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GENOEG UITDAGING VOOR 2014!  Aan 
het begin van de herfst hoopte ik, dat er een aardig aantal leden een daad ging 
zetten bij de toekomst van ons clubblad. Naast de voorzitter en enige leden van 
de redactie was René Glijsteen als nieuwe creatieve kracht aanwezig. Vraag blijft 
hoe we verder gaan met Vocabulaire. Uiteraard blijft het bestaan. Het kan alleen 
minder. Zodoende zal het in 2014 drie maal op uw deurmat verschijnen. Het 
scheelt de club geld, en geeft de gelegenheid om meer geld te besteden aan 
digitale mogelijkheden, bijv. Facebook en Instagram. Uitdaging nummer één is 
daarbij in ieder geval een feit! 

Er blijven er overigens genoeg over. Zoals de nieuwbouwplannen. Onze 
voorzitter doet er in dit nummer uitleg over. VOC moet verder in het tijdperk 
waarin het zich nu bevindt, waarin meer jeugdspelers langer lid blijven dan 
voorheen. Er meer jeugdteams in de Hoofdklasse spelen met als gevolg veel 
extra organisatie, en er meer ruimte noodzakelijk is voor vergaderingen en bij-
eenkomsten. Ook onze barcommissie heeft meer ruimte nodig en het voetbal-
hoofdveld moet frequenter gebruikt kunnen worden (dus kunstgras). Bij dit alles 
bestaat de wens om het dames/meisjesvoetbal in onze club te introduceren, 
inclusief aparte kleedkamers voor hen. Om kort te gaan: een kwaliteitsimpuls, 
waarbij iedereen gebruik kan maken van zijn/haar plek anno nu.

Daarbij is er in dit voetbalseizoen genoeg uitdaging voor ons eerste. Ik ont-
moette bij de thuiswedstrijd tegen HFC een schattig spitvarkentje en dacht 
“gaan ze dat varkentje nu eindelijk eens wassen?” Helaas weer niet. Veel menin-
gen uiteraard na afloop. Conditie tot een kwartier voor tijd, meer trainen, minder 
stappen voor de pot, veel meer gebruik maken van de kansen, tijd geven om te 
wennen aan het snelle en goede voetbal en te snelle promotie. Het RD kopte de 
dag er na: “VOC moet wennen aan de wet van Hoofdklasse” met daarbij de 
mooie woorden, dat we het voetbalinhoudelijk en voetbaltechnisch voor nie-
mand onder doen. Een mooier compliment is er niet. De avond er na was er een 
prachtreportage van TV-Rijnmond. En een week daarvoor was VOC met de 
nieuwe regels over de “gele kaart” in Een Vandaag. Het Haarlems Dagblad kop-
te een week later na de uitwedstrijd tegen EDO: “zelden was een overwinning 
zo onverdiend als die van EDO op VOC.” En dan zijn we nu ook te volgen via 
Teletekst. Laten we trots zijn op wat er de laatste jaren behaald is! Ik ben in ieder 
geval van mening, dat we dit jaar best nog wel punten pakken en na de winter-
stop in Sevilla er in 2014 vol gas tegen aan gaan om dan te belanden in de mid-
denmoot. Hopelijk blijft Thomas Verhaar ook volgend jaar de meest produc-
tieve speler van de zondag-hoofdklasse.

In dit nummer helaas geen kerstverhaal. Bij nummer 10 die nee zei, ben ik 
gestopt. Daarbij een kleine correctie bij het artikel over A4 in het vorige nummer 
waar de naam van Kees Verhaar abusievelijk verwisseld werd met de echte 
schrijver René Goudriaan. Daarbij is er een vriendelijk verzoek ten bate van de 
kwaliteit van de foto’s om deze in  minimaal 2 MB aan te leveren. Onze editor 
Marc van Gijn maakt u hier blij mee! 

Tenslotte barst ook cricketcommissie van de uitdagingen! Ik ben er met de 
komst van de nieuwe cricketcoach Amol Muzumdar van overtuigd, dat de uit-
daging bij de cricketselectie er nu al is om bij de top 3 te gaan behoren. Cricket 
is gewoon weer helemaal in! En laten we daarbij de cricketjeugd niet vergeten… 
Genoeg werk in 2014. Dus ook genoeg uitdaging. De komende Vocabulaire, ook 
weer een uitdaging, hopen wij u eind april te kunnen bezorgen.

Wij wensen alle VOC-ers een mooie kerst en een hyper-
sportief en gezond 2014 toe. 

 Robert Mol
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‘Basis leggen voor 
de toekomst is 
gezonde ambitie’ 

Arjan Nataraj is directeur van Mixit, een doch-

terbedrijf van de digital agency Tam Tam. Mixit 

houdt zich bezig met “social business oplos-

singen”. Online toepassingen waarmee mede-

werkers elkaar makkelijk kunnen vinden, ken-

nis delen en samenwerken. Mixit werkt voor 

organisaties als RET, KNVB, de Bijenkorf, Albert 

Schweitzer ziekenhuis en Coolblue. 

Mei volgend jaar vijf jaar voorzitter. Hoe 

vind je dat en wat vind je van VOC?

‘Een geweldig fijne club en ik ben enorm 

enthousiast. Als bestuur hebben we boven-

dien ambities. We denken keihard na over de 

toekomst, waarbij we ons realiseren dat wij 

slechts zeer korte tijd op de vereniging mogen 

passen. Die is ouder dan wij ooit zullen worden.’

Maar je neemt ook je verantwoordelijk-

heid…? 

‘Natuurlijk. De verantwoordelijkheid die je 

neemt is oppakken wat nodig is om te behou-

den wat VOC maakt. Daarbij: bijdragen aan 

verbetering. Dus als je kansen ziet om te ver-

beteren en het past binnen de vereniging en 

haar cultuur, doen! Ten derde: op een goede 

en verantwoorde manier ontwikkelen. Ik wijs 

er dan vaak op dat je de basis moet verbreden, 

vernieuwen, steviger maken.’

Het is dus nooit achterover zitten 

“want het loopt allemaal lekker”?

‘Nee. Kijk, nu loopt het jeugdvoetbal goed. 

Zaterdags is het een georganiseerde drukte 

op VOC. Hier moet je wel mee bezig blijven, dus 

zorgen dat scheidsrechters worden opgeleid, 

het leuk maken voor de jeugd om scheidsrech-

ter te zijn  – dat is tegenwoordig heel “cool” -, 

zorgen voor de indeling van de elftallen, zor-

gen voor trainingen… Je moet blijven facili-

teren en de motor draaiende houden. Voor 

een vereniging bestaat die motor o.a. uit het 

clubhuis, licht, warmte, water en opgepompte 

ballen! En: is het gras gemaaid, zijn de lijnen 

getrokken? Maar daarnaast moet je verbinden, 

kloven dichten, bloedgroepen samenbrengen. 

We zijn een familievereniging. Ouders zijn 

betrokken, vaak actief en indien niet dan sti-

muleren wij ze. Elk jaar worden tientallen men-

sen c.q. families lid. We nodigen de ouders uit 

voor een aangename kennismakingsmiddag 

en van elke VOC-commissie is er dan iemand 

aanwezig. Dat valt goed en dus worden ouders 

bij ons meestal nooit passanten zoals je dat bij 

andere verenigingen ziet. We werken naar 

zoveel mogelijk betrokkenheid toe.’

Niemand valt tussen wal en schip? 

‘Dat is ons streven. Als je 18 wordt, ben je van 

de ene op de andere dag junior af. Het warme 

bad is weg, je moet alles zelf regelen, je bent nu 

senior. De nieuwe senioren die goed kunnen 

voetballen komen in een selectie, wederom 

een warm bad. Anderen krijgen een functie, 

achter de bar, in een commissie. Dat geeft ook 

binding. Maar er is best nog wel een groep die 

in een kloof terechtkomt als we niet opletten. 

Daarom zoeken wij naar goede begeleiders 

voor de jongeren die ineens senior worden en 

in zo’n kloof vallen, tijdig op te vangen en te 

begeleiden. We hebben ook het hek wat wijder 

opengezet. Dus niet meer die beslotenheid, 

maar laten zien dat we open vereniging willen 

zijn. Aanhaken bij de samenleving.’

‘We willen naar méér kwaliteit 
voor de leden van nu’ 

Is dat loslaten van het besloten club-

idee niet een beetje tegen de cultuur die 

veel leden willen handhaven?

‘Het hek wat wijder open betekent niet 

iederéén toelaten. We maken daarnaast ver-

bindingen met instellingen en organisaties 

om ons heen. Kijk maar eens hoe we met de 

gemeente Rotterdam en met Pameijer samen-

werken. Hoe geweldig is het niet om die men-

sen te zien helpen op maandagochtend het 

clubhuis op orde te krijgen en dan verzorgen 

wij daarna een gezellige lunch.’

Hij is alweer bijna vijf jaar voorzitter van VOC. Een 

gedreven voorzitter met een druk bestaan en een gezin. 

Geboren in India, daarna Hagenaar en HVV-er, toen 

vanwege zijn studie Rotterdammer en nu helemaal 

VOC-er.
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Ja maar WIE ziet dat? WIE is er maan-

dagochtend op de club? En waarom? Je 

bent er dan toch alleen als je er moét zijn? 

‘Dat zou de volgende stap kunnen zijn. Onze 

accommodatie voor onze leden ook op andere 

tijdstippen openen zodat oude(re) leden een 

extra reden hebben om V.O.C. te bezoeken. 

Kop koffie drinken, klaverjassen of onder bege-

leiding sporten. Waarom niet?’

Jullie hebben als bestuur ook nóg grote-

re plannen? Nieuwbouw?

‘Nieuwbouw en verbouw. We willen het 

clubhuis uitbreiden, een kunstgras aanleg-

gen op het eerste voetbalveld en nieuwe 

kooien maken waar je ’s winters ook wat aan 

hebt. We zijn gegroeid de afgelopen jaren 

en die groei moet je opvangen. Ook zijn we 

zijn steeds beter gaan voetballen. Dat heeft 

consequenties. Want hoe hoger je speelt, hoe 

vroeger tegenstanders op onze club komen 

en ruimte vragen om zich voor te bereiden. 

Dus moeten we ook meer en betere kleedka-

merfaciliteiten bieden. Verder is de opbouw 

van de jeugd een piramide die steeds breder 

wordt. Dit betekent dat er meer jongeren zijn 

en dat ze langer lid blijven. Dat willen we ook 

graag. Net zoals we willen dat de jongeren die 

elders gaan studeren, als ze later terug zijn 

in de omgeving van Rotterdam, weer graag 

lid willen worden van VOC. Last but not least 

willen we starten met meisjes/damesvoetbal. 

Vandaar een derde kunstgrasveld. Daarnaast 

willen we meer en betere ruimten om je te kun-

nen afzonderen als commissie bijvoorbeeld. 

Het plan is een nieuw gebouw, links van de 

grote trap. Hierdoor wordt het terras meteen 

ook groter om ’s zomers nog meer te genieten. 

Al met al een gezonde ambitie als basis voor 

de toekomst, waarin we aan de Hazelaarweg 

7 optimale faciliteiten willen en een maximale 

ruimtebenutting.’

