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Een blad, is dat niet wat achterhaald? We hebben

toch al de site, Facebook, Instagram, Twitter, de nieuwsbrief... Inderdaad: in
2016 is de consumptie van nieuws en informatie radicaal anders dan, pak
‘m beet, 20 jaar geleden. Wie wil weten hoe zijn of haar team het doet, pakt
de voetbal-app (cricketers de KNCB-site) en voor de laatste nieuwtjes kijken
V.O.C.’ers op de website en de leukste momenten en uitslagen worden
meteen gedeeld via Instagram en Twitter. Die snelheid, daar kan een blad
niet tegenop. Niet voor niks wordt er binnen V.O.C. volop gediscussieerd
hoe en welke informatie op welke plek het beste kan worden ‘uitgevent’.
Dus nogmaals de vraag: is een blad als de Vocabulaire voor een cricket- en voetbalvereniging
niet heel erg achterhaald? Ik zou volmondig zeggen: Nee! Want waar kan een groot interview,
een mooie reportage en fraaie fotografie nu mooier en beter worden gepresenteerd dan in de
Vocabulaire? Je pakt ‘m, je bladert er eens in, legt hem weg, pakt ‘m nog een keer en leest een
paar verhalen. Bovendien vinden ouders het leuker dat hun kinderen in een blad lezen dan dat
ze wéér naar die iPad grijpen. Ik tenminste wel. En voor diegenen die het papier toch zat zijn: de
Vocabulaire is ook te lezen via de site, onder de noemer ‘Verenigingspublicaties’. Niet voor niks
zitten we nu al in de veertigste jaargang!
Interviews en reportages zijn er in dit voorjaarsnummer volop. Om maar een paar te noemen:
het onderwerp ‘vrouwen en voetbal’ blijft actueel. De Oranjeleeuwinnen missen dan misschien
de Olympische Spelen, de wedstrijden op Het Kasteel werden voor volle, enthousiaste tribunes
afgewerkt. De populariteit zien we ook bij V.O.C., waar steeds meer meiden op de velden actief
zijn. En het gaat verder: het NOS Journaal weidde een paar weken geleden in het 8 uur-Journaal
zelfs een uitgebreide reportage aan de (enige?) vrouw die trainer is bij de zaterdagamateurs, en
wel bij ‘t Vliegdorp in Soesterberg. In deze Vocabulaire de eerste vrouwelijke scheidsrechters die
wekelijks bij V.O.C. hun mannetje staan op het voetbalveld.
Verder staat nummer staat toch een beetje in het teken van de memorabele momenten. En
dat mag best vonden we, zo kort na het lustrumjaar. Wat te denken van Marten Castelein, 94 jaar
jong, die dit jaar zijn 75-jarig V.O.C.-lidmaatschap viert? Ook bieden we een podium aan Arjan
Nataraj, die begin dit jaar na 6 jaar aan het roer te hebben gestaan de voorzittershamer neerlegt,
terugblikt op hoe hij de club aantrof en weer overdroeg. ook is hij openhartig over de slapeloze
nachten die hij overhield aan de V.O.C.-Feyenoord. We blikken verder vooruit op het komende
cricket-seizoen, waarin een deels nieuwe ploeg misschien wel hoge ogen gaat gooien. En verder
de Jeugdtribune en de inmiddels vaste rubriek Vaders & Zonen, waarin de echte V.O.C.-familie
Dewidt aan het woord komt. En uiteraard nog veel meer!
De redactie is blij met de komst van Willem Jan Ruiter (niet alleen Heerendivisionist, maar ook
een enthousiaste trainer-coach van F9), die in zijn eerste nummer gelijk de ‘cover-story’ voor zijn
rekening neemt. En aangezien de redactie geen gesloten gemeenschap, ivoren toren of onneembare vesting is, zijn we blij met de (regelmatige of incidentele) bijdragen van leden of hun ouders.
Het e-mailadres staat hieronder!
Ook memorabel: behalve dat de vrouwelijke leden in opmars zijn bij het voetbal en als scheidsrechter op de velden, verwelkomt de redactie voor het eerst twee meiden die - met een beetje hulp van
Kees Verhaar - de Jeugdtribune voor hun rekening nemen: Noor Lankhorst en Bridget van Milligen.
Op het moment dat deze Vocabulaire op de mat valt zijn de eerste kampioenschappen bij het
voetbal al gevierd en nadert het voetbalseizoen z’n einde. Het ‘echte gras’ op V.O.C. is vanaf nu weer
het domein van de cricketers, die de komende maanden hopelijk met veel publiek hun wedstrijden
spelen. Dus ook in de zomer blijft het de moeite waard om even neer te strijken aan de Hazelaarweg!
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Vrouwelijke scheidsrechters in opmars bij V.O.C.

'Dat lijkt ons
wel leuk!'

‘Ervaring opdoen
het allerbelangrijkst’

Voor de vele wedstrijden die elke zaterdag
bij V.O.C. worden afgewerkt zijn een
heleboel scheidsrechters nodig. Maar wat
moet je nu precies doen als je scheidsrechter
bent? De meiden van ME1 kregen onlangs
na hun wedstrijd op zaterdagochtend uitleg
van scheidsrechterscoördinator Roberto
Wiredu. Of het nu de belofte van cake en
AA'tjes waren die in de rust altijd voor de
scheidsrechters klaar staan was niet
helemaal duidelijk, maar in ieder geval

Recentelijk stond het nog op een nieuwssite op internet: ‘Vrouwelijke arbitrage in het voetbal
blijft een zeldzaamheid.’ Zo niet bij V.O.C. want daar zijn reeds verschillende vrouwen als
scheidsrechter actief. Een goede ontwikkeling. We spraken met Henriette Kernkamp en Lynne
Brugman, twee van V.O.C.’s enthousiaste vrouwelijke scheidsrechters en vroegen hen naar hun
beweegredenen om als scheids aan de slag te gaan en vroegen naar hun ervaringen op het veld.

waren de ME1'ers allemaal heel enthousiast
over het fluiten van wedstrijden! De meiden
kregen van Roberto allemaal een fluitje om
alvast te oefenen. Ongetwijfeld zien we een
aantal van hen de komende jaren terug op
de velden!
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Een onderzoek van Zenger en Folkman in de

rechters. Henriette: ,,Een vrouw komt toch min-

Harvard Business Review bewees het al: vrou-

der bedreigend over. Ze hoefde dus niet lang

wen zijn betere leiders dan mannen: ze nemen

na te denken na het verzoek van Roberto. Haar

meer initiatief, zijn beter in motiveren en inspi-

kinderen vonden het een prima idee. ,,Is mama

reren, ze blinken uit in het analyseren en oplos-

ook meteen wat rustiger langs de zijlijn, haha”.

