enthousias-

Oefeningen op vaardigheid en doorzettings-

te benadering van de Feyenoordtrainers bij-

vermogen werden naadloos gecombineerd

zonder geslaagd was en navolging verdient.

met aspecten als inzicht, onderlinge coaching

En…. als u binnenkort in een sloot om het

(“kaatsen” – “openen”) en samenspel. Van wie

veld of ergens in de wijk toevallig zo’n paarse

anders kan een al dan niet talentrijke speler

bal tegenkomt, houd hem dan niet voor uw

dat beter aangeleerd krijgen dan de echte

zoon of kleinzoon of uzelf, maar lever hem

teamspelers Ben Wijnstekers en Giovanni van

dan in bij VOC zodat de rechtmatige eigenaar

Bronckhorst, van wie zijn allerlaatste treffer in

niet zijn aandenken aan deze heerlijke voet-

Oranje in de halve finale op het WK in Zuid-

balmiddag verliest.

Afrika bij veel knapen nog opvallend vers in

Op de volgende pagina vindt u een weerga-

het geheugen stond. Met meer dan boven-

ve van het vragenkwartiertje van de spelers

matige aandacht werd het voetbalfeest afge-

met Wijnstekers en Van Bronckhorst.

sloten met een aanval- en verdedigingsspel

Kees Verhaar & Paul Hoes

Interview met Ben Wijnstekers (BW) en

Wat was uw meest bijzondere doelpunt?

GvB: “36 maal, terwijl ik ook verdediger was”, met

Giovanni van Bronckhorst (GvB) door Ayden

BW: “Een heel ver schot, uit bij PSV . Hij leek

een knipoog naar Wijnstekers”.

Hoes (F1) en Quinten Kok (E2), met hulp van

sterk op die van Giovanni maar dan van rechts”.

Woont u in een groot huis? (typisch

vele anderen.

GvB: “Het doelpunt voor Oranje in de halve finale

Hillegersbergs vraagje, red.)

Hoe oud was u toen u bij Feyenoord ging spelen?

tegen Uruguay op het WK 2010 in Zuid-Afrika” (tot

BW en GvB in koor: “Nee hoor, normaal”.

BW: “Ik heb eerst twee jaar voor Overmaas op

mooiste doelpunt van het WK werd verkozen, red.).

Slaapt u ook nog in een Feyenoord-pyjama?

Varkenoord gespeeld en ben op mijn 9e jaar

Bij welke (betalende) clubs hebt u gespeeld?

BW: “Nee, alleen in ondergoed met het

naar Feyenoord gegaan”.

BW: “Feyenoord (14 jaar), PSV, Mechelen, en

Feyenoordlogo erop”. GvB: “Nee, nooit gedaan”.

GvB: “Ik ben op mijn zevende jaar naar

8 maanden in Dubai.

Hebt u vandaag nog talenten gezien op de

Feyenoord gegaan na één jaar LMO”.

GvB: “Feyenoord, 3 maanden bij RKC, Glasgow

training hier bij VOC?

Hoeveel wedstrijden heeft u in het Nederlands

Rangers en Barcelona. Mijn carrière gelukkig bij

BW: “Zeker! Ik vind dat er heel veel handige

Elftal gespeeld?

Feyenoord afgesloten”.

voetballertjes bij waren vandaag”. GvB: “Ik heb

BW: “37, en 1 goal gemaakt”.

Hoeveel doelpunten heeft u in uw carrière voor

gehoord dat VOC goed bezig is met de opleiding

GvB: “raden jullie maar?”. Na lang gissen kwam

Feyenoord gescoord?

van de jeugd en dat was vandaag goed te zien”.

het antwoord vanuit de groep: 106! “En 6 goals

BW: ” In totaal slechts 7 maal, maar ja, ik was ook

gemaakt”, vult hij gauw aan.

verdediger hè”.
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F2
Spotlights ON:

Foto: Vlnr: Julius, Floris, Casper, Boris, Damian, Server, Rens en Ravi (Jelle ontbreekt)

seizoen 2012-2013

Messcherp
Het is vrijdagavond. Morgen staat de eerste competitiewedstrijd
van de F3 voor de deur. Langzaam doe ik de lade van de kast open
en haal het mapje met de opstellingsheets te voorschijn. Voor de
wedstrijd laat ik de jongens altijd de nieuwe veldopstelling zien
die ik op een groen A3 vel heb gekalkt. Er is altijd wel een speler
die ter plekke een andere opstelling weet te verzinnen en z’n
mening niet onder stoelen of banken steekt. Vandaag zijn ze er
weer alle negen. Ik neem de opstelling van vandaag even met
jullie door:

onstuitbaar. Casper staat zijn mannetje trouwens ook aardig tussen de palen en dat
maakte hem de laatste wedstrijd MotM.
Jelle “Maradona” Willekes: Deze atletische
jongen is by far de meest eigenwijze van het
stel. Jelle begint de wedstrijd altijd met de
woorden dat hij op de linksachter positie
geen bal raakt en daarom liever een rechtsvoor positie ambieert. En eigenlijk heeft hij

Julius “No 10” Weeda: Heeft voorlopig de

een vaste waarde op links met een leuke

gewoon gelijk. Jelle lijkt niet alleen qua looks

meeste doelpunten op zijn naam staan, maar

voorzet vanaf dit deel van het veld. Tijdens

op de oud-Argentijnse spits, ook zijn speel-

dat zal wel komen omdat hij de enige speler

de wedstrijd altijd wel een keer in discussie

wijze is identiek.

van het team is met een rugnummer. Of zal

met de tegenstander, zijn teamgenoten of

het komen omdat Julius de meeste “vlieg-

anders wel de scheids.

uren” op de VOCvelden op zijn naam heeft
staan?

Damian “speedy” van der Valk: onze vaste
man op de linkerkant. Weet zijn tegenstan-

Rens “de tank” van Leeuwen: De “Ronald

der er altijd uit te lopen en als verdediger

Koeman” van de F3. Als Rens voor je staat

blijft deze pitbull in ieders kuit hangen.

Server “de punter”Yildirim: Server is 90% van

komt er geen speler meer langs. Nog even

de tijd letterlijk en figuurlijk in de punt van

wachten en zijn schot is net zo hard als de

Na de bekendmaking van de opstelling en

de aanval te vinden. Hij is veelal op zoek om

huidige trainer van Feyenoord.

de messcherpe warming up o.l.v. Menno

met de punt van zijn schoen een gaatje in

staan alle “heren” op scherp en is het wach-

het doel te vinden. Server’s ouders zijn hof-

Floris “allround” Timmermans: Samen met

ten op het fluitsignaal. Ook onze trouwe aan-

leverancier van “iets lekkers” voor in de rust.

Casper kwam Floris met stip vanuit de F13 de

hang (met recht de tiende man) staat nagel-

Misschien is dit wel het geheim van de smit.

F3 binnenzeilen. Een allround speler die op

bijtend te wachten op de aftrap.

elke positie tot zijn recht komt. Een goede
Ravi “breekijzer”Arps: Komt het best tot z’n

tweede om Boris als babbelbox op te volgen.

Na 2 x 20 minuten juichen, tenen krommen,

recht in de as van het veld. Paast, passeert,

It’s all in the name (Floris & Boris).

ijsberen en aanmoedigen weten we waar de

haakt of breekt zich een weg naar voren. Gaf

F3 toe in staat is: weer een wedstrijd gewon-

de voorkeur om dit jaar voor de F3 te spelen

Casper “marathonman” van Steenbruggen:

en daar zijn we hem dankbaar voor.

Deze blonde” god” is werkelijk overal op het
veld te vinden. Hij begon dit seizoen met een

Boris “babbelbox” Dorresteijn: Met Damian
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ingetapte enkel, maar zelfs met blessure is hij

nen. Eindstand 3-2!
Evert Dorresteijn

Scheidsrechters

Zeventien VOC scheidsrechters hebben op
14 en 18 november de officiële KNVB pupillen scheidsrechters¬cursus met succes
gevolgd. Zij hebben daarmee de gewilde
KNVB-scheidsrechters¬badge plus een certificaat behaald.
De jongens zijn door deze cursus in staat de
KNVB-richtlijnen toe te passen bij F- en
E-pupillen¬wedstrjden en zo de wedstrijd op
een sportieve manier tot een goed einde te
brengen. Ze hebben geleerd niet alleen leiding geven, maar om ook tijdens de wedstrijd de pupillen te begeleiden. Daarbij
hoort natuurlijk hoe om te gaan met ouders
en coaches langs de lijn.
De KNVB docent Louis Duarte, die ook hoofden topklassewedstrijden fluit, was zeer te
spreken over de motivatie van de jongens tijdens de cursus en de belangstelling voor het
fluiten. Hij was onder de indruk van hoeveel
talenten er bij VOC rondlopen.
Handjes
Roberto Wiredu
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zet de bloemetjes buiten bij :
De Portclub

en neemt een kijkje bij de woensdagmiddagtraining

Een koude en regenachtige woensdagmid-

Even terug naar de ‘Portclub”. Deze mannen

dag in November. Het stormt bij vlagen. De

(vrouwen trouwens ook welkom!) geven al

training van de kabouters, mini’s, F-jes en

jaren training op de woensdagmiddag en in

E-tjes is in volle gang. Overal zijn groepjes

de winter wordt de training steevast afgeslo-

kinderen geconcentreerd bezig, pionnen

ten met een hartversterkertje. Soms hard

geven een parcours aan en een stuk of tien

nodig om het verkleumde lijf weer op te war-

trainers leggen de oefeningen uit. Om 17.15

men. Als de weers¬omstandigheden echt te

zit het er op voor de ‘Portclub’. Sommige van

bar worden staat Fred trouwens om 17.00

hen hebben dan bijna 4 uur non-stop trai-

buiten al klaar met Glühwein!

ning gegeven. Er van uitgaande dat er altijd
een aantal kinderen afwezig is zullen er toch

Er wordt nagepraat en gelachen en ook de

zeker ruim 300 voetballertjes tussen half

intensieve begeleiding van de moeders

twee en vijf uur op het veld hebben gestaan.

wordt geëvalueerd. Een aantal van de mannen was al trainer van het jaar. Vandaag aan