Dat kan ook financieel?

‘Doordat Rob van Weelde heeft aangegeven 

financieel te willen bijspringen, kan dit ja. En 

nogmaals: de reden is niet groter groeien. 

We willen primair naar méér kwaliteit voor 

de leden van nu. Ruimte hebben voor meis-

jesvoetbal, meer plek voor het vrijdagavond-

voetbal, de jongeren de ruimte geven om te 

kunnen sporten, initiatieven kunnen honore-

ren, mensen niet te hoeven teleurstellen… Het 

heeft niks te maken met alles op alles zetten 

om hoofdklasse of topklasse te blijven spelen. 

Mooi als het lukt maar nog belangrijker dat we 

een bloeiende vereniging hebben. Dan moet 

het wel goed geregeld zijn en iedereen moet 

zich hier thuis voelen! Nu maar ook over 20 jaar.’

Charles Muetstege/Robert Mol
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Volgens de KNVB spelen er in Nederland 3.447 meisjesteams 
met vooral meisjes van tien jaar en ouder. De bond heeft er 
recent zelfs een beleidsstuk “Het meisje centraal” over gepu-
bliceerd. Meisjesvoetbal is volgens de KNVB de snelst groei-
ende teamsport in ons land. Het aantal voetballende meisjes 
was in 1997 34.328, en in 2012 76.938. Het belangrijkste waar 
“kartrekkers” volgens de bond tegen aan lopen is waarschijn-
lijk de cultuur die nog steeds binnen veel voetbalverenigingen 
heerst en waarbij meisjes- en vrouwenvoetbal vaak nog onvol-
doende serieus wordt genomen. 

Op VOC is er al enige jaren interesse om meis-

jesteams te laten spelen. Vooral het gebrek 

aan aparte kleedruimte houdt dit initiatief nog 

tegen. Volgens onze voetbalvoorzitter is onze 

club bezig met het op poten zetten van een 

dames/meisjescompetitie, waarbij uiteraard de 

vraag is of er voldoende tegenstanders in onze 

regio zijn. Meer nieuws hierover volgt begin 

2014. De in de algemene ledenvergadering 

te bespreken nieuwbouwplannen bestaan 

o.a. uit meer kleedkamerruimte, mede om het 

dames/meisjesvoetbal te stimuleren. Al met al 

voor de redactie reden om dit onderwerp weer 

eens aandacht te geven, zeker wetend dat VOC 

zo langzamerhand rijp is voor de introductie 

van de vrouw in de voetbalsport op onze ver-

trouwde velden. Het zal de club zeker ten goe-

de komen en nieuwe wegen openen, waar de 

club alleen maar rijker van kan worden.

Gaat het er echt van komen, bij de start van het 

volgend seizoen, meisjesvoetbal?

De eerste voorbereidingen worden getroffen, 

we schijnen alleen nog kleedkamers te missen 

(zie NRC van 9 juli 2013). In Nederland is meis-

jesvoetbal de snelst groeiende teamsport. Ook 

in onze omgeving krijgen wij regelmatig de 

vraag van meisjes; “is er ook plaats voor meis-

jesvoetbal bij VOC?” De basis al gelegd.

In augustus 2010 nam Enja Romeijn, moeder 

van Barend en Thomas Mul, het initiatief om 

met vrouwen bij VOC te voetballen. Trainen 

dus. Met hulp van trainers Jan Willem Hoffman, 

Willem van de Blom, Ben Weemering en Hans 

Lohoff, worden de eerste beginselen van het 

voetbal aangeleerd. Bal stilleggen, schieten, 

passen, 3-tegen-3, dribbelen, scharen en de 

Zinedine etc. En als afsluiting een onderling 

partijtje op een half veld. Ondertussen wordt 

hetgeen geleerd is door Aase Henschien, 

Annemieke Simons, Maayke Raedts, Marleen 

von Elsäcker op woensdagmiddag overgedra-

gen aan de jongste voetballertjes van VOC.

Een aspect van het voetbal hoefde ons niet uit-

gelegd te worden, de derde helft op woens-

dagavond. Onze groep bestaat momenteel 

uit 18 speelsters.

 Petra van der Veer (foto’s)
Renate Scheffer

Ben je ook enthousiast voetbalster in spé,  

kom dan naar de training op woensdagavond 

van 20.30 tot 22.00 uur.

GEEN WEG MEER TERUG!
Bovenste rij: Ingrid den Boer, Renate Scheffer, Annemiek Simons, Petra van der Veer, Aase Henschien, Martine Tempelman, Vera van den Broek

Knielend: Marjon Verkooijen, Roos Teeuw, Miek Walda, Enja Romeijn, Dorien Verwaaijen. Liggend: Milly de Geus
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Bovenste rij: Enja Romeijn, Ingrid den Boer, MartineTempelman, Vera van den Broek, Miek Walda, Aase Henschien. Onderste rij: Milly de Geus, Dorien Verwaaijen, Roos Teeuw, Annemiek Simons, 
Renate Scheffer, Marjon Verkooijen. Niet op de foto: Marleen von Elsäcker, Karin Beamont, Sippie Hoekstra, Petra van der Veer, Mascha Noordzij, Maayke Raedts, Sabine Kaeppler, Madelon Panman
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Het is zo leuk.  
Ik had veel eerder 
moeten beginnen! 

Marion 
Verkooijen

“Ga jij maar in het doel staan”,  
zeiden mijn broers dan.  

Ik vond dat heel leuk. Zondagavond 
was het vaste prik bij ons thuis: 

voetbal kijken met het hele gezin.  
En dat is het nu nog steeds. 

Milly de Geus

Het moet er vast 
grappig uitzien  
zo’n training op 

woensdagavond!  
Gelukkig vergeten  
we onze omgeving 

volledig....
Miek Walda

Het  aantrekkelijke van  
de trainingen is  

dat het lekker buiten is, 
maakt niet uit welk weer 

het is, van bloedheet  
tot vrieskou. 

Sippie Hoekstra

Ik heb vanaf mijn 15e gevoetbald.  
Bij WDS19 in Breda. Met het damesteam van 

toen ben ik kampioen geworden in de 5de klasse. 
Annemieke Simons



Door zo velen is de degradatie van 

vorig jaar aangegrepen om op alle 

vlakken te kijken waar we het beter 

kunnen doen. Het resultaat van dit 

jaar mag met recht als “ver boven 

verwachting” worden gekwalificeerd. 

Jeugdcricket heeft een extra boost 

gekregen, seniorencricket laat weer 

mooie aanwas zien, het eerste is weer 

terug in de Topklasse, de spirit is terug 

en er worden veel evenementen geor-

ganiseerd die cricket weer leuk maken. 

Het aantal vrijwilligers is gegroeid, 

de Cricket Academy staat en zal het 

komende jaar een mooi programma 

laten zien en men lijkt weer trots te zijn 

op cricket!

Dat hebben we voor een groot gedeel-

te in één jaar gerealiseerd. Laten we 

niet vergeten dat we een 7 jarig plan 

hebben gemaakt en dat we onmoge-

lijk alles in korte tijd kunnen realiseren. 

De spirit is goed en dat schept veel ver-

trouwen voor de toekomst.  Om met 

de oud-bondscoach te spreken: “ If you 

are looking for change and develop-

ment of cricket in the Netherlands, look 

at VOC”.

Vooruit kijken

We zijn bezig met een 7 jaren plan en 

moeten dus met name vooruit kijken. 

Wat kan men van ons het komend jaar 

verwachten:

•  Verdere profilering van de Cricket 

Academy door onder meer:

•  Trainingen die eerder starten dan 

voorheen: vanaf 1 november wordt 

er mee gestart.

•  Player profiling voor selectiespelers: 

een proef om te kijken of we ieder-

een een persoonlijk ontwikkelings-

plan kunnen geven. Nu nog even 

alleen voor selectiespelers, in de 

toekomst voor iedereen.

•  Nog meer focus op prestatiecricket 

voor met name het derde elftal.

•  Verdere uitbouw van jeugdcricket.

•  Verhoogde focus op de voetbal – 

cricket integratie.

•  Nog meer geweldige evenementen.

Wat merken we er nu al van ?

Het is prachtig om te zien dat de op-

komst bij de eerste trainingen feno-

menaal is. Iedereen wil kennelijk nu 

al aan de slag om nog beter te wor-

den. Ongekend ook dat we nu al een 

coach gevonden hebben die ons de 

komende 2 jaar gaat coachen. Amol 

Muzumdar kwam op eigen initiatief 

naar VOC toe na 3 jaar zeer succesvol als 

coach van Quick te hebben gewerkt. 

Dat zegt veel. De KNCB heeft veel van 

onze seizoensevaluatie overgenomen 

in haar toekomstplannen, iets waar we 

met recht trots op kunnen zijn. 

Last but not least zijn we met de spon-

sorcommissie keihard bezig met het 

zoeken naar een geschikte hoofdspon-

sor. Een partner die ons in ieder geval 

de komende 3 jaar wil ondersteunen 

en zijn of haar naam aan ons program-

ma wil verbinden. Mocht u suggesties 

hebben: wij komen graag ons verhaal 

doen.

Het moge duidelijk zijn: voor de 

Cricket Commissie zit er dit jaar geen 

winterslaap in. Rest ons iedereen een 

geweldige kerst en jaarwisseling toe 

te wensen. 

Matthijs Creutzberg

Cricket Commissie 2013. 
Staande v.l.n.r Ralf 
Bannink, Ronald Kivits, 
Matthijs Creutzberg 
(voorzitter), Frank van 
Lent, Jurgen Delfos.
Zittend v.l.n.r: Maarten 
van Ierschot, Erna Truijens, 
Jelger Gustafsson. Bas 
Zuiderent ontbreekt.

VOC CRICKET 2.0 :  
geen tijd voor een winterslaap!
Op verzoek van de redactie hierbij een terugblik op het afgelo-
pen jaar, die als agendapunt van de aankomende  ALV nog eens 
in detail doorgelezen kan worden.  Terugkijkend op het afgelo-
pen jaar kunnen we maar tot één conclusie komen: cricket leeft 
weer op VOC! 
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Dus kijkt men in december terug op het jaar en worden er goede voornemens ver-
zonnen en plannen gemaakt. Ik kijk vooral met veel plezier uit naar 2014. 
Waarom dat zo is, kom ik later op terug. Toch nog even over die clichés en dan 
specifiek die goede voornemens. Ik heb niet kunnen  achterhalen waar het precies 
vandaan komt, maar het bevreemdt me wel. 

Waarom juist dan goede voornemens? Komt het omdat 

iedereen het doet? Dan verzin ik er toch ook eentje. Over 

een maand is iedereen deze gekkigheid toch weer ver-

geten. Met een goed voornemen is in principe niets mis. 

Eigenlijk gewoon een afspraak met jezelf om iets te gaan 

doen. Iets waar je eigenlijk de laatste tijd te weinig aan-

dacht aan hebt gegeven. Iets wat belangrijk is, dierbaar of 

simpelweg noodzakelijk. Dat voornemen zou je eigenlijk 

veel vaker moeten maken. Maar goed, voordat ik dit ver-

der evangeliseer en lichte Emiel Ratelband trekjes ver-

toon is het goed mijn voornemens, althans mijn enthou-

siasme voor 2014 met u te delen.