sen van problemen en ze zijn meer gericht op

Ook Lynne viel voor Roberto’s overtuigende

het uiteindelijke resultaat. Dat zijn eigenschap-

woorden. Lynne voetbalt zelf bij V.O.C. in het

pen die je uiteraard ook graag terugziet bij de

meisjesteam. ,,Ik was een keer m’n sleutel kwijt

heid delegeren is belangrijk voor het draagvlak.

ter. Toch is het lastig om aan te geven waar die

arbitrage op het veld.

en ging toen naar de commissiekamer. Toen

En natuurlijk een goede warming-up!” Beide

grens precies ligt,” gaat ze verder. ,,Bij de C’tjes

sprak Roberto mij aan of ik het misschien zag

dames hebben niet echt een wedstrijdritueel,

is het allemaal wat gemoedelijker, maar op een

zitten om scheidsrechter te worden. Dat leek

al heeft Henriette wel haar eigen fluit, kaar-

ander moment staat er een wedstrijd van de

me wel leuk, dus toen ben ik begonnen,” zegt

,,Heel positief! Als er al commentaar is, dan

ten en scheidsrechterstenue. ,,En ik neem m’n

B op de rol. Dat is toch een andere categorie

Lynne vol trots. ,,Ik had er eigenlijk nooit aan

komt dat voornamelijk van ouders langs de

eigen brood meer voor tijdens de rust” zegt

waarbij ik er strak in moet gaan zitten en de

gedacht om zelf te gaan fluiten, al is mijn broer

lijn,” zegt Henriette. Belangrijk is wel om pro-

Henriette lachend.

grens snel en duidelijk moet trekken.’’

ook scheidsrechter”

fessioneel en herkenbaar als scheidsrechter

Op de vraag wat voor een type scheidsrech-

Oproep! Wie
durft het aan
om een
wedstrijd te
fluiten?
We zijn door het snelle groeien van het
meidenvoetbal bij V.O.C. op zoek naar

op te treden. ,,Uitstraling is belangrijk,” vertelt

ter ze zijn, geeft Lynne aan dat ze het vooral

Ambitie

speelsters vanaf 12 jaar of naar ouders die

Spelregels

Henriette. Anekdotisch is die ene keer dat ze na

leuk vind om ‘de baas’ over het spel te zijn. ,,Als

Beide dames hebben de ambitie om zich

het leuk vinden om (vooral) de meiden

Als actief voetballer kent Lynne de spelregels

de wedstrijd door een speler van de tegenpartij

je goed en rechtvaardig fluit, heb je dat res-

verder te ontwikkelen als een gedegen club-

teams te fluiten.

natuurlijk van binnen en van buiten. Dat was

toegesnauwd werd dat ze er maar onprofessi-

pect ook snel van de spelers, ze vertrouwen

scheidsrechter voor V.O.C. ,,De club doet erg

Je wordt intensief begeleid en je krijgt

voor Henriette wat lastiger. ,,Ik vind het een

oneel uitzag als grensrechter. Net die dag was

je dan”. Henriette geeft aan streng doch recht-

veel voor ons, dus iets terug doen voor de club

(KNVB-)cursussen aangeboden. Ook

mooi spel, maar heb zelf nooit gevoetbald

ze ’s morgens in alle hectiek haar tas vergeten

vaardig te zijn. Typerend was dat moment toen

is dan haast vanzelfsprekend,’’ vinden ze. Ook

organiseren we veel leuke activiteiten om

Henriette was al enige jaren fervent grensrech-

en dan zijn de spelregels toch lastiger toe te

waar haar tenue in zat. ,,Dat zal je net zien…”

een speler bij een dubieuze beslissing van de

zijn ze het samen roerend eens met de stel-

de teamgeest te versterken, zoals een chill-

ter, toen Roberto Wiredu (scheidsrechtersco-

passen. Ik heb al wel twee cursussen als grens-

moppert ze. ,,Het bevestigt maar weer dat uit-

grensrechter vol op het orgel ging. ,,Daar trek

ling dat er meer vrouwen betrokken moeten

avond met FIFA-spel, paintballen, naar een

ördinator, red.) haar vroeg of ze misschien ook

rechter gevolgd en volg nu een cursus voor

straling op het veld erg belangrijk is.’’

ik de grens,’’ zegt ze resoluut. ,,Die jongen heb

worden als grens- en scheidsrechter op V.O.C.

voetbalwedstrijd van Feyenoord of Sparta,

eens wilde gaan fluiten. ,,Als moeder van vier

scheidsrechter. Daarnaast is ervaring opdoen

ik direct op zijn gedrag aangesproken. Toch

Wat de criteria zijn? ,,Belangrijk is natuurlijk

of uit eten.

kinderen sta ik iedere zaterdag enthousiast

het aller belangrijkst.’’

Voorbereiding

heb ik hem geen gele kaart gegeven; die keu-

dat je het leuk vindt,’’ zeggen ze haast in koor.

aan de zijlijn aan te moedigen,”zegt Henriette.

Lynne beaamt dat. ,,Op het juiste moment

Ook de voorbereiding op een wedstrijd is

ze maak ik dan bewust. Hij kreeg van mij het

Daarnaast moet je er ook tijd voor hebben

Als je graag wilt fluiten of je wilt meer infor-

,,Wellicht iets te enthousiast, volgens m’n

de juiste beslissing nemen vergt inzicht en

belangrijk zeggen beide dames. ,,Zorg dat

voordeel van de twijfel maar ook direct een

uiteraard. ,,Het moet ook maar net passen

matie, schroom dan niet en neem contact

kinderen. Ze schamen zich soms rot,” zegt ze

daadkracht. Dat leer je niet uit een boekje,

je er ruim op tijd bent,” zegt Lynne. Henriette

laatste waarschuwing; geen onvertogen woord

in de hectiek van een gezin,’’ zegt Henriette.

op met scheidsrechterscoördinator Roberto

lachend. Na een aantal incidenten bij verschil-

daarvoor moet je veel ervaring op doen.’’ Op

gaat verder: ,,Voorafgaand aan de wedstrijd

meer naar wie dan ook, zei ik. Hij heeft de hele

Daarnaast zijn een gezonde portie lef, uitstra-

Wiredu, via: r wiredu@gmail.com of

lende amateurclubs waarbij arbiters belaagd

de vraag wat de reacties van de spelers zijn

begroet ik beide aanvoerders en geef ik aan

wedstrijd geen kik meer gegeven. Dan heb ik

ling en plezier in het spel een wenselijke aan-

06-19158652. Belangstellenden kunnen

werden door spelers en supporters was er ook

als ze een vrouw als scheidsrechter het veld

wat ik van hen verwacht. Zij zijn verantwoor-

meteen het gewenste resultaat en weten de

vulling, eindigt Lynne.

bij V.O.C. behoefte aan vaste scheids- en grens-

zien opkomen, reageren beiden eensgezind.

delijk voor hun spelers. Die verantwoordelijk-

spelers wat ze aan me hebben als scheidsrech-

Roberto natuurlijk ook gewoon aanschieWillem Jan Ruiter

ten, hij is elke zaterdag op V.O.C. te vinden.