Het zal zo’n 12 jaar geleden zijn dat Bart Gaell

Gerjan Rentenaar de eer om ook toegelaten

in de functie van verenigingsmanager de

te worden tot de Club.

basis legde voor wat de veel geroemde VOC
voetbal jeugdopleiding is gaan heten. Dat

Ik had een bijzondere middag en ben onder

deze ontwikkeling tot resultaat heeft geleid

de indruk geraakt van de organisatie rond-

staat buiten kijf. Elke zondagmiddag kunnen

om de trainingen en de inzet van allen.

we genieten van mooi verzorgd en technisch
hoogstaand voetbal dat ons in twee seizoe-

Na het volgen van een trainingcursus zijn er

nen van een modale derde klasser tot koplo-

momenteel twintig ouders die nieuw instro-

per in de eerste klasse heeft getransfor-

men als jeugdtrainer.

meerd. Iedereen is daar, terecht, heel trots op.
Niet in de laatste plaats is dit een verdienste
van de mannen en vrouwen die week in
week uit bij weer en wind klaar staan om een
goede training te geven zodat de jeugd zich
met plezier en zelfvertrouwen kan ontwikkelen in hun favoriete sport.
Onze sterspelers in het eerste, tweede en alle
andere teams: ooit zijn ze begonnen bij Marco
de Vries,Willem v/d Blom en vele anderen
(niet te vergeten Ome Piet van Schooneveld)
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Tineke Kool

Een korte introductie:
Marco de Vries

Trainer sinds 1997, traint de Mini’s, daarna F4 - 6 met assistentie van
Maayke Raedts, E3 -5 met Karl Hormann. Zoon Martijn komt weer terug
naar VOC 1, na betaald voetbal gespeeld te hebben bij Excelsior en Sparta

Willem v/d Blom

Trainer sinds 1998. traint de F13 - 14 met assistentie van Johan de Rooij,
daarna E11 – 12 en tot slot E7 - 10. Vader van een studerende zoon die tot
aan de Senioren bij VOC heeft gespeeld.

Ben Weemering

Trainer sinds 2005, ook wel de Generaal genoemd
Zoon: Patrick, speelt in Veteranen 1 (koploper!) traint de Mini’s met Rob de
Widt, F9 - 10 met Erno Lusse, F1 -2 met

Hans Lohoff

Traint eerst B3, daarna B4 en ook nog een maal per maand de Dames. Hans
traint en coached al jaren op woensdag, maar vaak ook andere avonden,
alsmede op de Zaterdagmiddag. Zoon Sander speelt sinds dit jaar in het
tweede en is als mini begonnen.

Karl Hormann

Houdt zich bezig binnen de Jeugdvoetbalcommissie met het
Voetbaltechnisch beleid en traint op de woensdagmiddag E3 - 5 met Marco,
heeft aantal jaren ook complete woensdagen gedraaid
Vader van twee voetballende zoons .

Jan Willem Hoffmann

Trainer sinds 2000 en tevens bestuurslid; Commissaris Voetbal .Zijn zoon
speelt in A3. Traint de Mini’s, daarna F3 - 5 met Adrian Elsman, E4 – 8 met
assistentie van Gerjan Rentenaar.
De trainers van de woensdagmiddag dragen zo onmiskenbaar bij aan de
VOC-cultuur en hebben bovendien erg veel plezier onderling

vlnr Gerjan, Karl, Marco, Jan Willem,
Willem, Ben en Hans
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Jeugdvoetbal

Op naar een
Voetbalbeleidsplan 2013-2018
Op 4 oktober 2003 opende burgemeester Ivo Opstelten het nieuwe
clubhuis van VOC aan de Hazelaarweg. In de maanden voorafgaand aan de verhuizing van de Kleiweg naar de Hazelaarweg
was geschaafd aan een ambitieus jeugdvoetbalbeleidsplan. De
nieuwe accommodatie bood ontegenzeggelijk nieuwe kansen,
maar op het moment van de opening kon niemand bevroeden dat
de hoog gestelde doelstellingen met gemak ruim binnen de gestelde termijnen gehaald zouden worden.

senliggende jaren hebben we ons beleid
geactualiseerd, zowel het jeugd- als het technisch beleid. Zo vindt jaarlijks in september
een kick-off in ons clubhuis plaats waar wij
met alle vrijwilligers in de jeugd het beleid en
jaarplanning doornemen. En in maart nemen
we het gehele selectieproces door met trainers, coaches en leiders. Het uitgangspunt is
uniek te noemen. VOC is één van de grote
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En het was ambitieus. VOC stelde zicht ten

niet goed aan, maar het gras is inmiddels ver-

voetbalclubs van Rotterdam met een goed

doel om binnen elke leeftijdscategorie ten-

vangen door kunstgras, zodat nog intensie-

gestructureerd jeugdkader. Kan het beter?

minste drie teams te hebben. Er waren dus

ver gespeeld en getraind kon worden. Waar

Moet het beter? Moet het anders? En hoe

meer jeugdleden nodig. Om dat te realiseren

leiders voorheen een scheidsrechter moes-

gaan we dit vormgeven en organiseren?

zouden vooral de jongere jeugd een aantrek-

ten aanwijzen, wordt inmiddels geput uit

Daar is al wat over te zeggen. Met een zee aan

kelijk programma moeten worden aangebo-

een poule van zeer enthousiaste en professi-

goed opgeleid talent zal de overgang van

den, want – zo was de verwachting – dan zou-

oneel opgeleide jeugdscheidsrechters. Het

junioren naar senioren zonder meer een uit-

den er op termijn ook meer oudere jeugd-

jeugdvoetbal is in de loop der jaren beter

daging gaan vormen. En wat gaat VOC doen

teams komen. Daarvoor waren dan ook

georganiseerd en voor de spelers leuker en

met meisjesvoetbal? Zijn daar extra velden en

onmiddellijk veel meer vrijwilligers nodig, en

aantrekkelijker geworden dan voorzien.

kleedkamers voor beschikbaar? En hoe staat

dat vergde een gestructureerde organisatie.

Er zijn weinig opzeggingen, want op ieder

het met de voetbalbeleving van de jeugdspe-

En er werd met plezier gevoetbald en de

niveau wordt met veel plezier gespeeld. En

lers zelf? Er lopen inmiddels kabouters rond

jeugd werd beter en beter. Aan de tijd dat

over de volle breedte is het niveau omhoog

op VOC. Wat heeft dat voor gevolgen voor de

VOC vooral bekend stond om het feit dat er

gegaan. In alle leeftijdscategorieën speelt

organisatie van het voetbal bij de F-mini’s?

wel erg veel kakkineuze academici langs de

VOC inmiddels tenminste op hoofdklasseni-

Het zal niet verbazen dat de jeugdcommissie

lijn stonden, maar dat het altijd lekker win-

veau. Het zou te gemakkelijk zijn om de

het voornemen heeft opgevat om te komen

nen was tegen VOC, kwam ook een eind. In

geweldige resultaten van VOC 1 toe te schrij-

tot een nieuw (jeugd)voetbalbeleidsplan.

het plan werd ernaar gestreefd om met de

ven aan de ontwikkelingen in het jeugdvoet-

Karl Hormann is lid van de jeugdcommissie

eerste elftallen binnen 5 jaar op het niveau

bal, maar het is een gegeven dat er een hele

en voorzitter van de technische commissie.

van de 1e klasse te spelen. En, zo werd opge-

generatie jeugdvoetballers aan zit te komen,

Karl: “Het is natuurlijk niet zo dat we zaken

merkt, de groei in het jeugdvoetbal zou op

die bij VOC op beduidend hoger niveau spe-

willen of moeten veranderen. We willen ver-

langere termijn natuurlijk ook kansen voor

len, dan Thomas Verhaar in zijn jeugd bij VOC

der bouwen op het bestaande, en kijken

de groei van het seniorenvoetbal bieden.

deed. En als VOC 1 het huidige niveau wil

waar we het beter kunnen doen, professio-

En wat daarna gebeurde is geschiedenis. De

handhaven, is dat nodig ook.

neler. Vastleggen wat we eigenlijk al doen.

jeugd groeide en groeide. Het gras van de

Kortom, na tien jaar is het hoog tijd voor een

We zijn ons bewust dat we aan een volgen-

velden 3 en 4 kon de intensieve bespeling

nieuw jeugdvoetbalbeleidsplan. In de tus-

de stap toe zijn. Jeugdteams spelen hoger,

individuele leden, ouders, trainers, coaches

wel zo’n beetje kennen, maar die op dit

maakte zijn eerste Hattrick. Leider zijn was

en leiders leggen de lat hoger. Wij zullen

moment niet echt meer vastleggen. Het oude

erg leuk, maar als ik terugkijk dan denk ik dat

moeten inspelen op deze ontwikkelingen.

plan geeft geen richting meer. De doelstellin-

we als leiders toch vooral maar gewoon wat

Dat willen we doen we door betere begelei-

gen zijn bereikt. We hebben allemaal ideeën

probeerden. Er was natuurlijk leidersoverleg,

ding, opleidingen (vaak met de KNVB), bij-

die in een kader gegoten moeten worden.”

waar veel over voetbal gepraat werd, vooral

eenkomsten, workshops. Heldere afspraken

Karl heeft het op zich genomen om tien jaar

na afloop van het overleg met een biertje

met elkaar maken waardoor het allemaal leu-

na dato het nieuwe jeugdvoetbalplan te ont-

erbij. Maar veel kwam toch aan op de eigen

ker wordt. Voor de optimale voetbalbeleving

wikkelen. Samen met Frits Jan Groenewold

taakopvatting van de individuele leider. Ik

van onze leden. En niet te vergeten, de aan-

en Jan Willem Hoffmann is er een sessie met

heb dit jaar mijn certificaat jeugdvoetballei-

sluiting met onze seniorenteams, willen we

het bestuur geweest waarin de plannen zijn

der gehaald en ben onder de indruk van de

goed faciliteren. Zeker als je ziet hoe snel de

besproken. Gedeeltelijk wordt het plan

professionele wijze waarop de KNVB het

kwaliteit van onze A- en B-selectieteams zich

beschrijvend, maar er zullen ook keuzes moe-

jeugdvoetbal in Nederland op een nog

aan het ontwikkelen is, vooral door de

ten worden gemaakt en ambities worden

hoger plan brengt. Net als bij VOC staan ple-

instroom van steeds meer goed opgeleide

geformuleerd. En we realiseren ons dat ook

zier, zelfvertrouwen en de ontwikkeling van

talentvolle eigen jeugdspelers.