Op sportief vlak wordt 2014 heel interessant. Dat begint 

bij de prestaties van ons eerste elftal in de Hoofdklasse. 

Nu we er eenmaal aan geroken hebben smaakt het naar 

meer in de klasse waar goed voetbal en goede tegen-

stand geboden wordt. Ik hoop van harte dat Peter en zijn 

mannen in staat zijn zich er in te handhaven. Ik verwacht 

het wel. Daarnaast hoop ik dat alle jeugdelftallen de win-

ter goed doorkomen en in hun eigen klasse goed pres-

teren. Goed betekent met plezier voetballen en resultaat 

halen dat bij het elftal hoort.

In de zomer zullen we getuige zijn hoe het eerste cricket-

elftal zijn rentree maakt in de Topklasse en zal Cricket2020 

zich verder ontwikkelen. Vergeet niet dat gedurende de 

wintermaanden er volop getraind wordt in de hal door 

diverse elftallen.

Voor de vereniging betekent de nieuwbouw en de aan-

leg van het kunstgras dat we gedurende een flink aantal 

maanden met een verbouwing op ons terrein te maken 

krijgen. We zullen het iedereen zo goed mogelijk naar zijn 

zin moeten maken waarbij het trainen en wedstrijdspelen 

altijd het uitgangspunt is. Daar zullen en de wedstrijdse-

cretarissen samen met het bouwteam af en toe creatief 

en flexibel mee om moeten gaan.

Last but not least is 2014 een pre-lustrumjaar en zullen 

we gedurende 2014 een lustrumcommissie formeren, die 

de plannen gaat smeden voor een nu al fantastisch 120 

jarig bestaan. Al met al is dat toch het meest bijzondere: 

een bloeiende vereniging met 1500 leden, 300 vrijwil-

ligers die 120 jaar bestaat. 

Daarbij betrokken zijn is geen voornemen maar een voor-

recht.

Ik wens alle VOC’ers, vrijwilligers, sponsors en andere 

betrokkenen, namens het bestuur, een heerlijke kerst en 

een gezond, sportief en vooral heel goed 2014 toe.

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

Clichés zijn er niet 
voor niets.
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Het eerste van VOC mag dan dit jaar in de 

Hoofdklasse enkele verre tegenstanders moe-

ten bezoeken, wij reizen voor onze “Klassieke-

Veteranen-Competitie” al tientallen jaren naar 

Amsterdam [AFC], Delft [Concordia], den Haag 

[Bl.Devils-HBS-HVV-Quick], Haarlem [KHFC], 

Hilversum [Victoria] en Utrecht [Hercules/

Kampong], alleen naar het sinds 5 jaar tot 

onze competitie toegelaten Sparta kunnen 

we [=sommigen] op de fiets.

Toen ik in 1983 op de veteranenleeftijd van 35 

jaar door Wout gevraagd werd bij de za-mi-

veteranen te komen spelen was Charles verhe-

ven tot middenstip-referee en was de beweeg-

lijkheid van de meeste aanwezigen en van de 

tegenstanderts - in mijn herinnering - toch wat 

soepeler dan die van de vorige generaties. Het 

was even wennen want mijn eerste pass bij de 

veteranen op de toen nog onverwoestbare Eef 

Dunk - een half metertje vóór hem geplaatst 

- werd afgestraft met de woorden “Ik sta hier 

hoor” en de bal hobbelde rustig over de zijlijn: 

hij moest de bal precies in de voeten aange-

speeld krijgen, begreep ik al snel. Bij sommigen 

is het nu – 30 jaar later - nog steeds zo.

Koots Akkie

We zijn nu enkele lichtingen veteranenspelerts 

verder, ik heb er heel wat zien komen en zien 

gaan, maar begeleid ons team nog steeds, nu 

samen met Koots Akkie, de gedreven  opvolger 

van onze eerste échte Koots: Cees Bruijs. Zijn 

beruchte uitspraak “Trainen doe je op zaterdag-

middag” wordt helaas door de meeste vetera-

nen nog steeds verheerlijkt, dit in tegenstelling 

tot doordeweekse trainingsgewoontes van de 

meeste van onze tegenstanders. Waar je bij 

sommige andere verenigingen minimaal in het 

eerste moest hebben gespeeld, leefde bij VOC 

altijd de illusie dat je net voor je voetbaldood 

nog wel eens met de za-mi-vets zou kunnen 

gaan meedoen – hetgeen in sommige wed-

strijden voor een aardig klasseverschil zorgt. 

Mede hierdoor maakt het huidige gezelschap 

veteranen meer indruk op bruiloften en par-

tijen dan op de groene velden, maar wint wel 

altijd de 3e helft, die altijd door de thuisclub 

wordt bekostigd. Daarom is het toch wel knap 

dat deze groep zich ieder jaar weet te handha-

ven in deze competitie [Klein voordeel is ook 

dat je niet kan degraderen].

Wij beschikken over 2 echte keepers: de nogal 

verlegen Ron - die alleen de thuiswedstrijden 

durft te keepen - en de stoere Anton - die bij 

alle uitwedstrijden als eerste aanwezig is en 

ook [verstandig] vaak als eerste vertrekt. Zij 

zijn de waardige opvolgers van grootheden 

als Fred Erdsieck, Rob Deloni, zoon van Stef,  

en Rob de Widt en ze zijn goed bezig. Van de 

spelers zijn enkelen al heel lang betrokken bij 

de veteranen. Mannen als Jan v.d. Berg, Bobo 

Han-The-Man, Pieter van Eijk, Ton Keereweer 

en Diederik Vonk, die zijn klok altijd op 5 voor 

12 heeft staan. In 2005 werden wij verblijd met 

de komst van een groep spelerts van VOC 7.  

ZA-MI-
VETERANEN
Een van mijn oudste herinneringen uit de tijd dat ik 

begin zestiger jaren bij de junioren op VOC speelde 

was het rondwandelen van wat dikbuikige oude 

heren in Rood-Zwart-Tenue op onze velden aan de 

Kleiweg: Veteranenvoetballerts. Mannen als Bep v.d. 

Roer, Charles van Handel en Wout v.d. Bovenkamp 

doemen dan voor mijn geest op, helaas kan ik geen 

van de betrokkenen meer vragen wanneer zij met deze 

roemruchte competitie van oude clubs zijn begonnen.

10



De namen van de mannen op de foto zijn vlnr: Akkie Bakker, Flip van Hezik, Pieter Rodenburg, Rene Sekeris, GJ Phiferons, Iman Smallegange, Anton v.d. Berg, Diederik Vonk,  
Bruno du Ry, Sander Gerretsen, Erik Braun [Invaller]Daaronder: Han van Delden, Michiel Gilsing, Maurits Falkenreck, Emiel de Joode, Stef Tjoe en Ton Keereweer. 

Bas, Edwin, Jan, Pieter en Philip waren geblesseerd en Ron keept alleen thuis. 

Ik heb er de analyse van hun oud-teamgenoot 

Joris Meijaard nog eens op nageslagen, maar 

durf dit niet te publiceren vanwege de grote 

kans van een aanklacht wegens smaad door 1 

van onze teamadvocaten. Na al die jaren klopt 

zijn dodelijke analyse overigens nog aardig, al 

is Rene “die 10-20 kg teveel” wel aardig kwijt, 

is Iman nog steeds de beste, zit het haar van 

GJ en Stef nog altijd steeds goed en is Flip van 

“slappe verdediger” een spijkerharde rechts-

back geworden en is hij gelukkig “een aardige 

vent” gebleven. “Snelle Eddie” en Filantroop 

Fred werden door Joris over het hoofd gezien, 

hun oude maatjes doen dat nog steeds erg 

vaak. Gelukkig meldde zich enkele jaren later 

telefonisch bij mij een man vanuit Belgie, die 

in zijn jeugd bij VOC had gespeeld en daarna in 

Suid-Africa en in 020 bij AFC – een Globetrotter 

en kwa leeftijd al heel lang veteraan. Deze 

Bruno Dury bleek inderdaad “de beste speler 

die ooit op VOC had gespeeld” volgens kenner 

GertJan Schimmer. 

Saai ouwemannenvoetbal?

Daarna kwamen nog Emiel de Joode,  Philip 

de Koeijer en Michiel Gilsing en sindsdien heb-

ben we heuse voetballende loopwonders in 

de gelederen. Pieter Rodenburg, oud-VOC-er 

Maurits Falkenreck  en Sander Gerretsen zijn 

onze gelederen ook komen versterken. Het was 

al niet saai, maar samen met broertje Bas zor-

gen deze mannen ervoor dat het nooit meer 

stil is in- en om een veteranenwedstrijd. Dus: 

hoezo saai ouwemannenvoetbal op de zater-

dagmiddag? 

Al deze individuen moeten natuurlijk wel 

streng begeleid worden en na Charles, 

Herman, Cees en nog wat gelegenheidsflui-

terts hebben eerst Jan Offerman en later Peter 

Maasdam ons jarenlang VOC-eerlijk gefloten, 

zoals het overal zou moeten zijn. Ook die tradi-

tie wordt nu moeiteloos voortgezet soms door 

TV-star Diederik en veel vaker door onze eigen 

mascotte Roberto, die lachend de meest fana-

tieke spelerts op het veld rustig krijgt.

Als je zoveel zichzelf belangrijk voelende men-

sen in een team hebt moet daar natuurlijk wel 

rede en richting aan worden gegeven en zijn 

geestelijke en lichamelijke adviezen van groot 

belang. 

Je moet van goeden huize komen om die taak 

te vervullen en als je van Texel komt heeft je 

huis alle stormen wel doorstaan, lijkt mij. Dus 

onze Koots Akkie wikt en weegt en weifelt - 

hij hoopt nog steeds dat zijn spelerts net zo 

leergierig zijn als zijn [inmiddels voormalige] 

studenten en iets van hem aannemen en naar 

hem luisteren. Dat laatste doen ze wel, maar 

gehoorzamen, ho maar. 

Enfin, het is wel duidelijk dat er altijd een VOC-

Team in de Klassieke-Veteranen-Competitie op 

de zaterdagmiddag moet blijven spelen.

Daan van der Kooij
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F-Mini’s Champions League
ELKE ZATERDAG OM 12:00 uur TOPVOETBAL OP VOC
Wie denkt dat er in Nederland geen top-
voetbal meer wordt gespeeld, heeft het 
helemaal mis, want elke zaterdag worden 
er toonaangevende Champions League 
wedstrijden gespeeld op VOC. 
Aansprekende F-mini teams als Chelsea, 
Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, 
Manchester United en Manchester City 

strijden dan om de eer! Ieder zaterdag om 
12:00 is veld 4 op VOC het domein van 
de heuse F-mini Champions Leaque. 
Met fantastisch voetbal worden er op de  
zaterdagmiddag door ieder team wed-
strijdjes gespeeld van 4 tegen 4 zonder 
vaste keeper. Aangemoedigd door 
ouders, opa’s en oma’s wordt er fanatiek 

gevoetbald en doet de uitslag eerder 
denken aan een basketbalwedstrijd dan 
aan voetbal, want er wordt doorgaans 
veel gescoord. De middag wordt 
afgesloten met penalty’s nemen op een 
groter goal, zodat de meesten weer naar 
huis gaan met een doelpunt op zak.