5

Arjan Nataraj blikt terug op zes jaar voorzitterschap van V.O.C.

‘Op de familiedag
was ik altijd
het gelukkigst’
Het was ergens vorig jaar zomer dat Arjan Nataraj (43) tijdens
een babbeltje langs de lijn bij een training van het eerste liet
doorschemeren dat hij misschien zijn langste tijd als voorzitter
er wel had opzitten. Niet met zoveel woorden, maar wel iets in
de trant van: zes jaar is best een tijd om aan het roer te staan
van zo’n grote vereniging. Afgelopen november droeg hij, mede
ingegeven door een druk gezinsleven met (inmiddels) drie kleine kinderen, het stokje over. ‘Ik blijf natuurlijk V.O.C.’er, maar
nu was het tijd om gas terug te nemen.’

De energie die het kost is een groot ding. Ik ben
wel blij dat ik dat nu even niet heb.’’
Even een stapje terug in de tijd: een ‘vooropgezet plan’ om voorzitter te worden had Arjan
allerminst. ,,Ik zat in 2008 al in het bestuur, ik
was verantwoordelijk voor het voetbaldeel en
draaide tweeënhalf jaar mee. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst bij Rob van Weelde in België
was het tijd om een aantal zaken tegen het licht
te houden. De vereniging was aan het verande-

Het is een avond in maart als Arjan het Wester

ik even twee keer op V.O.C. voor iets. Dan krijg

ren, er was veel nieuwe aanwas en het was hét

paviljoen binnenstapt. De inmiddels oud-

je toch, ongetwijfeld goedbedoeld wat grap-

moment om te bepalen wat we echt belangrijk

voorzitter wordt door het personeel hartelijk

pige opmerkingen naar je hoofd geslingerd.

vonden. We moesten een soort gids, een stip

begroet: de Natarajs, die om de hoek wonen,

Daarvoor was ik zes weken niet op V.O.C.

op de horizon hebben waar we naar toe wil-

strijken regelmatig op zondag in het etablis-

geweest. Bewust, om even afstand te nemen.

den. De kern was dat we moesten oppassen

sement aan de Mathenesserlaan neer voor een

Voor je het weet komt er nog even iemand dit

dat we niet een soort bedrijf zouden worden

kop koffie.

vragen of dat vragen. Ik heb echt bewust even-

waarbij alles betaald zou worden. Dat dreigde

Het stof rond zijn vertrek als voorzitter is inmid-

tjes gas teruggenomen.’’

te gebeuren. Het ging ook over de organisatie,

dels een beetje neergedaald en de dagelijkse

foto: Petra van der Veer
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het werd allemaal groter en daar hebben we

beslommeringen bij V.O.C. zijn op de achter-

Geestelijke belasting

een organisatiemodel op geschreven. Door het

grond geraakt. Arjan is net voor de derde keer

Het was geen overhaast besluit om de voorzit-

maken van dat rapport zag ik in wat voor kan-

vader geworden en dat is wat op dit moment

tershamer neer te leggen. Qua tijd, toch mini-

sen er lagen. Daar wilde ik wel mee aan de slag.’’

de meeste energie kost. ,,Heel erg leuk, maar

maal 20 uur per week, was het allemaal wel in

met die andere twee erbij is het behoorlijk

te passen, naast zijn werk als directeur/eige-

Grijze haren

druk. De nachtrust schiet er nog weleens bij

naar van Mixit, een bedrijf dat digitale commu-

In het najaar van 2008 vroeg toenmalig voorzit-

in,’’ vertelt Arjan als de eerste espresso op tafel

nicatietoepassingen voor bedrijven en instel-

ter Luuk Bannink of Arjan de voorzittershamer

staat.

lingen bedenkt en ontwikkelt. De geestelijke

wilde overnemen. ,,In eerste instantie heb ik

Eerder liet hij in een e-mail weten wel een beet-

belasting van het voorzitterschap is een ander

gezegd dat ik daar niet aan toe was, daar moest

je te moeten wennen aan een leven zonder

verhaal. ,,Je gaat ermee naar bed en je wordt

je iemand met grijze haren voor hebben. Maar

voorzittershamer. ‘Dat leven bevalt best goed

ermee wakker. Er is bijvoorbeeld een diefstal

naarmate de tijd verstreek, we waren nog op

maar is ook erg wennen. Zo ben je voorzitter en

geweest, dan zit dat in je hoofd. Je komt op

trainingskamp in Portugal, dacht ik dat het

zo weer niet...,’ schreef Arjan. Het is toch even

kantoor en dan ga je bellen. Dan ben je een

toch wel heel leuk zou zijn om te doen. Er gin-

anders als je nu op de club rondloopt, bekent

tijdje aan het werk, krijg je een mailtje binnen

gen meer mensen weg, en ik dacht: als ik m’n

hij. ,,Net in de week dat ik was afgetreden was

over die kwestie en ben je er weer mee bezig.

eigen team kan samenstellen, dan is het mis-
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schien wel een goed idee. Daar ben ik in maart

stappen. Mensen die voetbaltraining geven

sen naar V.O.C. komen. Zestig procent zal uit

,,Er waren 3000 mensen en vooral dat in de rust

mee begonnen en in mei werd ik gekozen.”‘Nu

en die dan zeggen: ik ga vier keer per jaar mijn

Hillegersberg en Schiebroek komen, maar we

en na de wedstrijd het veld vol was met kinde-

is het mijn beurt en nu gaan we van alles ver-

training wijden aan cricket. Zo kweek je meer

hebben ook leden uit Kralingen en het cen-

ren. Ik weet nog goed dat in 1984 - ik voetbalde

anderen’: dat was niet hoe Arjan er tegen aan

begrip. Aan de voetbalkant wordt nog weleens

trum. We hebben al een tijdje geen ballotage

toen bij HVV in Den Haag - Ajax daar op bezoek

keek. ,,Niet de koning is dood, leve de koning.