het seniorenvoetbalbeleid onlosmakelijk ver-

spelers centraal. Het plan om alle leiders op

Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen

bonden is met het jeugdbeleid, en we hier-

cursus te sturen lijkt mij een schot in de roos.”

selectieteams en recreatieteams. Ik heb het

voor ook een aantal zaken met elkaar moe-

Voordat de werkgroep echt aan de slag kan

liever over competitieteams in plaats van

ten benoemen. Dat is een uitdagende klus.

gaan, moet de werkgroep gecompleteerd

recreatieteams, omdat dat beter omschrijft

De eerste stap is echter het samenstellen van

worden. Karl is op zoek naar nog een aantal

waar die teams mee bezig zijn. Er wordt met

een werkgroep ‘(jeugd)voetbalbeleidsplan’.

enthousiaste werkgroepleden. Karl: “De

veel enthousiasme goed gevoetbald, vaak

Deze werkgroep heeft de taal om het ont-

Technisch jeugdcoördinatoren junioren en

op hetzelfde of hoger niveau dan selectie-

wikkelingsproces van het (jeugd)voetbalbe-

pupillen, voetbalbestuurslid Jan Willem

teams van tegenstanders. We moeten de

leidsplan te plannen, te coördineren en uit te

Hoffmann en voorzitter jeugdbestuur Frits

focus dus op de breedte houden. Iedereen

voeren. De werkgroep bestaat op dit

Jan Groenewold praten mee, en er is al een

moet op VOC op eigen niveau uitgedaagd

moment nog maar uit twee personen die er

aantal mensen benaderd die enthousiast

worden. Winnen is niet het belangrijkste.

actief mee bezig zijn; Karl zelf en Hein

reageerden. We zijn in ieder geval nog op

Plezier, zelfvertrouwen en jezelf individueel

Kernkamp. Hein Kernkamp inmiddels zeven

zoek naar minimaal twee jeugdleden.”

en als team ontwikkelen is veel belangrijker.

jaar leider, eerst van het team van zijn zoon

Iedereen moet gewoon goed leren voetbal-

Jord, later van Hugo.

Wie graag mee wil denken wordt verzocht

len, en zaken als clubgevoel en kameraad-

Hein: “In die zeven jaar is veel veranderd, niet

contact op te nemen met Karl Hormann.

schap zijn zeker ook belangrijk. De talenten

alleen op VOC. Volgens mij lag er toen nog

Natuurlijk moet iedereen die een uitgespro-

die er met kop schouders bovenuit steken,

nergens kunstgras. De eerste competitie-

ken mening heeft over de toekomst van het

krijgen bij VOC de kans om extra uitgedaagd

wedstrijd van F12 was uit bij XerxesDZB. Het

(jeugd)voetbal bij VOC, die mening met de

te worden in een hogere leeftijdsgroep. Voor

team van de tegenstander had nog nooit

werkgroep delen. Schrijf een mailtje aan Karl

dit alles zijn randvoorwaarden nodig, die we

samen gevoetbald. Er werd gewonnen. Rik

en uw stem wordt gehoord.
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VOC 1 Selectie 2012 -2013
Staand vlnr: Diederik de Groot, Martijn Bakker, Aad Boers, Derk Hitzerd, Koen Woldring, Geert den Ouden, Lex van Huizen, Felix Verhaar, Guillermo
Liesdek, Matthijs Kuil, Pieter Beereboom, Kim van der Kooij, Peter de Haan en Kees Verhaar. Zittend vlnr: Tim Ruyters, Thomas Verhaar, Anton
Beneder, Tim Kind, Huub de Visser, Michiel Vis, Niels van der Kooij, Wessel Verhaar, Ferdinand Willems, Ruud Steijvers en Andrew Liauw Soen Tjoen.
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Gesponsord door:
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Hohohóóó!
‘Super! De Kerstdagen vallen hartstikke gunstig!’, riep Aad op een koude
ochtend eind november over de afdeling.
‘Nou, ik heb die kille, saaie dagen liever op zondag en maandag’, sipte
Moniek. ‘Dan is er sowieso nooit wat te doen bij ons op het dorp. Kerst op
dinsdag en woensdag betekent vier dagen lang een dooie boel...’ Aad
draafde echter door.
‘En dan op donderdag Nieuwjaar. Dat betekent een paar dagen opnemen,
atv-tje erbij en twee weken aaneengesloten vrij. Dat wordt beesten met
mijn VOC-maten!’
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KERSTVERHAAL
‘Ja, en daarna ben je zeker een week ziek

lenbol, terwijl hij vertelde dat de Engelsen

the rednosed reindeer” en toen moesten

thuis...’, voegde Gerrie toe.

“Turkije” tegen een kalkoen zeggen. Hoe

de kinderen naar bed. Opa en oma brach-

Alsof hij dit niet hoorde, knipoogde Aad

vredig, ja, idyllisch leek dit tafereeltje.

ten hen naar boven. De Kerstman zei:

naar de anderen onder wie Harm.

Totdat er hard op de deur werd gebonsd.

‘Welterusten, lieve kinderen.’

‘Zeg, eh, Harm, kun jij Moniek met de

Moeder spoorde de kinderen aan eens

Aads vrouw gaf de Kerstman een envelop

Kerst niet eens warm gaan houden?

open te gaan doen.

en bedankte hem omstandig.

Hahaha. Jij hebt toch niemand.’

‘Ga jij maar even mee, Aad, voor de veilig-

Aad zei: ‘Heel blij dat u kon komen. Ik laat u

‘Nou, ik heb mijn ouders en...’

heid.’

even uit en dan gaan wij gezellig naar

‘Spannend!’, brak Aad af, ‘enne... wat heb

Ze knipoogde daarbij naar haar moeder. ‘…

White Christmas kijken met Danny Kaye en

jij dan allemaal voor saais met die dagen,

de Kerstman die we hadden besteld kon

Bing Crosby. Dat doen we elk jaar, het ver-

Moniek?’

onverwacht niet. Toen heb ik Aad z’n zaak

veelt nooit...’

‘Inderdaad, niks dus eigenlijk.’

gebeld en gevraagd of zij niet iemand voor

‘Overmorgen gaan we samen voor een

‘Ook geen vriendinnen met wie je lekker

me wisten… Nou, dat wisten ze wel. Ik ben

paar dagen naar een bungalow van

de hort op kunt? Weet je wat? Ik kom wel

benieuwd.’

Centerparcs in de bossen’, vertelde zijn

even bij je langs!’

Oma lachte vrolijk.

vrouw, ‘...wat zal dat mooi zijn met die

‘Maar… jij bent toch getrouwd?’, vroeg

De deur ging open en de Kerstman, Aad en

sneeuw!’

Moniek.

twee juichende kinderen betraden de

‘Ja. Gelukkig getrouwd! Zij is gelukkig en

kamer. Aad hief een gezellig “Jingle Bells”

Maandagochtend 5 januari zat heel de

ik ben getrouwd. Hahaha.’

aan, terwijl de Kerstman met een donkere

afdeling aan een gezellig nieuwjaarsont-

Moniek trok een grimas vol walging.

stem “hohohóóó!” riep, zoals we dat in

bijt. Er was zelfs een glaasje sekt. Eéntje

Gerrie wendde zich tot Aad.

Nederland hebben overgenomen van de

maar, want er moest de rest van de dag

‘Zeg, wat ga jij dan voor spannends doen

Amerikaanse cultuur.

natuurlijk worden gewerkt.

met “de VOC-maten”?’

De Kerstman had een jutezak bij zich, waar-

‘Mogge.’

‘Lekker stappen, doen we elk jaar.’

in zo te zien enkele pakjes zaten.

‘Hé, daar hebben we onze woeste stapper’,

‘En thuis dan?’

‘Vraag de Kerstman eens of hij iets wil

begon Gerrie toen Aad binnenkwam.

‘Eerste Kerstdag. Tot de kinderen naar bed

drinken, Aad.’

‘...ben je nog wezen beesten met die dagen?’

zijn. Dan ga ik de stad in. Mijn stamkroeg

‘Ja, lief.’

‘Nou en of! Ik heb lekker...’

is altijd open. Tweede Kerstdag ga ik met

De Kerstman weerde af, denkelijk bang dat

‘...met je echtgenote naar White Christmas

de boys voor een paar dagen uit de bol!

zijn baard in de war zou raken. Dat moet je

zitten kijken..., hè Aad?’, vulde Moniek aan.

Maastricht of zo. Mijn vrouw begrijpt dat

niet hebben natuurlijk.

‘Daarna zijn ze met de kinderen een paar

ik dit nodig heb. Ik kan niet tegen dat

‘Misschien wil de Kerstman een lekker

daagjes naar een Centerparcs bungalow

gezeur van m’n schoonmoeder over waar

stuk krans. Vraag het hem eens, Aad...’

in de bossen geweest, hè Aad? Aad heeft

de boodschappen het goedkoopst zijn en

Aad vroeg het, maar de Kerstman schudde

een hele leuke familie en is echt een lief en

mijn schoonvader die de hele dag naar

zijn hoofd, wijzend op zijn bolronde voor-

volgzaam echtgenootje, hè Aad?’

Discovery Channel zit te kijken en ons dan

kant.

Aad, die net zijn eerste slokje had genomen

gaat vertellen hoe de wereld in elkaar zit...’

‘Schenk ons dan nog maar eens in, Aad...’,

zat als een geslagen hond met half open

Aad’s vrouw wees daarbij op de fles rode

mond waaruit een beetje sekt terugsijpel-

Donderdagavond 25 december dwarrelden

wijn die op een bijzettafeltje stond.

de in het glas en mummelde tegen Moniek:

dikke vlokken uit een egaal grijs wolkendek.

‘Natuurlijk liefje.’

‘Hoe... weet jij dat?’