12
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F-Mini’s Champions League
Afgelopen september is weer de 
nieuwe lichting F-mini’s begonnen. 60 
super enthousiaste jongens en meisjes 
geboren in 2007 doen hier aan mee. 20 
van de F-mini’s hebben vorig jaar al 
meegedaan met de kaboutertraining 
en de overige 40 zijn nieuwe VOC leden. 
Aan de hand van de eerste trainingen 
zijn er zo gelijkwaardig mogelijke teams 
samengesteld zodat de wedstrijdjes  

 
redelijk in balans zijn. Een goede prestatie 
op de zaterdag kan natuurlijk niet 
zonder een goede voorbereiding. Elke 
woensdagmiddag wordt er door F-mini 
hoofdtrainer Marco de Vries en zijn 
trainers gilde hard getraind. Met enorm 
veel enthousiasme worden de F-mini’s  
door de trainers en hun assistenten de 
basis vaardigheden van het voetbal 
bijgebracht.  De vooruitgang in voetbal  

 
ontwikkeling is na ruim twee maanden 
bij veel F-mini’s al goed  zichtbaar.
Ik ben ervan overtuigd dat er in deze 
lichting weer potentiële VOC 1 kandi-
daten zitten!! Mocht je op zaterdag-
middag tijd hebben, kom dan naar het 
aanstormend talent kijken.

Frank Koote
F-mini coördinator
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Over de spelers
Met de C2 hebben wij dit jaar een 

zeer enthousiaste groep onder onze 

hoede gekregen. Het team bestaat 

voornamelijk uit eerstejaars aange-

vuld met vier tweedejaars die al een 

jaar C2 erop hebben zitten.  De inzet 

op de trainingen is fantastisch even-

als de leergierigheid van de jongens. 

Hiermee moeten wij in staat zijn om 

veel vooruitgang te boeken dit jaar. De 

onderlinge sfeer in het team is gewel-

dig. In het veld kunnen de spelers af en 

toe fel zijn tegenover elkaar om vervol-

gens het grootste plezier met elkaar te 

hebben in de kleedkamer. Het is een 

hele hechte groep met veel vriend-

schappen. In de bekercompetitie zijn 

wisselende resultaten behaald waarbij 

voornamelijk is gebleken dat wij het 

moeilijk kunnen hebben tegen fysie-

ke tweedejaars C-teams. Voetballend 

doen wij echter niet onder voor onze 

tegenstanders wat ons uiteindelijk 

naar goede resultaten in de compe-

titie zal leiden. Het mooiste voor ons 

is om te zien dat de jongens beter 

worden als team en als individu. Als 

trainers hadden wij geen leuker team 

kunnen wensen. 

Lucas en Ruud

Over de trainers
Ruud en Lucas zijn goede trainers, 

waarbij Ruud wat serieuzer is en Lucas 

de grappenmaker. Maar als het er echt 

op aan komt dan zijn ze allebei seri-

eus. Iedereen uit het team vindt ze 

een goede combinatie van trainers. 

Er kan altijd wel een grap vanaf op de 

training, maar als we niet te serieus zijn 

laten ze ons met alle plezier sprinten. 

Ze zijn precies op het goede moment 

streng en hebben de trainingen altijd 

goed voorbereid en onder controle. 

Met hun geweldige gedrevenheid lei-

den ze ons naar de overwinning. 

Berend en Luuk

C2

VOC C2: 
beter worden als team 
én als individu

SPOTLIGHTS ON:

Vlnr boven:  
Michiel, Jasper, Julian, 

Berend B., Mick.
Midden: 

Valentijn, Ingmar,  
Luuk, Max, Djavan.

Onder:  
Berend V., Hidde,  

Koen, Stijn, Tristan.  
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1. Wat is je favoriete positie?
Ik speel het liefst op nummer 10 en daar speel ik nu ook vaak.

2. Wat is je mooiste voetbalervaring?
Toen ik kampioen werd met de b1.

3.   Is de hoofdklasse moeilijker dan gedacht of 
juist niet?

Ook al is dit een hoog niveau, ik denk dat ik nog wel een 

klasse hoger kan.

4.  Vind je dat je genoeg speeltijd in het team 
krijgt?

Ja, want tot nu toe heb ik pas 5 minuten gemist.

5.  Hoe lang speel je al in het eerste?
Dit is mijn eerste jaar !!

6.  Doe je naast voetbal nog iets anders leuks? 
Ja ik speel gitaar, de tango en Braziliaanse muziek en ik 

doe aan fitness.

7.  Er gaan geruchten dat het hoofdveld 
kunstgras wordt, wat vind je daarvan?

Ik vind dat het gras moet blijven, dat speelt fijner.

8.  Denk je dat je dit jaar met je team kampioen 
wordt? 

We hebben tot nu toe 7 punten uit 7 wedstrijden dus we 

moeten wel wennen aan het niveau.

9.  Wat vind je fijner: Geert in het veld of langs 
de lijn als assistent trainer?

Ik heb liever dat hij speelt, maar nu doet hij het ook goed.

10.  Waar ben je geboren?
In Rotterdam en daar woon ik al heel mijn leven.

11.  Wat is je favoriete club buiten VOC?
Mijn favoriete club is Feyenoord.

12.  Speel je al van af de jeugd bij VOC?
Ja ik speel al van af de jeugd bij VOC. Ik begon in de F13 en 

dat team werd toen gecoacht door Piet Van Schooneveld.

13.  Welke ploeg heeft het meeste indruk op je 
gemaakt?

Ik denk dat De Dijk was, die speelde een hele erge sterke 

tweede helft.

14.  Heb je dit seizoen al een keer gescoord?: 
In de beker twee keer, maar in de competitie heb ik nog 

niet gescoord.

15.  Als je een ding op VOC mocht verbeteren, 
wat zou dat dan zijn?

Ik zou graag willen dat het terras zou worden verlengd.

16.  Wat is je specialiteit in het veld?: 
De steekpass is mijn specialiteit in het veld.

17.  Van welke trainer heb je tot nu toe het 
meest geleerd ?

Ik denk dat dat Marco de Vries was, hij leerde ons het best 

trappen !

Tom Kuil
Door Ralph van Dijk  

en Rams Steenbergen

INTERVIEW MET 

15

JEUGDTRIBUNE



Cricket is een van de weinige sporten waarin touren naar het buitenland  

een wezenlijk onderdeel is van de totale sportbeleving. Voor VOC- jeugdcricketers 

was het gebruikelijk om op tour te gaan. De Jeugd Cricket Commissie  

wil deze prachtige crickettraditie weer in ere herstellen.  

Wat is er mooier dan met je teamgenoten naar Engeland af te reizen, wedstrijden 

te spelen.. en sfeer te proeven in het land waar cricket zijn oorsprong kent.  

Een unieke ervaring! Save the date 20 juli tot 24 juli 2014!

VOC-Jeugd op Crickettour! 
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Boven(vlnr):  
Cas Borremans, Boris Hoes, Diederik de Groot, Bob Sweep, Mimmo Lentz, Jesse Verwaaijen, Max de Boorder, 

Enso Keereweer, Ralph vd Werf.  
Beneden(vlnr):  

Sietse Busser, Dirk-Alexander van Baren, Tim van Leeuwen, Adrien van Nunspeet, Jan Doove, Bas Lensveld.

8e

SPOTLIGHTS ON:

Sterrenensemble
VOC 8 (voorheen VOC7) is een vriendenteam dat al sinds 

de B’tjes samenspeelt. Ondanks alle aanwezige voetbalkwa-

liteiten worden we nog wel eens genekt door onze (niet aan-

wezige) conditionele kwaliteiten. Mede hierdoor probeerde 

de KNVB ons vorig jaar te laten degraderen naar de door ons 

zo gevreesde 5e klasse. Gelukkig heeft administratief brein 

Marc Vermolen ons hiervoor behoed. Zodoende doet VOC 8 

dit jaar weer zijn best als sterrenensemble in de 4e klasse en 

zorgen we dat we in iedere geval in vorm zijn voor ons jaar-

lijkse trainingskamp in een pittoreske bestemming ergens 

in Europa. Na Engeland, Ardennen, Ierland en Duitsland zijn 

suggesties welkom! Diederik de Groot

17



DE HAAN 
KRAAIT...

Heeft VOC haar top 
bereikt ?  

Na jaren van  
enkel positieve  

media aandacht hebben  
we als VOC op voetbalgebied 

nu ook te maken  
met wat negatieve resultaten 

van onze hoofdmacht  
en dat is even wennen.

beheersen om een achterstand om te buigen 

doordat men veel rendement uit de kansen weet 

te halen. Dat is nog een verschil met ons. Wij cre-

eren iedere wedstrijd voldoende kansen, maar 

scoorden  in de eerste tien wedstrijden gemid-

deld net geen 2 doelpunten per wedstrijd en met 

2,3 tegengoals per wedstrijd is dit een gemid-

delde wat nog onder de maat is. 

Heeft VOC haar top dan al bereikt? Nee, dat 

denk ik niet. Vorige seizoenen hadden ploegen 

als Leonidas (inmiddels Topklasse), Koninklijke 

HFC, Quick en EDO het ook moeilijk in het eer-

ste jaar in de Hoofdklasse en wisten pas in de 

tweede seizoenshelft hun positie veilig te stel-

len. Verder worden we nergens weggespeeld 

en lagen er in bijna alle gespeelde wedstrijden 

ook voldoende kansen om de punten te behou-

den. Het behouden van het zelfvertrouwen in de 

komende maanden is uiterst belangrijk. Twijfel 

over het eigen vermogen brengt beslist geen 

verbetering in het spel en zeker al geen resul-

taat. Over de trainingsopkomst, inzet en wed-

strijdmentaliteit kunnen we beslist tevreden zijn 

en samen met onze voetbalcapaciteiten gaat 

dit ook volgend seizoen Hoofdklasse voetbal op 

Vocanello opleveren.

VOC 2 draait inmiddels in de subtop mee en 

heeft, na een stroef begin, de smaak weer te pak-

ken. Gezien de kwaliteiten van onze selectie zal 

VOC 2, mits we niet teveel blessures en schorsin-

gen oplopen, ook dit seizoen weer vol voor de 

prijzen strijden. Een nieuwe opzet voor ons team 

onder de 23 heeft er toe geleid dat we voor de 

winter serieuze wedstrijden spelen tegen o.a. de 

A1 teams van Feyenoord, Sparta en Excelsior. We 

hebben een grote keuze in deze leeftijdsgroep 

en onder begeleiding van Geert den Ouden is 

het mooi te zien dat de spelers ook graag deel 

uitmaken van dit team. Per wedstrijd wordt geke-

ken welke spelers er worden geselecteerd en dit 

is afhankelijk van vorm, fysieke gesteldheid en 

balans in het elftal.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het jaar-

lijkse trainingskamp, ditmaal in Sevilla, weer in 

volle gang en heeft Kim de trainingsmogelijkhe-

den zelfs al grondig geïnspecteerd. Het tweede 

weekend van januari zal Sevilla rood/zwart kleu-

ren en het is nog even afwachten welke van de 

twee grootmachten in de stad een vriendschap-

pelijke wedstrijd tegen ons wil spelen. De laatste 

jaren worden deze potjes, ook na een zware (trai-

ning)dag vooraf, steevast gewonnen. Ook dit jaar 

zal het trainingskamp moeten bijdragen aan een 

succesvolle tweede seizoenshelft.