op cricket neergekeken. Als je weet dat er op

meer, wel een kennismakingscommissie. Dat is

kwam. Op de foto met Mühren, Rijkaard, Van

Wat we wel hebben gedaan is een beleidsplan

een gegeven moment een wedstrijd wordt

ook doodnormaal, dat je elkaar leert kennen en

Basten en Silooy. Ik zei ook tegen iedereen: doe

met een aantal thema’s opgesteld. De barcom-

gespeeld die voor cricketers heel belangrijk

zegt: ‘Zo is het hoe we het hier met elkaar willen

dit niet voor jezelf maar voor de kinderen. Ik

missie moest op orde, de terreincommissie en

is, dan moet je als voetbalman niet zeggen: ‘Ik

doen’. Maar ook van de andere kant: als iemand

hoop dat die kinderen over 10 jaar zeggen: ik

de rol van verenigingsmanager moest goed

had daar net een training gepland.’ Dat is echt

het niet leuk vindt, is dat ook niet goed. Traditie

heb daar toen Pellè gezien.’’

worden geregeld.’’

gebeurd. Die verbinding tussen voetbal en cric-

betekent dat er ooit dingen bedacht zijn die de

ket, daar moet altijd aan gewerkt worden.’’

club maken. En dat maakt het ook leuk. Als je

Fascinerend

met elkaar sport ontstaan kameraadschappen.

De taak van de voorzitter is om de boel bijeen

Eén vereniging
Ook de onderlinge verbanden binnen V.O.C.

Geen bedrijf

Je maakt wat mee, je beleeft samen dingen.

te houden, maar ook met iedereen rekening

moesten worden aangehaald. ,,We willen één

V.O.C. is de laatste 10 jaar bijna twee keer zo

En er ontstaan gezamenlijke dingen. Je gaat

te houden. “Je hebt de oude VOC’ers die al heel

vereniging zijn, niet alleen meisjes, of alleen

groot geworden. De discussie waar de groei

bijvoorbeeld elk jaar samen iets doen, toer-

lang lid zijn, daar moet je naar luisteren. Maar

jongens, of Heerendivisie, of sponsors, dat je

eindigt blijft actueel. Arjan: Toen we op het

nooi of crickettour, of je hebt bepaalde prij-

als er driehonderd ouders zijn van wie de kin-

tien afzonderlijke clubjes hebt. Het is vaak heel

oude terrein zaten hadden we 600 tot 800

zen die in de loop der tijd zijn ontstaan. Als er

deren hier sporten mag je die ook niet negeren.

moeilijk om de verschillende groepen bij elkaar

leden en vanaf 2003 groeiden we naar 1200.

iemand bij komt,vertel je dat verhaal, zodat je

En dat maakt de rol van voorzitter ook heel fas-

te brengen. Je zit met de vraag: Wat moet je

Toen ik het stokje overnam waren het er 1300

op een gegeven moment weet wat bijzonder

cinerend. Dat ik dat heb mogen doen, mooie

organiseren dat iedereen het leuk vindt? Soms

of 1400. Het moet niet groter als doel op zich.

en belangrijk is en wat misschien een beetje

en lastige dingen, daar heb ik van geleerd. Ook

lukt dat heel goed. Neem de afsluiting van het

We willen een vereniging zijn, geen bedrijf. Elk

achterhaald is en gemoderniseerd moet wor-

als mens.’’ Arjan, die voor zijn verdiensten is

voetbalseizoen in het lustrumjaar. Er waren

jaar nemen we zestig jongetjes aan. Dat staat

den. Dat kan alleen als er verbinding is, tussen

benoemd tot erelid van V.O.C., is er trots op dat

junioren, senioren, spelers van het eerste, er

vast en dat klopt heel goed met de opbouw

jong en oud en tussen voetbal en cricket. Op

hij ‘een tijdje op de vereniging mocht passen’.

werd gecricket. Op zo’n dag was ik altijd het

van de piramide. Vroeger stopten er altijd een

1 januari speelt A1 tegen het oud eerste elftal.

En ook nu en in de toekomst een beetje waakt

intenst gelukkig. Iedereen was er en de zon

aantal, dat gebeurt nu nauwelijks meer. Wat dat

De jongeren brengen dan een fles jenever naar

over de vereniging. ,,Dat brengt het erelidmaat-

schijnt. Dan lukt die integratie en is het heel

betreft zijn we een beetje slachtoffer van ons

de oud-eerste elftalspelers. Dat staat nergens,

schap ook met zich mee, dat je bij leven en wel-

gemakkelijk.’’ In de regel moet je er echter hard

eigen succes. Nu hebben we meisjesvoetbal.

maar de oudere moet dat overdragen en de

zijn op de vereniging blijft letten. Ik hoop dat

aan werken, merkte Arjan. ,,In de jaren zeventig

Als er elke jaar dertig of veertig meiden bijko-

jongere moet er voor open staan.

mijn zoontje dat net is geboren over 5, 6 jaar

en tachtig waren de rollen van voetbal en cric-

men, heb je het niet per se over groter worden,

ket omgekeerd: cricket was hoofdklasse, V.O.C.

maar dan geef je invulling aan je beleid. Je wilt

Feyenoord

is en misschien na 40 jaar nog lid is van V.O.C.

speelde een prominente rol en werd veelvul-

met meidenvoetbal verder, dus groeit de ver-

Bij een terugblik hoort een hoogte- en een

Ik hoop dat hij dan nog steeds het kameraad-

dig landskampioen. Voetbal speelde zich af

eniging. Als het cricketplan succesvol is en van

dieptepunt. Behalve de familiedag in het lus-

schap aantreft dat er nu is en ook weer nieuwe

in de derde of vierde klasse van de KNVB. Er

de zestig stoppen er geen vijftig maar slechts

trumjaar waren ook de bouw van de nieuwe

dingen aantreft.’’

waren toen veel meer jongetjes die cricketten

dertig, dan is het een fantastisch compliment

accommodatie en de aanleg van kunstgras

én voetbalden. Dat was veel normaler in die

voor de mensen die het organiseren en voor

wat Arjan betreft hoogtepunten. De wedstrijd

Ambitie

jaren dat je allebei de sporten deed.’’