De thermometer wees min twee aan en de

Het werd een aangenaam bezoekje. De

‘Ik was de Kerstman, stommeling.’

wereld kreeg een witte deken. Thuis bij Aad

Kerstman had voor iedereen een cadeau-

zat de familie aan tafel en de kalkoen lag op

tje. “Hohohóó!” bacht hij telkens uit als hij

een grote schaal in het midden.

iets aan iemand gaf. En opa vertelde over

Aad sneed statig dikke plakken af en ver-

de Noordpool, waar de Kerstman woont en

deelde die met zorg over de borden. Zijn

de arreslee met Dasher, Dancer, Prancer,

vrouw keek er vergenoegd naar. De kinde-

Cupid, Comet, Donner, Vixen, Blitzen en

ren glunderden naar de schaal lichtbruine

Rudolf. De Kerstman knikte bevestigend.

frietjes en opa streelde Hans over zijn krul-

Aad zong nog een paar regels van “Rudolf

Charles Muetstege
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Sporten in kerstsferen

A trip down memory lane van
een 25-jarige
Voor sommige mensen is de winterstop een
verademing. Het wordt koud, guur, meer
wind, nog meer regen en af en toe een
hagelsteentje. Anderen, over het algemeen
verdedigers, houden ervan lekker te glijden
en vies te maken. Voor cricketers geldt dat in
mindere maten. Die stoppen al als de temperatuur onder de 15 graden celsius komt.
Toch veranderen er veel dingen op VOC voor
iedereen. Er lopen steeds meer trainers rond
op VOC, die hun team serieus verder willen
brengen. Zowel qua prestaties als teamgeest. De gehele kerstvakantie staan de
voetballers op het veld met enthousiaste

gespeeld bij buurvereniging Aeolus. In mijn

den, speelden we zaalvoetbalwedstrijden. In

trainers. Bij de senioren zag je een jaar of tien

beleving 10 cm sneeuw en flinke vorst. De

de energiehal of op het Schuttersveld. Een

geleden het eerste nog niet doortrainen. De

hele dag hebben we wedstrijdjes gespeeld,

heel toernooi, verdeeld over verschillende

eerste groep die altijd doortrainde waren de

gewoon zeven tegen zeven op een half veld.

weekenden. Leuk een andere setting en een

C-tjes onder Marco de Vries. Sneeuwen bui-

Uiteindelijk bij de prijsuitreiking sprak de

ander idee van het spelletje en iedereen

ten, temperatuur -5, gevoelstemperatuur

organisator de woorden die nog steeds zijn

bleef fit.

nog lager. Toch een lekker potje voetballen.

blijven hangen: “Weer of geen weer, als kin-

Zo maak je mannen!

deren kunnen bewegen zijn ze altijd geluk-

Jammer genoeg is de winterstop ingekort

kig. Hoe koud het ook is.”

tot vier weken en staan we zelfs na

Ik kan me herinneren dat er vroeger niet zo

24

Sinterklaas nog op het veld. Dan maar lekker

panisch gedaan werd over de velden.

De KNVB dacht vroeger wel aan de koukleu-

met een kerstboom op de achtergrond en de

Sneeuw of vorst mocht de pret niet drukken.

mende ouders langs de lijn. De hele winter-

nog smeltende sneeuw voetballen.

In de E hebben we een mooi toernooitje

stop, die duurde toen nog bijna twee maan-

Adrien van Nunspeet

VOC wordt mede gesponsord door:
3rd Millennium
Productions

ABN-AMRO Bank N.V.

Productie van bedrijfsfilms, commercials
en PR videoregistraties

010 - 2112170

06 - 42133771

Banquaire diensten
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

ABN AMRO
MeesPierson

Amlin Europe

Private banking

010 - 7995800

010 - 4025404

Verzekeringen
Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam

Oppert 244, 3011 HV Rotterdam

www.abnamro.nl

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

www.amlineurope.com

Anglo Int. Mining B.V

Autoschade Möller
B.V.

Baljon & Mora
Makelaars

Advocaten - advocatuur

www.3mp.nl

Onafhankelijke producent van
smeermiddelenvoor automotive en
industrieel gebruik.

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

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

010 - 2424600

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

www.bdo.nl

Colliers International
Rotterdam
Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955

Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

Autoschade

Makelaardij

010 - 2854444

010 - 4223000

Frobenstraat 17 B, 3045RD Rotterdam

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

BMW / MINI Dealer
Dubbelsteyn B.V.

010 - 4366896

078 - 6527600

www.moller-autoschade.nl

Gaffelstraat 90,
3014 RM Rotterdam

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614

Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH
Rotterdam

www.colliers.nl

Cubord
Reklameborden B.V.
Opvallende buitenreclame!

010 - 4214637

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,
3044 AV Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208

s Gravenlandseweg 391,
3125 BJ Schiedam

www.delixl.nl

www.baljonenmora.nl

Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

email: office@baseadvocaten.nl

Bob van der Heijden
Sporthuis
Verkoop sportartikelen

010 - 4658442
Bergselaan 330-332,
3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

COD BV

Cornus Vastgoed
Vastgoed

020 - 262 12 12

010 - 4514233

Michelangelostraat 67, 1077 BW
Amsterdam

Kralingse Plaslaan 40, 3061 BA
rotterdam

Dijkstra Voermans
Advocatuur
& Notariaat

DVDW Advocaten
Advocatuur

www.cod.nl

010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

ESPA

Accountants

Stand- en interieurbouw

010 - 4068888

010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,
3016 BG Rotterdam

Open source projectontwikkeling

Ernst & Young
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

BASE

0180 - 614112

Zwaalweg 10, 2991 ZC Barendrecht

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.elcas.nl

www.ey.nl

Facilicom Services
Group

GE Artesia

Grapedistrict

Heelpunt B.V.

Facilitaire diensten

Private banking

WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel

Chirurgie

010 - 2981111

010 - 4406700

www.espastandbouw.nl

www.cornus.nl

010 - 4610322

Karel Doormanweg 4,
3115 JD Schiedam

Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

Heere Egeter
Advocaten
Arbeidsrecht

Heinen & Partners

Hilvest Food B.V.

Bouwkundig adviesbureau

Strategisch/financieel advies

www.facilicom.nl

010 - 4360069

Vasteland 4, 3011 BK ROTTERDAM

www.heere-egeter.nl

www.geartesiabank.nl

0180 - 615331
06 23972856

Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht

www.heinen-partners.nl

www.grapedistrict.nl

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

www.hilvest.nl

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

Tsjaikofskilaan 10, 3055 KP Rotterdam
www.asz.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of
06 - 55182142
Weg en Land 22,
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Periodetitels voor de
selectie
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DE HAAN KRAAIT...

We zitten inmiddels aan het
einde van november. De
weersomstandigheden zijn,
zoals de laatste jaren gebruikelijk, nog geen spelbreker
geweest in het competitieprogramma en we konden
onze wedstrijden tot nu toe
in een mooi tempo afwerken.

De eerste competitiehelft is bijna afgelopen
met nog wedstrijden tegen Boshuizen,
Neptunes en een restantje tegen Magreb voor
de boeg. We staan op dit moment vijf punten
los van alle belagers en dit kan half december
nog iets meer zijn indien we de resterende
wedstrijden goed doorkomen.
Al met al een uitstekend gevoel om de winter
mee in te gaan. De echte beslissingen vallen over
het algemeen in de maand maart dus we zullen

Intussen hebben zowel VOC 1 als VOC 2 bei-

ons beslist niet meer

den de 1e periodetitel op zak. Het eerste deed

tegenop gekeken.

dit vrij overtuigend door na de 7e wedstrijd
de periodetitel al op zak te hebben. VOC 2 was

De

iets fortuinlijker doordat men iets teveel punt-

voor ons jaarlijkse trai-

voorbereidingen

verlies had geleden, maar de concurrentie op

ningskamp zijn ook

de laatste speeldag een eenvoudig lijkende

weer in volle gang en

tegenstander niet kon verslaan.

dit jaar wordt een

Al met al maakt het niet zoveel uit hoe een

record aangezien we

prijs wordt binnengesleept en topploegen

met 45 spelers en bege-

hebben nou eenmaal iets meer geluk dan de

leiders en 39 sponsoren

ploegen onderin.

naar Lissabon gaan.
Wellicht dat de sportie-

26

De tweede bekerronde tegen Xerxes/DZB

ve prestaties van onze

bracht veel publiciteit met zich mee omdat

selectie in de laatste sei-

Xerxes/DZB een week later tegen Feyenoord

zoenen als een katalysa-

diende aan te treden op een uitverkocht

tor werken bij het binnenhalen van sponso-

de lijn nog een poosje moeten doortrekken.

Spangen voor de ‘grote’ KNVB beker.

ren, maar zeker is dat de mond op mond recla-

Het zou natuurlijk geweldig zijn voor de club

VOC liet zich in deze wedstrijd ook weer posi-

me over de sfeer tijdens deze dagen waar-

indien VOC 1 en 2 volgend seizoen beiden in

tief zien en vooral in de eerste helft werd er

schijnlijk nog meer sponsoren over de streep

de Hoofdklasse kunnen uitkomen. Dit is ook

prima gespeeld. Dat een tophoofdklasser als

heeft getrokken.

een mooi podium wat we kunnen bieden aan

Xerxes/DZB in de tweede helft probeerde ons

De verwachting is dat het ook dit jaar weer

onze aanstormende jeugd. A1 staat inmiddels

alsnog met de rug tegen de muur te zetten is

een spetterend trainingskamp zal worden. Er

een straatlengte voor in de Hoofdklasse en zal

niet meer dan normaal als je de kwaliteiten

wordt nog onderhandeld over een vriend-

volgend seizoen ook op landelijk niveau gaan

van deze ploeg ziet.

schappelijke wedstrijd. Benfica schijnt er wei-

spelen en B1 doet dit al en lijkt het vierde-divi-

Dat we uiteindelijk met 1-0 aan het langste

nig vertrouwen in te hebben om tegen VOC

sieschap ook wel te kunnen continueren.

eind trokken was een mooie stunt en in de

te spelen, maar wellicht dat men Sporting kan

volgende ronde wacht een oude bekende, n.l.

regelen. Is toch ook wel een aardig clubje met

Ik wens iedereen prettige Kerstdagen en

ARC uit Alphen aan de Rijn. Inmiddels afge-

Stijn Schaars, Ricky van Wolfswinkel en ‘de sla-

alvast een heel goed 2013!

zakt naar de Hoofdklasse en daar wordt door

ger’ Bouhlarouz.