Een nieuw fenomeen bij VOC is kunstgras op het 

hoofdveld. De plannen voor de nieuwbouw, aan-

bouw en kunstgras werden door de ledenverga-

dering goedgekeurd en het bestuur gaat er nu 

mee aan de slag.

Heel rationeel denkend moet je tot de conclu-

sie komen dat dit niet te voorkomen was om op 

kunstgras te gaan spelen. Teveel wedstrijden op 

zaterdag brengen ons hoofdveld na de winter 

in bedenkelijke staat, wat ook ons spel niet ten 

goede komt. Volgend seizoen iedere thuiswed-

strijd een glad matje en vooraf lekker gesproeid. 

Dit gaat zeker mooi en goed voetbal brengen!

Peter de Haan

20

Werd er de afgelopen jaren veelal gedacht met 

welke uitslag de overwinning uiteindelijk zou 

worden binnengesleept, nu is het wekelijks vech-

ten om de drie punten te behalen. Het voetbal 

dat wordt gespeeld is, behoudens de uitwed-

strijd tegen Nieuwenhoorn, van zeer acceptabel 

niveau. Het publiek vermaakt zich blijkbaar van 

hetgeen er op de groene mat wordt tentoon-

gespreid wat zich ook regelmatig uit in lovende 

mediaberichten en waardering van ons thuispu-

bliek na afloop van de wedstrijden. Wat is er dan 

dit seizoen zo anders ? Ten eerste zijn de tegen-

standers van een duidelijk beter niveau dan de 

laatste jaren en blijken veel ploegen de kunst te 
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Mijn avontuur als profvoetballer voor een 

Filipijnse voetbal club Kaya FC in de hoofdstad 

Manila begint eind Juli 2013. Voordat ik vertrok 

moest ik een hoop dingen regelen. Ik had niet 

verwacht dat er redelijk veel bij kwam kijken, 

maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. 

Dankzij lieve familie en vrienden die mij heb-

ben geholpen, dus ik wil heb allemaal even 

bedanken. Eenmaal aangekomen in Manila 

werd ik de volgende dag gelijk geconfron-

teerd met de drukte van deze grote metropol. 

Ik moest mij gelijk melden bij de club en het 

zakelijke deel moest gedaan worden. Het teke-

nen van mijn éénjarige contract bij Kaya FC. 

Het moment was best spannend. Normaal zie 

je dat op tv in Nederland bij de grote voetbal-

lers, en toen overkwam het mij. Ik kan wel zeg-

gen dat het een leuke ervaring was. De spits 

was eraf en het was officieel. Ik kon mijzelf prof 

voetballer noemen. Alleen de voorbereiding 

voor het nieuwe seizoen zou 14 dagen later 

van start gaan. Ik koos ervoor om mijn fami-

lie te bezoeken. Die 

wonen op een ander 

eiland, Bohol. Ik zal 

even kort uitleggen dat 

de Filipijnen een land is 

in Zuid-Oost Azië en 

bestaat uit eilanden en 

word dan ook wel een 

archipel genoemd. Het 

land bestaat uit 7100 

verschillende eilanden. 

De hoofdstad Manila 

bevindt zich op het 

grootste eiland van het land, Luzon. Na mijn 

korte vakantie met mijn familie op het eiland 

Bohol begon de drukte met mijn nieuwe club. 

Na kennis gemaakt te hebben met mijn nieu-

we teamgenoten begonnen wij met trainen. 

Wij trainen 5x per week 2 uur lang. Die eerste 

week gingen wij als groep op bezoek bij een 

kinderziekenhuis met kinderen die lijden aan 

de ziekte kanker. Dit was een erg ingrijpende 

ervaring, maar wel leuk om al die kinderen een 

leuke dag te geven! De voorbereiding op het 

nieuwe seizoen was al in volle gang en de trai-

ningen waren redelijk zwaar. Het klimaat was 

voor mij erg wennen. 

Het weer hier is warmer en de luchtvochtig-

heid is anders. Om een voorbeeld te geven, 

na de warming up van een ronde zweette ik 

mij helemaal te pletter. Waar ik in Nederland 

nauwelijks zweet, doe ik dat hier enorm veel. 

Ik verloor echt veel vocht en moest dus goed 

blijven drinken, want anders zou ik uitdrogen 

tijdens de trainingen. Erg grappig, maar van-

wege het weer en mij gezonder dieet ben ik 

behoorlijk veel gewicht kwijt geraakt. Waar ik 

voor heen rond de 70kg woog, weeg ik nu rond 

de 62/63kg. De club houdt het voor ons bij. Ik 

was behoorlijk geschrokken dat mijn gewicht, 

want het vloog ervan af! Maar eindelijk ging wij 

wedstrijden spelen. Dit heeft wel even uitleg 

nodig,want hier beginnen zij niet met de com-

petitie, maar met een voorbereidingstoernooi 

voor de beker. Dit is om de clubs speelminu-

ten te gunnen voor het daadwerkelijke beker 

toernooi. Er wordt eerst een bekertoernooi 

gespeeld en vervolgens begint in Februari de 

competitie. Wij hebben ons zelf geplaatst voor 

de 8ste finales en hopen de beker te winnen. 

Wij zijn één van de kans hebbers voor de beker. 

Typhoon Yolanda/Haiyan

Intussen hebben wij een vreselijke natuurramp 

meegemaakt hier op de Filipijnen. Typhoon 

“Yolanda/Haiyan” heeft een behoorlijk wat 

schade aangericht in het gebied West Visayas 

op de eilanden Leyte en Samar. De beelden 

van het getroffen gebied gaan de hele wereld 

over en zijn erg ingrijpend om te zien. De storm 

heeft Manila niet getroffen en wij waren hier in 

dit gebied dus ook veilig. Wij in Manila doen erg 

veel om de slachtoffers en het getroffen gebied 

te helpen. Overal kan je wel iets terug zien van 

initiatieven voor het gebied. Het zij inzamel 

acties van oude kleding, voedsel, schoon water 

en geld. Iedereen en alles voelt zich verbonden 

en biedt hier wat hij/zij kan missen. Ik ben met 

mijn club een aantal keer naar het Filipijnse 

Rode Kruis geweest om een aardige hand te 

helpen met het verzamelen van goederen en 

het verpakken van hulp 

pakketten voor het gebied. Wederom een 

mooie ervaring, maar het belangrijkste is dat 

wij hierdoor veel families en mensen hiermee 

kunnen helpen, want dat is echt het belang-

rijkste. Verder is mijn moeder volop bezig met 

inzamel acties om geld op te halen en dat in te 

zetten voor het gebied. Ik koop de juiste goe-

deren (direct eetbare voedsel, kaarsen/lucifers, 

schoon water etc...) in om dit te doneren aan 

bijv. het Filipijnse Rode Kruis. Wat de storm hier 

heeft aangericht zal een lange nasleep hebben. 

De mensen in het gebied zullen jaren nodig 

hebben om hiervan te herstellen, dus ik hoop 

het beste en dat wij die mensen zo goed moge-

lijk kunnen blijven helpen.

Jullie zijn welkom om mij te volgen via social 

media, Twitter: @liauwdrew,

Instagram: Drew Liauw en Facebook: Andrew 

Liauw

Ik wens alle VOC-ers een mooie kerst en een 

geweldig 2014!

Drew Liauw

Drew Liauw speelde drie seizoenen met veel plezier voor onze 
selectie. Afgelopen zomer vertrok hij naar Manila (Filipijnen) 
om als profvoetballer daar te gaan spelen. Een behoorlijke stap, 
waar hij tot nu toe geen spijt van heeft.

BERICHT UIT MANILLA
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Onder: Tom Kuil, Nico van Mechelen, Mark Jansen, Wessel Verhaar, Remco Gravendijk, Michiel Vis, Niels van der Kooij, Martijn de Vries, Thomas Verhaar, Tim Ruyters.

Boven: Diederik de Groot, Jan Valk, Frits Oosthoek, Aad Boers, Ruud Steyvers, Guillermo Liesdek, Lex van Huizen, Yannick Koevermans, Ben de Vries, Matthijs Kuil, Geert den Ouden, Koen Woldring, Jermaine Varela, Pieter Beereboom, Felix Verhaar, Derk Hitzerd, Martijn Bakker, Kim van der Kooij, Kees Verhaar en Peter de Haan (trainer/coach).

VOC selectie
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Onder: Tom Kuil, Nico van Mechelen, Mark Jansen, Wessel Verhaar, Remco Gravendijk, Michiel Vis, Niels van der Kooij, Martijn de Vries, Thomas Verhaar, Tim Ruyters.

Boven: Diederik de Groot, Jan Valk, Frits Oosthoek, Aad Boers, Ruud Steyvers, Guillermo Liesdek, Lex van Huizen, Yannick Koevermans, Ben de Vries, Matthijs Kuil, Geert den Ouden, Koen Woldring, Jermaine Varela, Pieter Beereboom, Felix Verhaar, Derk Hitzerd, Martijn Bakker, Kim van der Kooij, Kees Verhaar en Peter de Haan (trainer/coach).

 2013-2014
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Helaas bereikte ons het bericht dat oud ter-

reinchef Johan Koole op 15 oktober j.l. is over-

leden. Vooral voor de wat oudere leden een 

onvergetelijke man, die als terreinchef voor 

VOC van 1956 gedurende 10 jaar op het veld 

aan de Kleiweg gewerkt heeft. Zoals hij zelf zei 

in een interview met Vocabulaire: “Ik deed alles, 

legde het trainingsveld aan, inclusief de slo-

ten, was er eigenlijk dag en nacht”. Thuis zijn in 

zijn huis vlakbij het veld was er amper bij, daar 

hij nog ouderwets 6 dagen per week werkte. 

Maar VOC gaf het gezin rust, ondanks de lan-

ge werktijden. Na zijn VOC-tijd kreeg Johan 

een aanbieding van de Gemeente Rotterdam 

om bij de waterverversing te komen werken. 

Hier heeft hij gewerkt tot zijn 63ste, waarna 

hij met pensioen ging. In 1997 ging hij als een 

der eerste bewoners met zijn partner wonen 

in Humanitas Akropolys, vlakbij ons nieuwe 

veld. In zijn scootmobiel kwam hij nog vaak kij-

ken naar de wedstrijden van ons eerste. Helaas 

nam zijn gezichtsvermogen af, waardoor hij 

VOC niet meer bezocht. Ik zag hem frequent 

in Humanitas, waar hij altijd een levenslustige 

uitstraling toonde van een man, die graag hon-

derd had willen worden. Deze wens is niet in 

vervulling gegaan. We blijven Johan in gedach-

ten houden als een oersterke, vriendelijke en 

altijd goed gehumeurde man, die op het VOC-

veld heel veel gedaan heeft, dat je heden ten 

dage niet meer voor mogelijk houdt. Wij wen-

sen de familie veel sterkte toe.
Robert Mol

OUD TERREINCHEF

JOHAN KOOLE
1907 – † 2013
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VOC CRICKET 
DAMES 2013

De behaalde ranking in de competitie doet weinig eer aan de prachtige 

juweeltjes van catches, wickets en runs die de dames van VOC anno 

2013 aan de cricketgeschiedenis hebben toegevoegd. Dertig overs. 