de cricketsport. Maar dat betekent ook dat de

die V.O.C. in 2014 speelde was dat ook, maar

Je zou zeggen dat iemand die aan het roer

vereniging gaat groeien. De vraag is of dat zo

tegelijkertijd ook een van de meest zware

heeft gestaan van een grote amateurvereni-

Drijfveer

erg is.’’ Er gaat de komende jaren hoe dan ook

momenten voor Arjan als voorzitter. ,,Een deel

ging de overstap naar een betaalde vereni-

Het cricket is overal minder geworden in

iets gebeuren met verschuiving van voetbal

van de vereniging was voor de wedstrijd tegen

ging zou kunnen maken. Wat als Feyenoord

Nederland, constateert Arjan. ,,Het gebeurt

(senioren naar de zaterdag en junioren naar de

Feyenoord en een deel was tegen. Mij leek het

of Sparta aanklopt voor een bestuursfunctie?

bij ons elke dag in de hal, 365 dagen per jaar,

zondag), verwacht Arjan, waardoor de druk iets

geweldig, dat zijn wedstrijden die vooral kin-

Arjan: ,,Die ambitie heb ik nu niet. Kan ook iets

maar niemand ziet het. Komt bij dat de sport

meer wordt uitgesmeerd. ,,Wat niet inwissel-

deren zich heel hun leven blijven herinneren.

heel anders gaan doen, in het bestuur van een

in Nederland ook niet het meest populair is. De

baar is, is de trainingscapaciteit. Dat wordt uit-

Maar het heeft mij persoonlijk als voorzitter

school, ik zeg maar wat. Maar binnen onze

meeste mensen rijden van september tot mei

eindelijk de bottleneck. En dan kom je aan de

veel energie gekost om met die situatie goed

club hou ik het nu even rustig. Ik blijf natuurlijk

voor dag en dauw naar alle uithoeken van de

kwaliteit van V.O.C.: iedereen betaalt dezelfde

om te gaan. Zowel binnen het bestuur als de

V.O.C.’er. Over een jaar of zes kom ik misschien

regio voor de wedstrijden van hun kinderen.

contributie en heeft recht op dezelfde facilitei-

rest van de vereniging. De tegenstanders had-

terug op het trainingsveld om mijn kinderen

Welke drijfveer hebben mensen dan om zon-

ten. Je hebt dan ook weer meer mensen nodig,

den iets van: we kunnen het niet aan, er zou-

te trainen. Nu maak ik eerst tijd voor mijn gezin

dag naar V.O.C. te komen om naar een potje

die je moet aansturen.’’

den rellen kunnen komen en het clubhuis, dat

en mijn bedrijf.’’

cricket te kijken waar ze de regels al niet eens

8

bij V.O.C. gaat voetballen, op z´n 18de seniorlid

voor de leden is, zou worden overgenomen

van snappen? Het is niet heel gek dat er een

Clubcultuur

door sponsors. Ik zat dagelijks aan de lijn met

kloof is. We hebben niet voor niets het Plan

De clubcultuur is voor veel mensen reden om

mensen.’’

Cricket 2020. Daarin is de verbinding tussen

voor V.O.C. te kiezen. Hoe bewaak je die cul-

cricket en voetbal belangrijk. Je moet ook men-

tuur als voorzitter? ,,De plek waar we zitten

Achteraf overheerst tevredenheid dat Feyenoord

sen hebben die over hun heilige huisje heen

betekent automatisch dat er bepaalde men-

tóch op bezoek kwam aan de Hazelaarweg.

Albrand Leeuwe
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‘Aanstekelijk enthousiasme is me bijgebleven’

Tijdens eerste V.O.C.-Commissiediner:

Dit wordt een traditie! 

Oplossing
quizvrage van de
n:
(1) V
 .O.C.: Vo
lh

arding O
lympia
Combina
tie
(2) 57
(3) De jury
is nog ste
eds in be
raad ...

Bij V.O.C. zijn de vrijwilligers de kurk waar de vereniging op
drijft. Velen zijn wekelijks druk in de weer om belangeloos iets
voor de club te doen. Dat die inzet wordt gewaardeerd, bleek tijdens het allereerste Commissiediner, waarvoor alle leden van de
(naar schatting 22) commissies waren uitgenodigd. Onder anderen kersvers Vocabulaire-redactielid Willem Jan Ruiter schoof
aan en doet verslag van een buitengewoon gezellige avond.
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Vrijdag 5 februari was het dan zo ver; die dag

hartelijkheid waarmee ik welkom werd gehe-

met een slimme tafelschikking kon hier zomaar

vond in ons prachtige clubhuis het allereerste

ten. Ik heb zeker niet eenieders naam onthou-

het verschil maken. Het antwoord op de eerste

Samen Lekker
Bezig bij V.O.C.

Commissiediner plaats, georganiseerd door

den, maar de vriendelijkheid en het aanstekelijk

vraag ‘Waar staat de afkorting V.O.C. voor?’ (1)

Een gezonder en lekkerder aanbod van snacks en dranken in ons clubhuis: dat zagen wij wel zit-

de vrijwilligerscommissie. Een roemrijke club

enthousiasme van alle V.O.C.-leden die avond is

kon iedereen nog wel verzinnen. Maar wat te

ten en zeker als Sligro en de KNVB hun schouders onder dit Samen Lekker Bezig-project zetten.

als V.O.C. bestaat bij de gratie van zijn vele vrij-

me zeker bijgebleven.

denken van ‘Hoeveel jeugdvoetbalteams heeft

En zo werd V.O.C. in de woorden van de KNVB ‘de eerste voorbeeldkantine’in Nederland. Smoothies,

willigers en commissieleden die zich dagelijks

Voordat we aan tafel gingen, sprak onze voor-

V.O.C nu’? (2) Verhitte discussies ontstonden

heerlijke soep en gezonde broodjes in alle soorten en maten werden uitgedeeld door balkunste-

belangeloos met hart en ziel voor de club inzet-

zitter René van Ierschot ons via de video toe.

bij de vraag ‘Welk team werd vaker kampioen;

naar Soufiane Touzani, die buiten op het veld ook nog een clinic gaf voor onze jeugd.