Peter de Haan

Één gulden vijftig alstublieft...
Indien VOC-1 in mei 2013 promotie maakt naar de Hoofd
klasse, treden er een paar wijzigingen in werking, die door de
KNVB aangestuurd worden. Er zullen dan aanpassingen aan
het terrein gerealiseerd moeten worden om de veiligheid van
spelers en scheidsrechters te kunnen garanderen. VOC zal een
“Draaiboek Wedstrijdorganisatie” voor aanvang van het seizoen moeten kunnen aanbieden aan de KNVB.

entree werd gevraagd, maar dat dit voornamelijk gebeurde bij de verenigingen buiten
Rotterdam. De keet was bij deze verenigingen ook altijd een mooi gemetseld gebouwtje met een raam in plaats van een houten
keet met een luik. Het leverde voor de vereniging ook meer op omdat er bij deze wedstrijden meer toeschouwers kwamen.

In de Hoofdklasse is entree-heffen ook stan-

legden en klaverjasten, gevraagd om op zon-

Bij het cricket is er nooit entree gevraagd.

daard. De regels zijn niet helemaal duidelijk,

dag vanuit de keet kaartjes te verkopen aan

Met een eenmalige uitzondering toen het

maar het komt er op neer dat het entreegeld

de niet-leden die bij het Eerste kwamen kij-

Nederlands elftal op VOC speelde. Er zijn die

gebruikt dient te worden om regels, die de

ken. Wanneer de tegenstander met een gro-

dag wel geteld 5 kaarten verkocht. Na een

KNVB oplegt omtrent orde en veiligheid, te

te schare toeschouwers kwam leverde het

uur heeft de organisatie besloten om te stop-

kunnen bekostigen. (Red.)

toch wel enkele tientallen guldens op maar

pen met het vragen van entree.

Op het oude complex aan de Kleiweg stond

meestal was de opbrengst zo mager dat men

Op ons huidige complex is er geen nieuwe

onderaan de hol, net na het hek links, een

er toch weer vanaf zag om in de koude keet

keet meer neergezet. Nu VOC 1 op een veel

kleine groene keet. Hij is ook wel eens blank

bij de ingang te gaan zitten. Jarenlang heeft

hoger niveau speelt en hoopt nog hoger te

of wit geweest maar de laatste decennia

ook achter de bar een rol toegangskaartjes

gaan spelen wordt het heffen van entree

groen. Een keet vol met stof, spinnenweb-

gelegen. Met regelmaat heb ik me bij de bar-

weer een issue. Bij wedstrijden in de top- en

ben en een stoel. Er was ook een luik aanwe-

dienst verwonderd dat die kaartjes maar ble-

hoofdklasse is het verplicht om entree te hef-

zig. Heel af en toe werd deze keet gebruikt

ven liggen in de la. Niemand durfde deze rol

fen en bij vele eersteklassers gebeurt dit ook

om toegang te heffen bij wedstrijden van het

met kaartjes weg te gooien want wellicht

al. Gelukkig doet V.O.C. hier niet aan mee

eerste voetbalelftal. Er werd vanuit het

waren ze binnenkort nodig wanneer er weer

zodat het mooie voetbal van VOC voor ieder-

bestuur en soms vanuit de ALV getracht om

een keer entree werd geheven.

een vrij toegankelijk is. In mijn optiek bere-

meer inkomsten voor de club te genereren.

Wat mij altijd opviel is dat bij andere vereni-

kent een goede gastheer zijn gasten immers

Volgens mij werd er aan de leden, die op

gingen uit Rotterdam die in de jaren ‘80 en

geen toegang.

maandagavond in het clubhuis een biljartje

‘90 in de 3e en 4e klasse speelden nooit

Eric Ebeli
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INTERVIEW

Iedereen staat klaar
Op een maandagmiddag treffen we Maurice Verhoeven aan de Blaak op het kantoor
van sponsor Ploum Lodder Princen. Net de zaterdag daarvoor is een wedstrijd van
zijn oudste zoon geëscaleerd en zit de schrik er nog goed in. De eerste zin, die hem
te binnen schiet als hij het incident en de nasleep bespreekt is: “Iedereen staat op
VOC direct voor je klaar!”.
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Maurice woont met zijn vrouw Mariska Lim-

Lodder Princen en sinds 2005 ben ik hier

Mariska en ik direct warm van en dan kijken

A-Po in Hillegersberg en heeft twee zoons op

partner. Ik hou me hier bezig met Corporate

we “La Vita è Bella” nog een keer. Op vakan-

VOC. De oudste, Victor (9), in E10 en de jong-

Litigation. Dat betekent dat ik me dagelijks

tie wil ik ook mijn fotocamera graag gebrui-

ste, Alec (7), in F12. Maurice is als leider/

bemoei met ruzies en conflicten binnen

ken, ik schiet dan zo’n 1.200 foto’s in een

coach/trainer verbonden aan de beide teams

bedrijven en met overnamegeschillen. Ook

week. Dat is wel een hobby. Overigens wil ik

en speelt zelf eens in de twee weken op vrij-

bestuurdersaansprakelijkheid valt binnen

ook Skyfall, de nieuwste Bond-film wel graag

dagavond mee bij de Dubbelsteyn Heeren

mijn vakgebied en daar geef ik regelmatig

zien. De complete set Bond-films heb ik

Divisie. Hij ontvangt ons op zijn kantoor,

lezingen over.

inmiddels aangeschaft en die kijk ik met mijn

waarbij de enorme lichtinval opvalt. Van bui-

Adviseer je ook bestuursleden van ver-

zoons. Ze zijn nog jong, dus af en toe slaan

ten ziet het kantoor er nogal statig uit, van

enigingen?

we een stukje over als dat te eng is.

binnen is het heel open en door het glazen

MV: Vaak wordik door verzekeraars ingezet

Maurice laat ons het complete kantoor nog

dak en de entresol ontstaat er een heel ruim-

om bestuurders bij te staan, die een claim

even zien, inclusief de donderdagavondbar

telijke inrichting. Het kantoor is versierd met

aan hun broek hebben hangen en die via

en alle kunstwerken. Het moet een genot

de kunstcollectie van Jeroen Princen, naam-

een aansprakelijkheidsverzekering beroep

zijn om hier te mogen werken. Als we hem

gever van het kantoor en partner, die zijn

doen op juridische bijstand. Dat zijn over het

nog even vragen om een kerstgedachte uit

oog voornamelijk heeft laten vallen op por-

algemeen financiële zaken, waarbij in een

te spreken, blijkt dat de gestaakte pupillen-

tretten en landschappen van aanstormend

enkel geval de claim de bestuurder ook pri-

wedstrijd zijn gedachten nog steeds beïn-

talent en gevestigde Nederlandse kunste-

vé treft. Ik zou het bestuur van VOC dan ook

vloedt. “Want waar gaat het nou helemaal

naars. Een afvaardiging van VOC heeft in

aanraden om altijd aansprakelijkheidsverze-

over? Een amateurvoetbalwedstrijdje van

november een rondleiding gekregen, waar-

keringen af te sluiten en de contracten met

kinderen van negen jaar! Het is toch vreselijk

bij Jeroen voor elk kunstwerk een compleet

aannemers of toeleveranciers met juridische

dat kinderen op die leeftijd geconfronteerd

verhaal paraat had.

hulp op te laten stellen.

worden met volwassenen, die zich niet kun-

Hoe ben je hier terecht gekomen?

We gaan de donkere dagen in, waar vin-

nen gedragen!”. Dat is duidelijk en Maurice

MV: Ik heb rechten gestudeerd in Rotterdam

den we jou terug?

sluit af met de conclusie: “Dat is wat ik nou zo

en ben als advocaat begonnen bij het

MV: Als het mee zit vind je ons in Zwitserland,

mooi vind aan VOC. Iedereen staat meteen

Rotterdamse kantoor Schaap en Partners;

net als vorig jaar. Om er een perfecte Kerst

voor ons klaar, we voelen ons er veilig en

vervolgens ben ik na zeven jaar bij Trenite

van te maken zet ik “Driving home for

vanaf de eerste dag voel ik me er thuis”.

van Doorne terechtgekomen bij Ploum

Christmas” op van Chris Rea, daar worden

De Redactie
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Van links naar rechts:
Marc, Floor, Kiki en
Marjolijn.

Met Kinge op Newlands,
Kaapstad

Marc Bakker
vanuit Zuid Afrika

Kaapstad is cool!
Mijn ‘Zuid-Afrika verhaal’ begon toen ik op m’n 17e van het Montessori

zou kunnen betekenen. De volgende dag maakte ik er 109 not out en

Lyceum kwam. Door mijn ouders werd een jaartje buitenland aange-

vanaf dat moment had ik weer een vaste plek in het 1ste.

moedigd. Via de Rotary werd ik geselecteerd als ‘uitwisselingsstudent’.

Ik heb zo’n beetje het hele land doorgereisd. Vanaf het moment dat ik

Voorkeur hadden Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Canada. Gewoon lek-

Kaapstad zag, begon het idee te leven dat dit de plek was waar ik zou

ker ver. Niet onbelangrijk was dat in alle landen werd gecricket. Het

gaan wonen. Het heeft een unieke combinatie van grote stad, natuur,

werd het Zuid-Afrika en eind juli 1983 vertrok ik met Luxavia vanuit

zon, zee en strand dicht bij huis en een behoorlijk goede infrastruc-

Luxemburg naar Johannesburg. De ontvangst in East-London zal ik

tuur. In 2002 heb ik er een huis gekocht. Vanaf 2009 wonen we (part-

nooit vergeten. Die was er namelijk niet. De fax van mijn aankomst

ner Marjolijn en kinderen Floor en Kiki) in Kommetjie, een dorp vlak

was op iemand’s bureau blijven liggen en zodoende had de Rotary

aan zee, op ongeveer 40 minuten van Kaapstad. Dochter Kinge woont

Club van King Williams Town zich een weekje vergist. Gelukkig zag een

nog in Rotterdam bij mijn ex-vrouw Chantal en dat is niet ideaal. We

lokale Rotarian mijn ‘speldje’ en na een paar telefoontjes kwam enige

skypen veel en ik probeer 2x per jaar in Rotterdam te zijn. Zij komt 1x

uren later mijn gastfamilie me ophalen. Gedurende een jaar heb ik bij

per jaar naar Zuid-Afrika. In Kaapstad heb ik mijn eigen bedrijfje,

4 verschillende families gewoond en ging ik, in uniform, naar Dale

Betterworld, dat bedrijven en organisaties adviseert op gebied van

College. Het waren de ‘donkere’ dagen van de Apartheid. Veel van mijn

marketing, duurzaamheid en fondsenwerving. Ook heb ik met twee

vrienden vonden het niet cool dat ik naar zo’n land ging. Ik wilde het

Nederlandse partners het initiatief genomen om het Zuidafrikaanse

echter zelf zien en ervaren hoe het er daar aan toe ging. Heb er nooit

rugbyteam (de Springbokken) op 30 november 2013 een wedstrijd in

spijt van gehad. Wel werden de wenkbrauwen hier en daar gefronsd

de Amsterdam Arena tegen de Barbarians te laten spelen. We zijn op

toen ik met de bekende Hollandse directheid bleef herhalen dat de

dit moment in gesprek met potentiële sponsors.

sleutel naar een oplossing o.a. lag in de vrijlating van Nelson Mandela.