Het lijkt niet alleen lang als je Twenty20 gewend bent, het is het ook. 

Des te bijzonderder dat onze schaarse overwinningen menigmaal aan-

kwamen op de laatste bal van die dertigste over. Naast een flinke dosis 

uithoudingsvermogen (voornamelijk om wakker te blijven) dien je in 

dergelijke gevallen ook te beschikken over een topconditie. Deels zijn 

de momenten van victorie dan ook te beschouwen als de vrucht van de 

intensieve, gedisciplineerde, drilling van onze trainer Bobby. Daarvoor 

onze dank bij deze! (Al moet ik toegeven dat er momenten zijn geweest 

dat ik ‘m verafschuwde, vooral toen ik van hem moest rennen). Dorien, 

onze lievelingssupporter. Even een woord aan jou. Als we je nodig had-

den, dan was je er. Als we je niet nodig hadden dan was je er ook, maar 

ja. Bedankt hiervoor en natuurlijk voor het vele rijden, baren van cricket-

talentjes en niet te vergeten het manipuleren van het bestuur om nieuwe 

stoeltjes te regelen voor langs de kant. Captain Kim, bedankt weer voor 

je toewijding en dat je ons laat mee profiteren van je overontwikkelde 

organisatorische vaardigheden!

Jullie reporter Hel, ook namens het voltallige damesteam: Mies, Kim, 

Barbie, La, Merel, Mereltje, Julia, Marijke, Myrte, Floor, Kajal, Sophie, Miliou 

en alle andere top invalsters – oh en invaller Anko!
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Feiko van den Oever, bestuurslid van 1995-2003,  met indertijd de senioren 
-en jeugdvoetbalcommissie onder zijn hoede is zelf verbaasd over het stuk 
dat hij schreef in Vocabulaire nummer 2 van juli 1997.

Het doet hem goed om te constateren, dat wat het toenmalige bestuur voor ogen had, anno 2013 onverkort is gerea-

liseerd. De toen gestelde doelen zijn dubbel en dwars bereikt!! De leeftijd van een aantal spelers in het huidige eerste 

team is tussen de 20 en de 25 jaar en zij waren dus in 1997 de jongetjes van 5 en 6 jaar.

Toen nog een kijkje in de glazen bol, nu iets om trots op te zijn voor een ieder die aan het bereiken van dit doel een 

bijdrage heeft geleverd.

Tineke Kool

VISIONAIR
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Teveel om in een kort stukje uitvoerig te beschrijven. Hoge pieken, 

diepe dalen, maar nooit saai. Zo zou ik het willen omschrijven. Als 

pupil en jeugdspeler was ik steevast op VOC te vinden. Van pupillentijd 

tot mijn 15de jaar was ik in de weekenden niet van het complex aan 

de Overschiese Kleiweg weg te slaan. Ik herinner me een geweldige 

pupillen- en juniorentijd met uit het oog verloren vrienden als Bruno 

Dury, Bennie Pikaar, Jelte Bakker en Gijs Tettelaar. Ook het leiderschap 

van Rob Hooykaas en Joost in ’t Hout, het toernooi de Acht en een 

spraakmakend debuut in het eerste elftal staan in het geheugen 

gegrift. Ik was net 15 jaar toen trainer Klaas Terluin me met Frans de 

Geus naar het eerste elftal haalde. In de eerste wedstrijd, uit tegen 

Steeds Volharden, scoorde ik vier doelpunten. Het was het begin van 

een aangename periode. Ik werd drie keer topscorer van Rotterdam (de 

R.D. bokaal), vertegenwoordigde het Rotterdamse- en districtselftal en 

liep een proefstage bij Excelsior.Tiel van Eck vertelde me ooit, na een 

wedstrijd tegen V.V.K. in Den Haag, dat ik het totaal van 150 goals in het 

eerste elftal gepasseerd was.

Veel goals
Hoeveel goals het uiteindelijk zijn geworden, weet ik niet en eigenlijk is 

dat ook niet zo belangrijk. Wat ik wel weet, is dat het er meer geweest 

zouden zijn als er geen blessureleed (knie) was geweest en ik geen 

uitstapjes naar Xerxes en Italië had gemaakt. Niet onverdienstelijk 

voor de technisch beperkte speler die ik was. Mijn vertrek naar Xerxes 

heeft destijds bij een aantal mensen kwaad bloed gezet. Echte VOC-ers 

verlieten de club niet, werd me verweten. Misschien ben ik nooit een 

“echte” VOC-er geweest. Ik ben altijd anders geweest. Ik droeg geen 

studentikoze kleding, volgde geen gerichte opleiding, had andere 

sociale opvattingen en hanteerde tot verdriet van velen een wat 

roekeloze levensstijl. Achteraf moet ik wel zo eerlijk zijn om toe toe te 

geven dat ik zonder VOC een stuk slechter terecht zou zijn gekomen. 

Mensen als Jan Bongers, Klaas Terluin en Ruud Meyerink verdienen wat 

dat betreft alle credits. Ze zijn er altijd voor me geweest en hebben me 

talloze keren uit de penarie geholpen. Namen als  Pieter Woerdeman, 

Ferdinand Cornelis, Bert Roldaan, Robbie de Widt, Simon de Jong, 

Gert-Jan Schimmer, Rene Schoonheim, Rob Vos, Frans de Geus, Jan 

van den Berg, Joop Straetemans, Hannie van der Mijn, Nick Smit, Pieter 

de Rijcke, Fred van Roon, Ronald van der Helm, Aad Fontein en Alan 

Garland roepen na al die jaren nog steeds warm gevoel bij me op. Ik zal 

ongetwijfeld een aantal namen vergeten zijn.

Davos
Legendarisch zijn de tripjes naar Davos (prestieren und nicht altehoeren), 

de donderdagavonden in De Vagebond (met DJ Bernard Kats) en Locus 

Publicus, de wedstrijdbesprekingen van Klaas (geeft ‘m aan zijn), de 

trainingen van Aad Bak (houdt de rondjes vierkant), de tactische tips 

van Wim Lagendaal, de prognoses van Piet van Schooneveld en de 

invalbeurten als speler/leider onder Joop Koorevaar. Nu ik vele jaren 

later, de weg naar VOCweer gevonden heb, constateer ik dat er qua 

cultuur weinig veranderd is. De zogenaamde kenners staan nog steeds 

aan de bar en het bier vloeit rijkelijk. Ondanks de enorme groei van de 

vereniging heerst er nog steeds een apart gevoel van saamhorigheid. 

Het nieuwe complex is prachtig en het spel van het eerste elftal is beter 

dan ooit. VOCfloreert!  De “ vroeger was alles beter “ slogan gaat wat 

dat betreft niet op. Het is leuk om te zien dat sommige dingen nooit 

veranderen. Ik zal altijd een buitenbeentje blijven maar het nest voelt 

nog altijd warm aan!

Frank Hoofdman

Vroeger  
was alles beter

Niets is zo leuk als foto’s en oude 
krantenknipsels van vroeger bekijken. 

Ik koester de nostalgische 
herinneringen aan de jaren dat ik als 
spits voor VOC 1 actief was. Van het 
moment dat ik als 7 jarig jochie mijn 

eerste doelpuntjes in de pupillen 
maakte, tot het eind van mijn voetbal-

carrière, als speler/leider, is het een 
ware aaneenschakeling van bijzondere 

avonturen en leuke anekdotes. 
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3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms, 

promotiefilms,  
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

3013 BR Rotterdam
www.3mp.nl

Amlin Europe NV
Verzekeringen

010- 7995800
Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam

www.amlineurope.com

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

COD BV
Open source projectontwikkeling

020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67,  
1077 BW Amsterdam

www.cod.nl

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

AIMOL
Toeleverancier kwaliteitsproducten voor 

machines en motoren
010 - 2827927

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam 
www.aimol.nl

BASE 
Advocaten - advocatuur 
010 - 2759911

van Vollenhovenstraat 29,  
3016 BG Rotterdam

www.baseadvocaten.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,  
3061 BA Rotterdam

www.cornus.nl

Drukkerij Domstad BV
verzorgt ‘t

0348 - 479103
Steenovenweg 4, Postbus 49,  

3417 ZG Montfoort
www.drukdomstad.nl 

www.dereclamedoos.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

GE Artesia
Private banking

010 - 4406700
Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam

www.geartesiabank.nl

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Anglo Int. Mining B.V
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelenvoor automotive en 
industrieel gebruik.

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

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Cruise Hotel  
SS Rotterdam

Hotel
010 - 2973090

3e Katendrechtsehoofd 25,  
3072 AM Rotterdam

www.ssrotterdam.nl

Dijkstra Voermans 
Advocatuur  
& Notariaat
010-2424880

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

www.dijkstravoermans.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

Agribrokers 
International BV

 06 - 54687738
Langesteijn 114,  

3342 LG Hendrik Ido Ambacht

ARL Products BV
010 – 2827444

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

Bierhandel de Pijp
Eet- en bierlokaal

010 - 4366896
Gaffelstraat 90,  

3014 RM Rotterdam

Cityprint Rob de Widt
Drukkerij

010 - 4127614
Pannekoekstraat 42 a,  

3011 LH Rotterdam

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

Drukkerij Domstad bv
verzorgt ‘t

0348 - 479103
Steenovenweg 4,  

Postbus 49, 3417 ZG Montfoort
www.drukdomstad.nl 

www.dereclamedoos.nl

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Handelsbanken
Banquaire diensten

010 - 7110630 
of 

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

www.handelsbanken.nl

Facilicom  
Services Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl
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schroots@schaap.eu

Een veelbeproefde tegenmaatregel is de vroe-
gere vanzelfsprekendheid vast te leggen in 
regeltjes. Dat mislukt altijd. Zeker in het ver-
enigingsleven, zelfs bij ons. Vroeger douchte 
elke junior omdat Ome Piet zei dat dat moest. 
Omdat hij ze allemaal trainde (in mijn herin-
nering ook allemaal tegelijk), deden ze dat 
ook allemaal. In het huidige VOC worden 
regels alleen nageleefd als men daar de zin 
van inziet. Die is bij het verplicht douchen 
helemaal verdwenen. De verplichting is ooit 
ontstaan toen er pas douches waren. Uit 
dankbaarheid dat je je niet meer hoefde te 
wassen in de sloot achter de kleedbarak en uit 
respect voor de investering, die was gedaan, 
móest je eigenlijk wel gaan douchen. Vergelijk 
het maar met de introductie van het vrouwen-
kiesrecht of de aankoop van een 2e huis in 
Zeeuws-Vlaanderen. 