ten. Ondanks meer dan 20 commissies en vele

Jammer genoeg kon hij die avond niet lijfelijk

V.O.C. voetbal of V.O.C. cricket?’(3) [*De goede

vrijwilligers komen we als club eigenlijk toch

aanwezig zijn, maar op een hoogte van ruim

antwoorden staan onderaan dit verhaal] Schier

Op de KNVB-website staat een mooi filmpje van de overuren die onze blender draaide tijdens het

nog handen te kort. Ik weet het: vrijwilligers- en

10 kilometer hief hij uiteraard een glaasje met

onmogelijk te beantwoorden bleek wel, want de

startweekend, maar ook de broodjes pulled pork en pulled chicken bleken niet aan te slepen. De

commissiewerk kost tijd en aan tijd ontbreekt

ons mee. René sprak heldere taal; ,,V.O.C. is een

jury is er nog steeds niet uit…

schoolbus die daar speciaal voor was ingericht en op het parkeerterrein stond, trok veel liefhebbers

het ons nog wel eens.

club die de bevordering van een stevige onderlinge

Uiteindelijk werd het een fotofinish waarbij het

van deze gezonde lekkernijen. We hebben er vertrouwen in dat het nieuwe aanbod een succes zal

Vandaar dat de vrijwilligerscommissie de com-

band tussen de leden, gebaseerd op vriendschap,

team, onder leiding van Annebo Verhoeven

blijven. Dank aan de barcommissie en alle medewerkers voor hun inzet!

missieleden onder het genot van een drankje en

vertrouwen en wederzijds respect nastreeft. Dat

de beker mee naar huis mocht nemen. Al deze

een heerlijk Indisch buffet nader met elkaar ken-

zijn kernelementen van de V.O.C.-cultuur. Bij het

mentale inspanningen zorgden voor een gezon-

nis wilde laten maken. Onder het motto ‘Goed

bewaken van die cultuur spelen de vele vrijwilli-

de trek, dus opgeluchte gezichten toen het

voorgaan doet goed volgen’ hoopt de vrijwil-

gers en vooral de commissieleden een belangrijke

buffet werd geopend. De Kasteelheertjes van

ligerscommissie dat het enthousiasme onder

rol. Het is best lastig om die cultuur nog wat scher-

Sparta hadden zichzelf overtroffen met een fan-

de leden vanavond aanstekelijk werkt voor die

per en concreter te definiëren. De onderliggende

tastisch Indisch buffet, zodat het met de inwen-

clubleden die nog langs de zijlijn staan, maar

waarden: deugd en fatsoen zitten in de mens en

dige mens verder wel goed kwam die avond.

wellicht ook graag iets zouden willen doen.

komen tot uitdrukking in het gedrag van mensen.

Graag sluit ik af met mijn oprechte dank aan het

Ondergetekende viel in ieder geval met zijn

En daarin geven de V.O.C.-vrijwilligers het goede

bestuur van de vrijwilligerscommissie voor de

neus in de boter. Ik ben nog maar kort lid van

voorbeeld.’’

organisatie van deze geweldige avond. Tot slot

de Vocabulaire-redactie, maar vrijwel direct

Na de aanstekelijke woorden van de voorzit-

aan alle vrijwilligers van V.O.C: Hou in de eerste

na mijn aanmelding mailden Annebo en Erna

ter gingen we aan tafel. De dis werd voorafge-

week van juli 2016 ruimte vrij in jullie agenda.

dat ik daarmee meteen uitgenodigd was voor

gaan door een heuse V.O.C.-quiz. Hier werd het

De vrijwilligerscommissie organiseert in die

het Commissiediner. Boter bij de vis dus… De

moment geboren waar de mannen zich van de

week namelijk een evenement voor alle V.O.C.-

ontvangst was om 18.30 in ‘The House of Lords’.

jongens en de dames van de meisjes konden

vrijwilligers!

Wat mij als import-Rotterdammer opviel was de

onderscheiden. Parate kennis, gecombineerd

Annebo Verhoeven

Willem Jan Ruiter
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Jeandré Jumat

Vernieuwde cricketselectie is er klaar voor

Nieuwe spelers komen
en jeugdspelers stromen
door naar selectie
Na de wisseling van de wacht
in de bestuurskamer is er ook
op het cricketveld een aantal
nieuwe gezichten te verwelkomen in 2016.

jongere spelers gaat helpen om het aanwezige

ket. Dit zorgt ervoor dat we een gezonde selec-

talent maximaal te benutten en met zo veel

tie hebben waar iedereen zich op zijn eigen

mogelijk plezier te cricketen.

niveau het beste kan ontwikkelen. Via onze
vrienden uit Tasmanië (Chris Free) zijn we in

Vertrouwde namen

contact gekomen met de 19-jarige legspinner

Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moe-

Riley May en Jeandré neemt voor een periode

Reinout van Ierschot heeft inmiddels de cricket

ten nemen van een aantal vertrouwde namen.

van 3 maanden de 20-jarige Curt Oliver mee

voorzittershamer overgenomen van Matthijs

Onze captain van vorig jaar Ahsan Malik heeft

naar Rotterdam.

Creutzberg en binnen de selectie hebben

besloten zijn cricket-carrière voort te zetten

deze winter enkele wijzigingen plaatsgevon-

bij Dosti. Jochem Steenbergen en Tim de Kok

Herkenbaar

den. De afgelopen jaren hebben in het teken

gaan hun geluk beproeven bij Sparta en Atse

Ondanks de wisselingen gaan we ervoor

gestaan van de comeback van het eerste elftal

Buurman zal minder actief zijn op het veld

zorgen dat ook dit jaar weer een herken-

in de Topklasse. Met het doorstromen van een

dan we van hem gewend zijn. Daarnaast zijn

baar V.O.C. op het veld staat. Battend zullen

aantal jeugdspelers naar de senioren wordt

ook Robin Kriel en Xavier Doherty niet meer

de ogen gericht zijn op Dirk van Baren, Tim

de ontwikkeling van het tweede elftal nu nog

van de partij. Het tweede elftal zal het dit jaar

Ruijters, Pieter Seelaar en Maarten van Ierschot.

belangrijker.

moeten doen zonder Nabeel Siddiqie en Craig

Bowlend verwachten we veel van Bobby

Ambrose.