Partner Marjolijn werkt als office manager voor het Nederlands con-

Op Dale College, waar o.a. Hylton Ackerman en Makaya Ntini (2

sulaat in Kaapstad. Broer Dave woont met zijn gezin in Stellenbosch,

beroemde Zuidafrikaanse cricketers) op school hebben gezeten,

feitelijk vlakbij! Tot een jaar geleden woonde vader Anton ook nog in

stond sport hoog in het vaandel. Cricket, hockey maar vooral rugby

Kaapstad maar die is inmiddels met zijn gezin in Hamburg neergestre-

waren de voornaamste sporten. Naschoolse activiteiten (van toneel

ken. Moeder Marja is tot ons groot verdriet 1,5 jaar geleden hier over-

tot debateren) waren enorm belangrijk en werden door de school aan-

leden. We hebben haar as dit jaar met familie en partner Ben Trijzelaar

geboden. Volgens mij nog steeds een fantastisch systeem.

uitgestrooid in zee. Het was haar laatste wens.

Mijn cricket ‘talent’ was inmiddels bekend. Na de eerste training kwam

Voorlopig hebben we het hier prima naar onze zin. Teruggaan naar

ik in de selectie van het eerste schoolelftal dat op tour ging naar

Nederland sluiten we niet uit. We bekijken het van jaar tot jaar. De tijd

Johannesburg. De verwachtingen waren (te) hoog. In vijf wedstrijden

zal het leren.

op gras ging ik 5x (!) voor 0. Dat was dus weer terug naar af en hierna
mocht ik een potje in het 2e proberen. Mijn Joodse gastfamilie liet mij
het vrijdagavondgebed opzeggen omdat dát wel eens de ommekeer
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Groet vanuit Kaapstad!
Fam. Marc Bakker

VOC wordt mede gesponsord door:
Infradata

ING Bank

Intermax Hosting B.V.

Joko Fruit

Network Integrator

Banquaire diensten

Internet hosting

Fruit im- en export

071 - 7501525

010 - 4446805

010 - 7104444

010 - 4761166

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

De Jonge Advocaten

KHdGE

Kneppelhout &
Korthals

Kok & Van Heck
International BV

www.infradata.nl

www.ing.nl

Advocatuur

Werving & selectie

010 - 2140400

010 - 4224414

Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473

Bergse Dorpsstraat 93a,
3054 GC Rotterdam

www.kooloptiek.nl

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

Lodder Applicaties
B.V.

Industriele draad productie

ERP & CRM voor oliehandel

010 - 4610952

0183 - 583500

Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam

Papland 19, 4206 CK Gorinchem

Man Investments
Nederland BV

MD Hotel
Investments B.V.

www.liberty-fabrics.nl

010 - 2051263

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

www.lodderapplicaties.nl

Hotelontwikkelingen en -transacties

010 - 4116004

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam

www.intermax.nl

Advocatuur

Exclusieve juwelen

010 - 4005100

010 - 2450000

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

KPMG

La Salute Ristorante

Audit - tax - advisory

Italiaans restaurant

www.kneppelhout.nl

010 - 453 4111

Looije Properties B.V.

Loyens & Loeff

www.kpmg.nl

Vastgoedbelegging

Advocatuur

010 - 2246224

Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

Mercurit B.V.

Mister Rotterdam

IT services & consultancy

Bedrijfsuitjes,
teambuilding en city events

www.looijeproperties.nl

06 - 46071291

Terbregse Rechter Rottekade 252
3055 XJ Rotterdam

Mobil Power NL B.V.

Monster Meubel

More Lemon

Oplaadapparatuur telefonie

Interieurbouw

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

Concept en design

010 - 4371788

06 - 48370897

www.monstermeubel.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

www.lasalute.nl

010 - 2859655

www.mercurit.nl

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

010 - 4221122

Bergse Dorpsstraat 65,
3054 GB Rotterdam

www.mdhi.nl

Corkstraat 46, unit 19,
3047 AC Rotterdam

www.khinternational.nl

Fascinatio Boulevard 200,
3065 WB Rotterdam

www.man.com

010 - 2085976

www.joko.nl

www.loyensloeff.com

010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam

www.misterrotterdam.nl

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480

Heiligerleelaan 18,
3051 JK Rotterdam

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.morelemon.nl

www.nautadutilh.nl

Ordentall

De Oestercompagnie

Parodontologie en implantologie

Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 4121500

Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

PBW Consultancy
Executive search & selection

010 - 4200522
06 - 14406155

Bottelroos 81, 3068 BV Rotterdam

www.pbwconsultancy.com

010 - 461 41 29

www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen

010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Mijn voetbaltalent is alleen maar
gebruikt bij voc
Wat een verrassing om uitgenodigd te
worden voor deze rubriek! De laatste
keer dat mijn zoon Menno en ik bij
VOC wilden langs komen bleek de
club verhuisd te zijn. Het nieuwe veld
helaas niet gevonden. Ik ben in 1970
voetballid geworden. Wij woonden in
Capelle a/d IJssel, en ik was net begonnen als directeur bij Procter & Gamble.
Mijn eerste team was VOC 9.
Ik herinner mij teamleden als Börre van Nievelt, Nico Simoncelli, Cees
en Beer Ouwerkerk en Thomas Hipp. Een zeer gezellige groep zonder
veel voetbaltalent, maar wel in staat om de barconsumptie te
stimuleren. Na een paar jaar promoveerden we.
Heb volgens mij ook nog in VOC 10 en zelfs 11 gespeeld. Mijn kinderen
speelden bij de junioren. Maarten kon erg hard lopen en scoorde zo
nu en dan. Menno stond in het doel. Iedere zaterdag was ik bij hun
wedstrijden en ik herinner me nog een tocht naar Engeland waar we
enige wedstrijden speelden. De Engelsen brachten enige tijd later een
retourbezoek.
Wij verhuisden naar de US eind 1974, maar kwamen terug bij VOC in
1976. Een gezellige tijd, hoewel mijn voetbaltalent alleen maar gebruikt
is bij VOC. Menno heeft in Japan en de US gevoetbald. De Jager familie
verhuisde naar Oostenrijk in 1980 en ging naar Japan in 1982. In 1988
gingen wij in de US wonen waar ik in 2000 met pensioen ging. Na mijn
pensionering ben ik nog een aantal jaren als consultant actief geweest,
inclusief als Board Member (Raad van Toezicht/Commissaris) onder
andere bij Koninklijke KPN en Royal Wessanen. Mijn contacten met VOC
waren beperkt tot informatie van P&G’ers die lid van VOC waren.
Tussen haakjes, ik zie voor het eerst de nieuwe uitgave van Vocabulaire,
die veel verbeterd is sinds de jaren ‘70. De huidige locatie van de Jager
familie is Kiawah Island, Zuid Carolina. Dit is zo’n 30 km ten zuiden van
Charleston. Wij zijn hier naar toe verhuisd vanwege het betere klimaat,
de natuur, het strand, en de mooie golfcourses. Kiawah Island is in
Augustus gastheer geweest van het PGA Championship, een van de
vier “Majors”. Winnaar werd Rory McIlroy, met een goede prestatie van
Joost Luiten. Een groot spektakel met iedere dag meer dan 30.000
bezoekers. De Ocean Course, de plaats waar het toernooi plaats vond,
ligt minder dan een mijl van ons huis. We hebben het hier goed naar
onze zin. Hoop nog eens op VOC langs te komen en wens iedereen
goede Kerstdagen en een prachtig 2013 toe!

Durk Jager
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Kassa!

Het duurt tegenwoordig net ietsje langer voordat je, na plaatsing van een bestelling aan de bar, je de biertjes ook daadwerkelijk in handen
hebt. De bestelling moet namelijk even worden ingetoetst op de fonkelnieuwe kassa’s. Onoverkomelijk? Nee, totaal niet. De barcommissie
heeft zich aangesloten bij veel andere sportverenigingen, die het systeem van Le Credit Sportif hanteren. Als dank vermeldt het bedrijf onze
club als “VOC-Kralingen” in de lijst met referenties, waarin we ook “Pretfabriek Woerden” en tennisvereniging “De Hakkelaars” tegenkomen.
De voordelen van dit systeem zijn evident: duidelijk zicht op het betalingsverkeer, de voorraad en de omzet. Het systeem is uit te breiden
met een passysteem, waardoor het verplicht vullen van de knip met cashgeld verleden tijd wordt. Ook het gebruik van oplaadbare clubpassen valt onder de mogelijkheden. We gaan de ontwikkelingen volgen.

J.P. door EDWIN SWEEP

Meer informatie: www.lecreditsportif.nl
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VERLOREN BALLEN
KOSTEN VOC 5000
EURO PER JAAR!
Per jaar gaan er op VOC zo’n 350 voetballen verloren.
Kostprijs 15 euro per bal, dus reken maar uit, zo’n 5.000
euro per jaar aan nodeloze kosten voor de club. Onze
voetbalcommissaris Jan Willem Hoffmann bracht deze
boodschap recent weer in bij een vergadering. Reden om
hem te vragen waarom er zoveel ballen verloren gaan en
wat we er met z’n allen aan gaan doen om deze kostenpost
terug te brengen naar nul.