Hygiënisch
Verder was douchen na de wedstrijd hygië-
nisch heel wenselijk. De spelers trokken na de 
wedstrijd kleren aan, die ze de rest van de 
week moesten dragen. Zelfs in gegoede VOC-
kringen was dat gebruikelijk. Dan hielp een 
beetje douchen wel. En het laatste belang van 
douchen-na-afloop is de bijdrage aan de 
teamgeest. Dat stamt uit de tijd dat de social 
media nog niet bestonden en het dus nog wel 
eens onduidelijk was wat je ’s avonds at, niet 

iedereen gelijk op de hoogte was als je Allan 
Garland in een wijnbar ontmoette, je nog via-
via moest vernemen dat Michel Kok de zus 
van Michel Straetemans had ontmoet en de 
meeste spelers van B3 nog maar 2 keer per 
week contact met elkaar hadden...

Douchen hoeft niet meerDe morele verplichting uit dankbaarheid dat 
we de douches hebben, bestaat niet meer. De 
hygiënische voordelen ook niet. De sociale 
functie hebben we al lang anders ingevuld. 
Douchen na afloop hoeft echt niet meer, kost 
onnodig water en energie en is slecht voor de 
doorloopsnelheid in de kleedkamers.Alleen de selectieteams zullen na afloop altijd 

blijven douchen. Daar hoeft niemand met een 
regeltje aan herinnerd te worden. Voor de 
prestatievoetballers is de douchetijd en 
-ruimte een noodzakelijk niemandsland tus-
sen de wereld, waarin het resultaat van een 
uitwedstrijd tegen Kocatepe het belangrijkste 
levensdoel is en de werkelijke wereld, waarin 
zelfs een uitslag in de hoofdklasse A vrijwel 
iedereen ontgaat. Aan Louis van Gaal kan 
je zien hoe je kan derailleren als je die her-
bezinning in dat niemandsland overslaat. Zo is het in de loop van vele jaren gegroeid en 

daar moeten we het nu mee doen...

Frank Vijg

Steeds meer VOC-jeugdspelers blijken niet meer te douchen na 

een wedstrijd of training. En er zijn andere VOC-ers, die zich 

daaraan storen. Het staat immers in het reglement… Dit ontwik-

kelingetje hoort bij de groei van VOC. Van oudsher vanzelfspre-

kende normen blijken niet meer zo vanzelfsprekend. Zo gaat 

dat bij elke groei. 

DOUCHEN WEER TERUG ALS VOC-TRADITIE?
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Heelpunt B.V.
Chirurgie

Tsjaikofskilaan 10, 3055 KP Rotterdam
www.asz.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

Kok & Van Heck 
International BV

Exclusieve juwelen
010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam
www.khinternational.nl

KPMG Meijburg & Co
Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042
Fascinatio Boulevard 250, 

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

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

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

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

Heinen & Partners
Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

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

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

JTB 
Pensioenconsultancy

Pensioenconsultancy
06 - 24897273

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

Kool Optiek
Opticien

010 - 4227473
Bergse Dorpsstraat 93a,  

3054 GC Rotterdam
www.kooloptiek.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122
Bergse Dorpsstraat 65,  

3054 GB Rotterdam
www.lasalute.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Mister Rotterdam
Bedrijfsuitjes,  

teambuilding en city events
010 - 4145465

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam
www.misterrotterdam.nl

More Lemon
Concept en design

06 - 48370897
Heiligerleelaan 18,  
3051 JK Rotterdam

www.morelemon.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

KHdGE
Werving & selectie

010 - 4224414
Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam

www.khdge.nl

Korrekt Bouw 
Installatie
Installatietechniek

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Liberty Fabrics 
Rotterdam

Industriele draad productie
010 - 4610952

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

Man Investments 
Nederland BV

010 - 2051263
Beursplein 37,

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

www.man.com

Mobil Power NL B.V.
Oplaadapparatuur telefonie

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

Joh. Mourik & Co 
Holding BV

Bouw en techniek
0184 - 667200

Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers
www.mourik.com

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Marconistraat 7a, 3029 AE Rotterdam

www.joko.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Advocatuur
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

KPMG  
Accountants NV

Audit - tax - advisory
010 - 4534111

Fascinatio Boulevard 200,  
3065 WB Rotterdam

www.kpmg.nl

Lodder  
Applicaties B.V.
ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500
Papland 19, 4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl

MD Hotel 
Investments B.V.

Hotelontwikkelingen en -transacties
010 - 4116004

Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam
www.mdhi.nl

Mommers 
Schoonmaakservice

0180 - 314335
Hoogeveenenweg 200, 2913 LV 

Nieuwerkerk aan den IJssel
www.mommers.nl

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:



Als ik op zoek ga naar de link tussen 

deze sponsor en voetbal word ik gast-

vrij ontvangen in het nieuwe pand aan 

de Tijs van Zeventerstraat 15, inmid-

dels “De Tijs” gedoopt door de advo-

caten.Tot eind oktober was ‘De Jonge 

Advocaten’ nog gevestigd aan de 

Essenlaan. Nu houden ze kantoor in 

een oude touwslagerij onder de rook 

van de Erasmus Universiteit. Het pand 

heeft een industriële uitstraling, een 

warme inrichting en is na een grondige 

verbouwing klaar voor de toekomst. 

Er werken tien advocaten (met name 

gespecialiseerd op ondernemings-, 

arbeids-, vastgoed- en bestuursrecht) 

en een aantal secretaresses.

WAT heeft Jan de Jonge met VOC en 

waarom besloot hij in 2005 om spon-

sor te worden? Met alle voorkennis die 

ik had was dit toch wel een relevante 

vraag. Jan heeft namelijk 3 prachtige 

dochters, is zelf geen actief voetbal-

ler (meer) en ook van erfelijke belas-

ting met het VOC-gen is geen sprake. 

Hoewel….neefjes Pieter en Willem 

Beereboom doen het goed! Maar dat 

is aangetrouwde familie. 

Tante Gré

Met de benen op tafel vertelt Jan dat 

het eigenlijk allemaal komt door Tante 

Gré, de moeder van Hans van den 

Elsen. Jan groeide op in de Cipreslaan 

in de wijk Schiebroek. Tijdens zijn 

lagere schooltijd trapte hij dagelijks 

een balletje tussen de garages met 

zijn vrienden. Eén daarvan was Hans. 

Aan het begin van het spel werd 

door middel van ‘poten’ beslist wie er 

mocht aftrappen. “Wie onderleg ver-

zuipt” was een gevleugelde uitdruk-

king, want wiens voet als laatste op 

die van de tegenstander stond kreeg 

de bal. We zoeken tijdens het gesprek 

op Google streetview naar een foto 

van de buurt en zien dat de poort-

jes die als doel dienst deden er niet 

meer staan. Tijdens de middelbare 

schoolperiode was het gedaan met 

het straatvoetbal, maar zo rond 1985 

werd deze traditie in ere hersteld. Er 

vormde zich op zaterdagochtend 

een vaste kern van jeugdvrienden die 

elkaar ontmoetten bij een potje voet-

bal op een veldje in Schiebroek, weer 

of geen weer. Steevast werd afgeslo-

ten met koffie en krentenbollen bij 

Tante Gré, die er nooit een punt van 

heeft gemaakt dat er volop gras en 

modder werd ingelopen. Zo ontstond 

‘Team Tante Gré’. Het vervolg is een 

echt vriendenverhaal: het zaterdagse 

partijtje voetbal groeide uit tot een 

mede door Jan de Jonge gesponsord 

toernooi. Vrouwen, kinderen, iedereen 

deed mee. Een keer per jaar hoorde 

daar ook een interland bij. De man-

nen gingen met elkaar op stap naar 

een Europese hoofdstad met als vast 

programmapunt het zoeken naar een 

geschikt veldje om te voetballen. Jan: 

“….stonden we in Barcelona te poten!” 

Warm hart

Ooit is Jan door de politie van het veld 

gehaald omdat het verboden zou zijn 

in het park te voetballen. Dit bleek ech-

ter het begin van zijn vrijgezellenfeest 

te zijn! ‘Team Tante Gré’ bestaat nog 

steeds maar nu onder de naam WVE 

(Waakt Voor Euforie) en voetbalt in de 

Dubbelsteyn Heeren Divisie (Roland 

van der Post, Bas van der Vorm, Koos 

de Hoog  en Rob Beereboom) Jan zelf 

kan daar helaas niet aan meedoen 

door knieblessures. Jan heeft dus wel 

degelijk iets met voetballen en draagt 

VOC een warm hart toe. Hij voelt zich 

er zeer op zijn gemak en gaat daarom 

ook met zijn vrouw San mee op het 

trainingskamp naar Sevilla in januari 

a.s. Verder is er door zijn toedoen iets 

wezenlijks aan de ambiance van het 

clubhuis toegevoegd namelijk: knap-

pe dames achter de bar! Zijn dochter 

Roos versterkte het barteam totdat 

haar studie het niet meer toeliet en 

momenteel werkt Jan’s jongste doch-

ter Suus achter de bar. 

Met dank aan Tante Gré, zij overleed 

enkele jaren geleden.

Tineke Kool

Bent u ook nieuwsgierig geworden: 

www.dejongeadvocaten.nl

DE JONGE ADVOCATEN

Gewoon ‘down to earth’, 
eigenwijs en Rotterdams.
‘De Jonge Advocaten’ is sinds 2005 spon-
sor en lid van de businessclub. Het kan-
toor ontleent zijn naam aan de oprichter, 
Jan de Jonge.
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Jan de Jonge
Studie: civielrecht en  

bedrijfs-juridisch recht aan de 

Erasmus universiteit  

Advocaat sinds: 1982

Getrouwd met: San van Ommeren

3 dochters: 

Evelien: 23 jaar

Roos: 21 jaar en Suus 16 jaar
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VERSLAG VAN EEN DAGJE VOC
OF: DE WEERGODEN HATEN ONS

Niels van Dam

We stonden op de parkeerplaats bij Oliveo. Klaar om te 
vertrekken van het lelijke sportparkje dat nog zo dapper 
weerstand bood aan de tand des tijds. Ik keek omhoog en 
zag dat het eindelijk opklaarde. Het deed me denken aan 
een uitspraak van John Kerstholt. Op de constatering dat 
de lucht weer blauw werd, antwoordde hij ooit dat wij dat 
voorbeeld maar snel moesten volgen.
Ook nu vond ik dat weer een uitstekend plan.

Weer noodweer
Het kleine autootje van Maarten tufte richting VOC. Ik vroeg 
me af waarom de weergoden zo’n hekel aan ons hadden. 
Wat hadden wij hen misdaan? Wij wilden gewoon 
voetballen, maar week in week uit werden we geteisterd 
door noodweer. Tegen Kocatepe hoosde het, tegen 
Nieuwerkerk stond windkracht zeven pal over het veld. En 
deze week? Deze week vielen hagelstenen als golfballen uit 
de hemel. In een mum van tijd was het oude kunstgras van 
Oliveo letterlijk hagelwit. Boven, op hun wolkjes, sloegen de 
weergoden zich waarschijnlijk op de dijen van het lachen. 