Hanif, Umar Baker en Ayaz Durrani. Wat Jelte

Na twee succesvolle jaren met Amol
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Curt Oliver

FotobijschriftenCRICKETVOORUITBLIK
Foto Curt: Curt Oliver
Foto Jeandre: Jeandré Jumat

Schoonheim gaat brengen, weet niemand bij

Muzumdar als overseas coach hebben we

Jeugdspelers

voorbaat, maar het kan bijna niet anders dan

besloten dat het nodig was om een nieuw

Het verlies van deze spelers kunnen we geluk-

dat hij ook dit jaar weer wedstrijden voor ons

gezicht voor de groep te zetten. Amol’s plaats

kig grotendeels opvangen door het door-

gaat winnen met one-handed-catches, een

wordt ingenomen door de 29-jarige Zuid

stromen van een aantal jeugdspelers naar de

snelle 50 of als partnership breker. De ontwik-

Afrikaan Jeandré Jumat. Jeandré (ook wel

senioren. Ayaz Agha, Josh Thomas, Sebastiaan

keling van de jongste garde en natuurlijk ook

Jimmy) is een voormalig teamgenoot van

van Lent en Tizo Moorman hebben afgelopen

Davey Cohen, Atif Intizar, Sheroz Hanif, Bart

Pieter Seelaar in Pretoria en heeft veel coaching

jaar al een beetje kunnen wennen door mee

Ruijters, Jabaar Choudry en Willem Verhoeven

ervaring. Hij heeft als coach van een cricket

te trainen met de selectie. Dit jaar zullen zij een

is iets om naar uit te kijken dit seizoen.

academy gewerkt in Norfolk en East Sussex

vaste waarde vormen in tenminste het 2e elftal

Het belooft weer een leuk seizoen te worden

(Engeland) en is momenteel actief als coach in

en we kijken erg uit naar hun ontwikkeling in

met een frisse selectie. We zien jullie graag aan

de omgeving van Kaapstad. Jeandré heeft een

2016.

de boundary of op het balkon!

Master Sport Science afgerond en heeft als first

Daarnaast zullen er nog twee jonge spelers

class cricketer voor Northerns gespeeld. Op

uit het buitenland deel uit gaan maken van

het veld is hij een top order left hand batsman

de selectie. Zij zullen de coaching-staff onder-

die ook zijn overs als bowler zal meepikken.

steunen tijdens trainingen en ook een handje

Zeer belangrijk is dat hij dit jaar vooral ook de

helpen met het onderhoud van het graswic-

Maarten van Ierschot
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OPEN DEUR

22
Bij Sparta speelde ik meer verdedigend en bij V.O.C. meer aanvallend,
maar eigenlijk maakt het mij niet

Maatje te groot?
Tijdens het vorige cricketseizoen had niet een van de
mindere en dunnere haren op mijn hoofd de gedach-

zoveel uit.

10. Wat is de leukste wedstrijd
die je hebt gespeeld?

INTERVIEW MET

Ik denk tegen Feyenoord uit met B1,

Max Driessen

middenvelder van V.O.C.1

Arsenal of Barcelona, en Feyenoord
natuurlijk.

kreeg ik ook tijd om te studeren. Maar
het is wel wat zwaarder dan normaal.

Ja, misschien wel, maar daar wil ik nu
nog niet te veel over nadenken. Eerst

meer jeugdig elan. Zoals Arjan, indirect mijn opvolger
en nu weer mijn voorganger. Hij deed toch een dringend

Als voetballer denk ik Zidane, het is

5. En hoeveel ervaring heb je
daar opgedaan?

beroep op mij om die rol weer te vervullen. Dat begreep

gewoon een mooie voetballer om

Alles wat je denkt mee te maken met

naar mijn zin hebben.

ik wel. In de periode dat Debbie en ik drie kleine kinde-

naar te kijken en ik vind dat hij een

profvoetbal proef je daar een beetje.

ren hadden, heb ook ik bestuurlijk even een stapje terug

mooie persoonlijkheid heeft.

Dus de beginselen ervan en dat is ook

13. Wat zijn jouw hobby’s
buiten het voetballen?

gedaan. En inmiddels hebben Nouk en Hugo Nataraj in

2. Hoe vond jij het om in het
seizoen van 2014/2015 terug
te keren bij V.O.C.?

hetgeen waar ik het meeste trots en

Ik hou van feestjes en sport vind ik

blij mee ben dat ik dat heb kunnen

leuk. Niet specifiek één sport, maar

mee maken.

alles vind ik wel leuk. En een beetje

Heel vertrouwd, net als vroeger, daar-

6. Hoe vonden jouw vrienden
het dat je naar de jeugd
opleiding van Sparta ging?

chillen met mijn vrienden.

Ze waren allemaal wel blij voor me

Nou, eerst maar eens de beste wor-

maar sommigen vonden het wel jam-

den bij V.O.C. en dan kijken wat daar-

Noor Lankhorst en

verdient het om een jongere voorzitter te hebben met

Bridget van Milligen

hen van harte gelukwensen.

maar hier goed mijn best doen en het

14.Wat zijn jouw dromen voor
de toekomst?

In de afgelopen 19 jaar is V.O.C. in ledenaantal verdub-

om ben ik terug gegaan naar V.O.C.

beld. Praktisch gezien was dat mogelijk door de nieuwe
die zich met een rood-zwart hart voor hun club inzetten.

3. Hoe is de sfeer in het team
en gaan jullie buiten het team
met elkaar om?

In de hernieuwde contacten met niet alleen bestuursle-

De sfeer is heel goed. Iedereen is bijna

mer. Met sommigen heb ik wel 7 jaar

na gebeurt. En voor de rest een mooi

den maar vooral ook commissieleden, blijkt dat de V.O.C.-

met elkaar bevriend en na de training

gevoetbald en dan was ik er opeens

gezinnetje met kindjes die ook gaan

cultuur diep en breed is geworteld binnen de hele club.

en na de wedstrijd gaat iedereen even

4 jaar niet meer voor. Gelukkig zie ik

voetballen.

naar boven en doet een biertje met

de vrienden waar ik vroeger mee heb

15.Hoe was jij vroeger als kind?

Dat brengt mij tot de conclusie dat V.O.C. nog niet een

elkaar. En het is ook vaak zo dat als er

gespeeld nu weer.

Vrij druk, ik was altijd wel aan het voet-

maatje te groot is geworden. Wij zullen natuurlijk wel

na de wedstrijd nog een feest is dat we

7. Waar sta je in het veld?

ballen en aan het spelen en ik was

met zijn allen moeten werken aan bestendiging van het

er met een paar uit het team naar toe

Op het middenveld, het maak niet uit

eigenlijk nooit binnen aan het knut-

goede en verbeteringen moeten doorvoeren waar moge-

gaan. Ik denk dat het beter is dan bij

waar op het middenveld.

selen.

lijk. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.

andere clubs.

8. Wat zijn jouw kwaliteiten in
het voetbal?

16.Wat vind jij van meisjes
voetbal?