Klaarblijkelijk gaat daarin wat fout. Wordt daar
iemand op aangesproken?
Uiteraard, maar vaak waren daar ook veel excuses voor mogelijk, zoals
“we delen een ballenhok met een ander team en die..” of “dat zijn niet onze
ballen, maar heb mijn bal al terug gebracht..”

Over hoeveel voetballen per seizoen praten we?

we ballen voor de A & B selectie en worden de “oude” nog prima gebruikt.

We mogen aannemen dat niet alle ballen in de sloten
terecht komen? Worden ze dan ook (per ongeluk) mee
naar huis genomen?

Het is een bedrag van rond de €6-7.000 en slokt onmiddellijk 1/2 van het

Ja, daar zijn wel paar mooie anekdotes over te vertellen, want de trainers

materialen budget op. Het merendeel van de ballen die we kwijtraken

zijn er best scherp op. Persoonlijk heb ik inderdaad bijvoorbeeld vorige

zijn de E-F ballen. Hier is ook te weinig controle op. De trainingen van de

week woensdagmiddag 2 ballen uit een Roteb opruimdienst wagen

F spelers volgen elkaar op en de ballen liggen soms door elkaar op de vel-

gehaald, “die in de sloot lagen en door de wind naar ons toe dreven”. Maar

den. Veel ballen vinden we achter de reclameborden en in de sloot. De

ook op de zaterdag ochtend: “Ouders van tegenstanders die een aantal

trainers lopen na de laatste training vaak nog een rondje langs de velden

VOC-ballen in de achterbak deden, met dan het excuus “sorry, niet gezien

en vinden dan veel ballen terug. Een ander probleem is de situatie met

dat die van VOC waren..”. Maar we moeten ook toegeven dat er veel bal-

gedeelde lockers. Teams nemen ballen mee naar de uitwedstrijd, raken

len van teams niet terug komen aan eind van het seizoen. Want ieder

er 1 of 2 kwijt en voor de training zijn er weer minder ballen. Welk team

team heeft minstens 3 ballen voor het inspelen.

We kopen in het begin van ieder seizoen ongeveer 120 F, 200 E-D , 200
B-C en zo’n 100 A-B ballen. Verder kopen we ieder seizoen 40 – 50 nieu-

van de 2 teams die deze locker samen gebruiken heeft ze zoek gemaakt?

Hoe gaat het met de ballen op een speeldag? Ze worden
voor een wedstrijd meegegeven. Is er dan iemand verantwoordelijk voor?

Laten we met z’n allen minder laks zijn en als je een bal in de sloot schiet,
ga die dan na de training halen. Als er nog ballen op het veld liggen, neem

Er worden geen ballen meegegeven. De scheidsrechter krijgt 1 bal, en F

ze mee naar het clubhuis en lever ze af in de Commissiekamer. Op bijna

teams krijgen elk 2 ballen om in te spelen voor de wedstrijd. Onze analy-

alle ballen is met viltstift VOC geschreven en sinds kort hebben we vrij

se heeft aangetoond dat het beleid rond uitgave van wedstrijdballen uit-

unieke Quick 1905 bedrukte ballen. Onze ballen zijn overal te herkennen.

stekend is en prima werkt. Het meeste verlies gebeurt op de trainingsda-

We merken overigens nu al dat ons aangescherpte beleid voor de zater-

gen en met het uitleen- beleid van ballen voor VOC-leden op de zater-

dag uitleen beter werkt. Voor de kerstvakantie zal er een inventarisatie

dag. De zaterdag procedure was dat je je naam op het bord moest zetten

gedaan worden en elke leider/trainer zal dan vernemen hoeveel ballen

als je bal in de commissiekamer kwam lenen en bij teruggave, kon je

er zoek zijn. M.a.w. verzoek om 15 euro per bal als team te betalen We zijn

naam er weer vanaf. Maar het bleek uiteindelijk dat dit te moeilijk te con-

benieuwd of dit onderdeel van nieuwe beleid ook gaat werken.

troleren was en veel kinderen gewoon veel te laks waren om de ballen
terug te brengen. Met als gevolg dat er soms wel 5-10 ballen rond slingerden op de velden.
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Wat kan je meegeven aan de VOC-voetballers om dit
probleem op te lossen?

Robert Mol

Boven: Gijs de Munnik, Eric Warmenhoven, Valentin Post, Ted Dinklo, Jorrit Karreman, Pedro (Piet), Remco Witjes, Jos Harms, Tim Boxhoorn, Cees Blom
Onder: Erik Kroon, Rogier, Marcel Lankhorst, Quincy, Robiël, Damir Frkovic
Afwezig op de foto: Bas Gerretsen, Maurits Janmaat (K Keeper), Michiel Gilsing, Peter Happel, Sander Gerretsen

HÉt VOC-12 gevoel
Dat is dat er niks mooiers is dan elkaar tegenkomen, veertien
minuten voor het begin van de wedstrijd, ergens in een wijk
of randgemeente waar je zelf nooit zou gaan wonen, om
samen een potje te ballen. Zoals we al jaren doen. Het ruikt
naar friet en sjek, het regent en we zijn nu met negen man,
maar er komen er nog drie aan als het goed is.
De kern van VOC 12 is zo’n twintig(!) jaar bij elkaar.
Begonnen als VOC 5 onder Wil van der Veer, ieder jaar sterker
geworden en daarvoor regelmatig door het bestuur van VOC
beloond met een hoger eltfalnummer.
Veel spelers van VOC 12 zijn nu de veertig gepasseerd en op
een punt in hun carrière aangekomen waar zij voornamelijk
adviseren en/of aansturen, om toch vooral niet zelf de uitvoering te hoeven doen. Het kost de meesten weinig moeite
om deze lijn door te trekken naar het veld: daar wordt er ook
vooral aan de ander verteld wat die moet doen. Ook voor de
tegenstander is er soms gratis advies, ‘kijk toch uit voor mijn
benen, ontzettende ***** ******, IK moet morgen werken!”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het de laatste jaren
dringen is om hierbij te mogen horen. Voornaamste voorwaarde tijdens de ballotage is natuurlijk het gezelligheidscriterium (of je moet een zus hebben van 18 jaar, dan is het
ook goed). Uit het hele land, ja zelfs uit Portugal hebben we
prima voetballers erbij gekregen. Dankzij deze kwaliteits
impuls wordt er dit seizoen zowaar regelmatig gewonnen,
al komt onze verworvenheid van nog nooit kampioen te
zijn geworden niet in gevaar. Het verbaast ons dan ook dat
wij niet méér toeschouwers hebben dan VOC 1, maar goed,
we hebben er ook niet minder.
VOC12 is met recht een amateurploeg - liefhebbers in ruime zin van het woord, van het potje voetbal, van het slap
geouwehoer tijdens en na de wedstrijd, van diverse biertjes, van elkaar.
Maurits Janmaat (Keeper VOC12)

De eenheid voor herstel van een blessure is voor de meesten
verschoven van dagen naar weken naar maanden. In de
kleedkamer doen vooral verhalen van vroeger de ronde en
de lucht van tijgerbalsem is alom aanwezig (tip: doe eerst je
lenzen uit en smeer daarna je kuiten in, niet andersom).
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Geluiden uit het enge bos
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Zomaar een wedstrijdverslag
Het was nog rustig in het clubhuis. De spelers druppelden
een voor een binnen. Een enkeling at zijn ontbijt. Onder
het genot van een glaasje verse jus werden de stapavondjes besproken. Sterke verhalen werden uitgewisseld.
Donald baalde dat zijn Tamagotchi dottie was. Iemand
vertelde dat hij had moeten kotsen van de Goldstrike en
dat er alleen goud tevoorschijn kwam. En ik maar denken
dat ik, na 28 jaar voetbal, alles wel had gehoord.
De warming-up
‘Rekken is kwekken bij de hekken,’ zei Co Adriaanse
ooit. Hij had groot gelijk. We stonden op het prachtige
hoofdveld. De dauw stond er nog op. Je kon het gras
ruiken. Het was het gebruikelijke ritueel dat voor warming-up door moet gaan. Ondertussen bespraken we
de wedstrijd die Barcelona op zaterdag had gespeeld.
‘Die had ik ook willen zien,’ zei de trainer die er net bij
was komen staan. ‘Mocht niet van mijn vrouw,’ biechtte
hij op, ‘gelukkig was de romantische komedie ook heel
leuk.’ En weg was hij weer. We keken hem na. Lachen
deden we niet. Misschien waren we bang om op de
bank terecht te komen. Misschien hadden we dit allemaal thuis ook vaak genoeg meegemaakt.

De wedstrijd
‘Niet op mijn veld,’ riep de scheidsrechter, ‘we drinken
straks een biertje en niemand hoeft naar de fysio!’ Ik
moet eerlijk zeggen dat ik dat een beetje een vreemde
opmerking vond. Dat mijn teamgenoot iemand over de
zijlijn had geschopt was nog gekker. Het was heerlijk
weer, een sportieve wedstrijd en bovendien speelden we
heel erg goed. We legden verzorgd voetbal op de mat. Het
voetbal waarmee we in het begin, tegen de zwakke broeders uit de competitie, zoveel indruk hadden gemaakt.
Het voetbal dat ons de 1ste periode had opgeleverd.
In de schaduw van het eerste wordt ook het tweede
steeds beter. Deze wedstrijd misten we onze topscorer
Pieter, die al veel punten voor ons had gepakt. Nico
nam het grandioos over, maar helaas scoorden we niet
genoeg. De koploper PFC 2 had een goede keeper en
speelde zeer effectief. Ze wonnen met 2-3. We waren de
dood-geverfde favoriet, maar dat is nu passé. We moeten in de achtervolging.

Na de wedstrijd
‘Waarom niet?’ zei onze oud-trainer, ‘Ik heb de zak er
zeker voor.’ Grijnzend liep hij weg van het tafeltje waar wij
bier zaten te drinken. Hoofdschuddend keken we hem na.
Met die maillot onder zijn tenue liep hij er bespottelijk bij.
Toch hadden we hem nooit moeten vragen of hij na zijn
wedstrijd gelijk voor Zwarte Piet ging spelen.