Het festival der gemiste kansen
In de eerste helft stonden de Oliveo-aanvallers driemaal 
alleen tegenover Niels van der Kooij. Even zo vaak schoten 
ze de bal tegen onze keeper aan. In de tweede helft waren 
wij beter, maar kreeg Oliveo nog twee levensgrote kansen. 
Vlak voor tijd mocht hun rechtsbuiten twee keer van dichtbij 
aanleggen. Beide keren kreeg hij de bal niet tussen de palen. 
Wij raakten twee keer de paal en één keer werd een schot 
van de lijn gehaald. Het was het festival der gemiste 
kansen. Oliveo maakte het daarin iets bonter dan wij; we 
mochten niet klagen dat de brilstand op het bord bleef.
Het was een nieuwe tegenvaller voor ons opleidingsteam. 
Een week eerder werd al verloren van Nieuwerkerk. Het 
opnemen tegen een matige tegenstander én de 
elementen, blijkt voorlopig nog even teveel gevraagd voor 
dit toch talentvolle team. Na acht wedstrijden heeft VOC 2 
slechts dertien goals gemaakt. Dat is wat je noemt een 
teleurstellende start van het seizoen.

Het eerste in de Hoofdklasse.
We reden de VOC-parkeerplaats op en zagen dat het eerste 
het veld betrad. De spelers stelden zich op voor een 
minuut stilte. Helaas hadden de weergoden daar geen 
boodschap aan. Pluvius trakteerde op een wolkbreuk, 
Jupiter liet het zelfs bliksemen. In een mum van tijd was 
iedereen doorweekt.

Desondanks begon VOC goed aan de wedstrijd. In de 
eerste helft was ons vlaggenschip beter dan koploper HFC. 
En dat met liefst negen jongens in de basis die al in de 
pupillen bij VOC zijn komen spelen. Onze jongens 
speelden geweldig. De Koninklijke uit Haarlem moest alle 
zeilen bij zetten om VOC in toom te houden.
‘Het wordt wat harder,’ zei iemand.
‘Op het veld ook,’ zei een grappenmaker die blijkbaar 
opgewonden raakte van het goede spel.
Uiteindelijk mocht het niet baten. In de tweede helft trok 
HFC het spel steeds meer naar zich toe. Kleine foutjes in de 
verdediging werden direct afgestraft. VOC 1 kreeg de 
complimenten, maar niet de punten. Dat was niet voor het 
eerst. Iemand haalde het cliché over de wetten van de 
hoofdklasse maar weer eens van stal. 

Ruud laat zich van z’n beste kant zien
Toen iemand eens constateerde dat de wind was gaan 
liggen, antwoordde een kleine VOC-supporter: ‘Nu de 
vrouwen nog’.
Vandaag ging de wind niet liggen. Aeolus liet de wind 
woest over het terras waaien. Onder het afdakje stond 
Ruud de barbecue op te stoken. Een varkentje hing al aan 
het spit. 
De selectie liet het zich goed smaken. Bier vloeide rijkelijk. 
En zo werd het vanzelf een mooie dag. Het bleef nog lang 
onrustig in het bomvolle clubhuis. 
Het eerste had verloren, het tweede 
speelde slechts gelijk, maar de 
selectie begon aan een bacchanaal 
dat we te danken hadden aan onze 
oude leider John.

Stoïcijns stond ik op het terras de 
laatste restjes van het varkentje te 
braden. Laat Pluvius lekker de 
kolere krijgen, dacht ik. Aeolus en 
Jupiter mogen doodvallen. Om 
van eventuele andere weergoden 
nog maar te zwijgen. Hoeveel van die klootzakken zijn er 
eigenlijk? 
Het resultaat was vandaag slecht, het weer om te huilen, 
maar in ieder geval kunnen die klote weergoden de 
selectie er niet onder krijgen…

Bor de Wolf
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Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Profilease B.V.
autoleasemaatschappij
010 - 2112011

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

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Solid Assurantie Advies 
Jos van der Heijden BV

Verzekeringsagentschap
06-23884442

Eglantierbaan 14,  
2908 LV Capelle a/d IJssel

www.solid-assurantie-advies.nl

Tegels Jan Groen
Hoefweg 95, Bleiswijk
010 - 5215055

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

Unit 45
Intermodal innovators
010 - 2110222

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

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen
www.nooteboomtours.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

Praktijk Els van 
Everdingen

Kinderpsychologie
010 - 2182030

Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam
www.elsvaneverdingen.nl

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Sørensen  
Weijers & Ko
Arbeidsrechtadvocaten
010 - 2492444

Lichtenauerlaan 138 (brainpark II),  
3062 ME Rotterdam

www.swnk.nl

TOP Repair B.V.
Autoschadeherstel

0180 - 411471
Brouwerstraat 4, 2984 AR Ridderkerk

www.toprepair.nl

VAD Notarissen
Notariaat

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

100,3062 MB Rotterdam
www.vadnotarissen.nl

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

Snelbouw Projecten
Interieur design, producten en bouw

0180 - 461611
Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk

www.snelbouw.nl

Spec Management
Artiesten management
036 - 7112747

www.spec.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

De Oestercompagnie
Oesters is wat wij doen, alles oesters.

010 - 461 41 29
www.oestercompagnie.nl

www.oestergirls.nl

PPS Partners
06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag
www.ppspartners.nl

Printvisie
Drukkerij

010 - 7410410 
 F 010 - 4198880

Aristotelesstraat 20 3076 BD Rotterdam
www.printvisie.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Smeding Media & 
Management B.V.

Uitgever Z journaal Rotterdam 
sponsored magazines
010 - 4182521

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

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

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
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Ook deze keer meerdere foutloze oplossingen. Loting wees uit, dat Hans 

Baars dit keer de gelukkige is. Proficiat! John Kusters zal contact met 

je opnemen inzake de door zijn bedrijf Ceramics United beschikbaar 

gestelde fles wijn. Dit keer de vierde en laatste opgave voor het jaarklas-

sement van 2013. Er zijn nog 5 gegadigden voor de eerste plaats. Dus 

de laatste ronde brengt de beslissing. En ook nu weer blijft de prijs per 

inzending, een fles wijn, gewoon bestaan.

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

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

De uiterste inleverdatum is 18 januari  2014.

Veel succes!

 Rob Roldaan

Horizontaal: 
1.   Probeert Peter deze omgangsvormen 

over te brengen op z’n team? (14).
8.  Deze honkballer heeft er goed het 

oog in. Opvallend! (10).
9.  Arbeidsongeschikt en toch (zaal)

voetballen (3).
11.  Bevroren corpslid (5).
13.  Komt deze mooie meid in de rust 

optreden? (9).
15.  Om zo te kijken moet je geen bot-

terik zijn (6).
16.  Lieve Frans, zei Sonny (4).
17.  Oude roem (3).
18.  Zonder ’n zwoerd een lekker mix-

drankje (5).
19.  Dit paard deelt een beuk uit (6).
20.  Deze verwarde lekkernij kom je 

tegen in Japan en Hongarije (4).
21.  Foutief de zeilen verkleinen is 

nalatig (5).
23.  Paracetamol als onderdeel van een 

drug? In Thailand kan dat (5).
24.  Ga maar door (1,1).
25.  Swingend warm (3).
27.  Kiep de emmer om! (4).
29.  Dit tuig heeft Zwitserse normen 

en waarden (7).
32.  Duidelijke onderwereld (3).
34.  Deze afkorting kom je hier veel 

tegen (1,1).
36.  Bomen hebben hier maling aan (7).
38.  Een holte op afstand, verwant aan 

36. (6).
41.  Beter er in dan er achter (3).
43.  In de pan (4).
45.  Kilo, Mega of Giga: het blijven nul-

len en enen (4).

46.  Ril je? (4).
49.  Een meisje van nog geen 70 cm (2).
50.  Doch als moeder er af is, kunnen 

we glijden (2).
51.  Hij nam het paard mee (4).
52.  Een heilige munt langs de kust (6).
55.  Dit meisje is onderhevig aan eb en 

vloed (3).
56.  Ons kader houdt zich uitsluitend 

bezig met paarden (8).
57.  De gefortuneerde bepaalt z’n 

eigen vermogen (4)

Verticaal: 
2.  Schrikken of werken. En nog veel 

meer (7).
3.  Eet men hiervan op een boot? (12).
4.  De oppergod vaart hierdoor terug 

(10).
5.  Voor de toeristische visser (10).
6.  Opoe de les lezen (9).
7.  Met U is de plugmaat een verve-

lend insect (9).
9.  Zo te horen worden in deze plaats 

veel baby’s geboren (6).

10.  Toch is Marty Wilde geen 
Welshman (13).

12.  Zie 50.  (2).
14.  Spoelt dit hout aan? Integendeel 

(9).
15.  Komt onze voetbalnestor uit een 

gebied van ja-knikkers? (11).
22.  Agressief kledingstuk (8).
26.  In een Duitse plaats kun je deze 

toeslag berekenen (3).
28.  Men zegt, dat VOC dit is (7).
30.  Stop de havermout ! (2).
31.  Deze voetballer is veel te groot 

voor dat kleine stadje (6).
33.  Bij Bar Duc ontbreekt nog wat (2).
35.  Ouzo, raki, absint, elixer d’Anvers 

(4).
37.  Een munt uit Zuid-Korea? (2).
39.  Examen achteruitrijden? Nee, 

voetballen (3).
40.  Bloed voor mensen met meerdere 

bloedgroepen (4).
42.  Op deze stee woont een vorstelij-

ke dynastie (4).
44.  Zonder noot blijft het meisje een 

meisje (3).
47.  Ieder(een) heeft het lek boven (3).
48.  Doping van de Leidse Studenten 

Duikvereniging (3).
53.  Het domein van de Turken (2).
54.  Het meisje houdt van 35., maar 

dan niet koud (2).
55.  In zake een noot (2)
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RESERVEER ONLINE VIA WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL OF BEL (010) 456 08 55

U HUURT AL 
EEN PERSONENAUTO V.A. €  23,-*  P/DG
EEN BESTELAUTO V.A. €  33,-*  P/DG 
EEN VRACHTAUTO V.A. €  102,50* P/DG
*GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. 100 KM PER DAG EN EXCL. BRANDSTOF   EN BTW. INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN.

WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL

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

 BERGWEG-ZUID 102 
(VERLENGDE VAN DE GRINDWEG, OP HET TERREIN 

VAN MERCEDES-BENZ DEALER ROGAM) 

2661 CV  BERGSCHENHOEK 

INFO@AUTOVERHUURRIJNMOND.NL
 (010) 456 08 55

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

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

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

010 - 4374040
Postbus 10142,  

3004 AC ROTTERDAM
www.zinzi.nl 

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

De Winkelinrichter.nl
Winkelinrichting

010 - 4626262
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.dewinkelinrichter.nl

Zomerhof Muys
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072279
Prins Alexanderplein 27,  

3067 GC Rotterdam
www.zomerhofmuys.nl

Zonneveld Finance
Partner in hypotheekadvies en 

persoonlijke verzekeringen
010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zonneveldfinance.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149, 

3054 LM Rotterdam
www.winebarmendoza.nl

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:



ROGAM.
Van A-Klasse tot Actros.

Totaalaanbod Mercedes-Benz.
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.

HELLEVOETSLUIS

BERGSCHENHOEK GOUDA

DORDRECHT

BEDRIJFSWAGENVESTIGING

PERSONENWAGENVESTIGING

ROTTERDAM

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

www.rogam.nlROGAM, genomineerd voor de Ondernemersprijs Rotterdam 2012.
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