De uitwedstrijd van het eerste
We volgden het eerste via Twitter en WhatsApp. Al snel
stonden ze op voorsprong. Alweer. Een week eerder
werd Nieuwerkerk verslagen. Nu was Magreb weer
aan de beurt. Het eerste was niet te stoppen. Zelfs als
je twee keer in de week met ze traint, blijven ze je nog
verbazen.

‘Als ik thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn
vrouw: Wat heb je gezegd? Dan zeg ik: Al sla je me
dood,’ verklapte Johan Cruijff ooit. Dat de man die alles
bepaalt bij Ajax wel vaker zomaar wat roept, wisten we
allang bij VOC. Na twee promoties op rij staat het eerste
weer bovenaan. De eerste periode hebben ze al op zak.
Ook nu hebben ze weer het meest gescoord. Daarmee
bewijzen ze dat Cruijff onzin uitkraamde toen hij zei:
‘Het behoort tot de wetten van het voetbal dat op succes
een grote teleurstelling volgt.’
Naar huis
‘Schrijf nou eens over de mooie kant van voetbal, doe
eens positief,’ zei Thomas Verhaar tegen mij, ‘pas dan
ben je een echte schrijver; zeikstukjes schrijven kan
iedereen!’
Ik was Thomas tegengekomen op de trap. Ze waren
net terug van de verre uitwedstrijd. Had hij een punt?
Ik dacht aan mijn schrijfseltjes. Ik had de loftrompet
gestoken over Frits, John, Henk Hoebe, zelfs over Zamicricket. En ik had al eens een oproep gedaan om naar
het spectaculaire voetbal van het eerste te gaan kijken.
Goedbeschouwd kwam het dus door mij dat Thomas
zijn voetbalkunsten voor zoveel mensen kon vertonen.
Oké, misschien had het uitstekende spel van het eerste
er ook wat mee te maken. Dat kon ik niet geheel uitsluiten. Maar toch. Wat stond hij nou te zeuren?

‘Je weet dat de deadline al op dinsdag is?’ zei onze
hoofdredacteur toen ik uiteindelijk vertrok. Dat wist
ik niet. Ook dat nog: het moest niet alleen een positief stukje worden, het moest ook nog snel. Een lichte
paniek maakte zich van mij meester. Totaal onnodig,
bedacht ik me al snel. Met al die onzin die ik die dag had
gehoord, kon ik het halve clubblad wel vullen.

Niels van Dam
Bor de Wolf

VOC wordt mede gesponsord door:
Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634

Praktijk Els van
Everdingen
Kinderpsychologie

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent

010 - 2182030

Fysio- en manuele therapie

www.elsvaneverdingen.nl

Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

Profilease B.V.

Van Raalte Advies B.V.

autoleasemaatschappij

Verzekeringen

010 - 2112011

010 - 2657291

010- 4003333

www.vanraalte.nl

www.rabobank.nl/rotterdam

Rook Groep

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij BV

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

info@profilease.nl
www.profilease.nl

Rogam
Mercedes Benz en Smart

010 - 4180400
www. rogam.nl

Snelbouw Projecten

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle aan den IJssel

Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

www.rookgroep.nl

Van Soeren
Accountants en belastingadviseurs

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

www.printvisie.nl

Rabobank

De Randamie &
Verstoep Notarissen

Een bank met ideeën
Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

www.drvm.nl

Smeding Media &
Management B.V.

www.vansoeren.nl

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam

Sørensen
Weijers & Ko

Spec Management

Tam Tam

Arbeidsrechtadvocaten

Artiesten management

Brengt je wereld online

036 - 7112747

015 7502000

0180 - 461611
www.snelbouw.nl

010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),
3062 ME Rotterdam

Stadhouderslaan 12,
3051 HG Rotterdam

www.spec.nl

010 - 4182521

Total Produce B.V.

Autoschadeherstel

Fruit im- en export

0180 - 411471

010 - 2448410

Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

Vadnot Notarissen
Notariaat

010 - 2425400

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

www.vadnot.nl

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

Notariaat

010 - 4330355

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,
06 - 53402624

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

www.schoutenzekerheid.nl

Solid assurantie advies
Jos van der Heijden BV
Verzekeringsagentschap

06-23884442

Molenlaan 164, 3055 GH Rotterdam

smeding@luna.nl

www.tamtam.nl

www.swnk.nl

TOP Repair B.V.

010 - 7410410
F 010 - 4198880

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam

Uitgever Z journaal Rotterdam
sponsored magazines

Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

Drukkerij

010 - 4180796

010 - 422 97 32

Interieur design, producten en bouw

Printvisie

Tegels Jan Groen
Hoefweg 95, Bleiswijk

010 - 5215055

ma-za open/vrijdag koopavond

www.jangroentegels.nl

TradeMARC
design&layout

Unit 45

Grafische vormgeving

Intermodal innovators

010 - 4123138
06 - 22197126

010 - 2110222

Villapark 7-8, 3051 BP Rotterdam

www.totalproduce.com

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.unit45.com

Van der Linde
Catering +
Evenementen

Verhoeven
Advocaten

Weijers Auto B.V.

Advocatuur

Personenauto’s

Morsestraat 18,
2652 XG Berkel en Rodenrijs

010 - 2210777

010 262 03 00

www.trademarc.nl

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.vanderlindecatering.nl

www.verhoevenadvocaten.nl

Van Weelde
Chartering

Van der Wiel
advocaten

010 - 4116330

Advocatuur

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

www.vanweelde.nl’

010 - 4362121

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam

www.vdwlaw.nl

0180 - 480120

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262

Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

CRYPTO

Kerstcrypto, december 2012
Nu Cees Bruijs heeft besloten het maken van

de oplossing gestuurd kan worden naar

cryptogrammen voor VOCabulaire niet lan-

r.roldaan@planet.nl of naar mijn huisadres
Konijnenberg 51, 4874 JX ETTEN-LEUR.

ger voor z’n rekening te nemen, heb ik het
plan opgevat dit van hem over te nemen.

stellen van een goede fles wijn (door John te

De uiterste inleverdatum is 8 januari 2013.

Echter niet zonder eerst Cees te bedanken

selecteren) te continueren, waarvoor dank.

Gaarne ontving ik ook op-en/of aanmerkin-

voor z’n jarenlange inspanningen en het vele

Tevens kwam John met het idee om m.i.v.

gen over de opbouw, moeilijkheidsgraad,

puzzelplezier dat hij daardoor aan menig

2013 voor de beste totaalscore (per jaar) een

etc., zodat ik een volgende keer daarmee

VOC-er (en gezin/familie) heeft gegeven.

doos wijnen beschikbaar te stellen. Hoe dat

rekening kan houden.

Cees , bedankt!

in z’n werk zal gaan, zal ik de volgende keer

Veel puzzelgenot!

Het bedrijf Ceramics United van John Kusters

uit de doeken doen.

heeft zich bereid verklaard het beschikbaar

Hierbij dus mijn eerste “brouwsel” , waarvan
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2

3

4

5

7

Rob Roldaan

8

9

38. Plaats hout net over de grens (5).
40. Voor zweverige figuren (6).
41. Op z’n Engels (2).

10

42. Op het ijs, in het vuur (5).
44. Hierop kun je jagen, beter gezegd hier11

12
14

17

15

13

over (5).
46. Verschrikkelijke sneeuwman uit Mongolië (4).

16

48. VERMOOCHEN (8,4).

18

19

Verticaal:

20
21

22

26

23
27

24

28

1. Slechte uitspelende ploeg (10,6).

25

3. Daar het water op gaan (7).
4. Model soepkom (11).

29

30

31

33

5. Instructiemateriaal voor gezelschaps

32

dames? (12).

34
35

36

37

40

6. HBO-bank (3).
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7. Feestnummer op een soort solex (9).

39

41

42

43

9. Doka’s bij elkaar (16).
13. In de schijnwerpers staan vinden vogels

44
45

8. Dakloze (9).

46

47

niet leuk (7).
15. Niet alleen met Pasen kun je er op lopen (6).
18. Heden onbedekt (2).
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22. Meer dan onbeschoft wordt ongebleekt (4).

Horizontaal:
2. School op de camping (12).

20. Zie verder (afk.) (2).

27. Oppervlakkige lach (2).

9. Angelsaksisch rund (2).

21. Hun zeggen van alles, maar dat is fout (2).

28. Snel eten? Nee, rekenen (8).

10. Utrechtse VOC-plaats (10).

23. Otto kon aardig trommelen (en keepen) (6).

31. Wel of niet op afstand eerbiedigen, maakt

11. 500 x 60 minuten is kostbaar (4).

24. Schotse ruiterkleding (6).

12. Ian Paisley, Gershwin (3).

26. Waarder (6).

35. Koud hé! (2).

13. Wel of geen azijnpisser (8).

29. O.L.Heer in Mesopotamië (2).

36. Overdreven (2).

14. Beter dan geen (3).

30. Meelfabriek (10).

37. Als Frans (5).

16. Juichend Duits insect (3).

32. Zonder U een akelige plant (6).

39. Ook zonder schroef kan dit dodelijk zijn (5).

17. Donegan’s “old man is a dustman” (6).

33. Gouden uitroep (2).

43. Ong.	(3).

19. Belgische oen zonder Saar voorspelt het

34. Met Bean erbij kun je lachen (2).

45. Oud geld (2).

35. Meer dan goed (5).

47. De loef afsteken kan niet van deze kant (2).

weer (5).
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25. Kan met Kerst uit de diepvries (7).

geen verschil (4).
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VOC wordt mede gesponsord door:
Zomerhof Muys

Zonneveld Finance

Makelaars & taxateurs o.g.

Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen

010 - 2072279

Prins Alexanderplein 27,
3067 GC Rotterdam

www.zomerhofmuys.nl

010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.zonneveldfinance.nl

Zinzi Silver Jewels
Juwelen

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
8015 AVR advrt.indd 1

14-05-2009 16:57:41

ROGAM.
Van A-Klasse tot Actros.

Totaalaanbod Mercedes-Benz.

WOERDEN

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

GOUDA

ROTTERDAM

HELLEVOETSLUIS
DORDRECHT
BEDRIJFSWAGENVESTIGING
PERSONENWAGENVESTIGING

www.rogam.nl
Rotterdam (3x) | Gouda | Bergschenhoek | Hellevoetsluis | Dordrecht | Woerden