4. Hoe ziet de jeugdopleiding
van Sparta eruit en is het te
doen in combinatie met school?

Ik ben een harde werker, ik kan goed

Het is iets vrij nieuws, ik vind het wel

de ruimte zien en ik heb een goede

leuk dat meisjes nu niet meer zo raar

accommodatie. Maar belangrijker zijn al die vrijwilligers
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11. Bij welke club zou jij nog
willen spelen?

1. Wie is jouw grote voorbeeld
en wat vind jij zo bijzonder
aan hem?

V.O.C. die rol mij opnieuw zou toevallen. Bruisend V.O.C.

januari hun broertje Tuur mogen begroeten, waarmee wij

Dat is alles. De rijpe boom is heel vitaal. Dat komt niet

we nog mee met het kampioenschap.

12. Wil je misschien nog een
keer profvoetballer worden
net als Thomas Verhaar?

te dat ruim 19 jaar na mijn afscheid als voorzitter van

Het is eind maart. Een herfststorm
jaagt over de stad. De kruin van de
meer dan 120 jaar oude boom roert de
laaghangende regenwolken als een
garde de risotto. Een hele hoge boom.
Als de storm gaat liggen blijkt de
schade reuze mee te vallen. Een paar
afgebroken takjes.

toen wonnen we met 0-2 en deden

René van Ierschot
Voorzitter R.C. & V.V. V.O.C.

door zijn grootte, maar vooral door zijn stevige, brede

Ik heb dat 4 jaar gedaan in combinatie

techniek.

worden aangekeken als ze zeggen dat

en diepe wortels. Enkele andere (grotere en kleinere)

met school en dan kreeg ik vrij als ik

ze op voetbal zitten, terwijl dat vroe-

bomen met dunne, oppervlakkige en korte wortels zijn

moest trainen. Dat was goed te doen

wel omgewaaid.

en tussen de trainingen bij Sparta

9. Ben jij meer een aanvallende
of een verdedigende midden
velder?

ger wel zo was.
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1. Wat is jouw mooiste ervaring in het
voetbal tot nu toe?

trainer van het eerste en daarvoor van de A1 en

punten en we staan met Sparta bovenaan, dus

11. Vorig jaar ben ik naar Sparta-de
Graafschap geweest en toen was er
een man in het publiek niet zo blij
nadat een actie van jou mislukte. Ik
denk dat die man nu anders over jou
denkt, maar heb jij van zulke mensen
op de tribune last?

daar ben ik eigenlijk wel tevreden over.

Nee hoor, ik hoor eigenlijk niet wat ze in het

Vroeger ging ik ook veel bij Feyenoord en

3. Wat zou je jonge voetballers willen
meegeven?

publiek zeggen als ik op het veld sta. Dus daar

Excelsior kijken, maar ook bij Sparta. Dus het is

heb ik helemaal geen last van. En als ik het een

niet zo dat Sparta echt mijn club was.

Dat ze vooral heel veel plezier moeten hebben

keer wel hoor dan schenk ik daar geen aan-

in wat ze doen en als dat goed zit, gaan ze van-

dacht aan en ik hecht daar ook geen waarde

19. Jouw vader is best wel muzikaal,
ben jij dat zelf ook?

zelf wel bereiken wat ze willen.

aan. Laat die mensen maar wat roepen.

Nou, ik ben niet zo goed in iets spelen of zingen

4. Hoe kreeg je te horen dat je naar
Sparta kon gaan?

12. Wat is het leukste aan voetballen
in de Jupiler league?

maar ik hou er wel heel erg van naar muziek te

Ik werd gebeld door de technisch directeur van

Wat ik tot nu toe het leukste vind is dat je

Sparta die daar toen zat en die wilde met mij

altijd voor veel publiek voetbalt en dat er veel

20. Is het vreemd om jezelf terug te
zien op de tv?

praten en uiteindelijk bood hij mij een contract

belangstelling is. Dat is wel een groot verschil

De eerste paar keren wel, maar nu is het eigen-

aan.

met bijvoorbeeld voetballen in de hoofdklas-

lijk alleen maar fijn. Op tv kan je duidelijker zien

5. Word je veel herkend op straat?

se, maar verder hoop ik dat we snel de Jupiler-

wat je beter had moeten doen dan het beeld

Nou dat valt wel mee, af en toe zeggen mensen

league verlaten.

dat je in je hoofd hebt.

wat tegen mij.

13. Wie is jouw grote voorbeeld en
waarom?

21. Hoe was jij vroeger als kind?

Mijn grote voorbeeld is Robin van Persie omdat

Ik denk wel de drie kampioenschappen met
V.O.C op een rij.

2. Hoe vind je dat het gaat?
Het gaat wel goed eigenlijk, ik scoor veel doel-

6. Hoe was het om je debuut te
maken bij Sparta tegen Den Bosch?

na mijn carrière als profvoetballer zou ik graag
nog een carrière als coach willen beginnen.

18. Is Sparta altijd al jouw club
geweest?
Nee, V.O.C was natuurlijk altijd mijn club.

luisteren.

Ik was vroeger vooral heel erg fanatiek.

Ja, dat vond ik wel bijzonder, want we hadden

ik dat een ongelofelijk goede voetballer vind.

22. Hoe zit het met de vermoeidheid
na zo’n dertig wedstrijden?

natuurlijk heel de voorbereiding al getraind en

Hij heeft iets speciaals en dat vind ik mooi om

Meestal hebben we genoeg tijd om te herstel-

ik had er vooral heel erg zin in.

naar te kijken.

len. Af en toe spelen en we op vrijdag en maan-

7. Wat zijn jouw hobby’s naast
voetbal?

dag, en dan weer op vrijdag, dus eigenlijk drie

Muziek luisteren, films kijken en ik hou er ook

14. Hoe leuk is het om een
bedankrondje te doen na een
wedstrijd?

wel van om lekker door de stad te wandelen.

Ik vind het eigenlijk niet heel erg bijzonder, het

8. Hoe vind jij het dat je nu de
assistent trainer bent van V.O.C. 1,
dus ook van je broertjes Wessel en
Felix, terwijl je 2 jaar geleden nog
met ze samen speelde?

is wel belangrijk dat je de supporters bedankt.
Het is eigenlijk meer voor het publiek dan dat

23. Je hebt nu al twee weken niet
gescoord, denk je nog dat je
topscorer kan worden?

het leuk is voor ons.

Ik loop nu niet al te ver achter en er zijn nog

15. Wat vind jij van meisjesvoetbal?

genoeg wedstrijden te gaan. Ik vind het eigen-

Ik vind het leuk dat op V.O.C nu meisjesvoet-

lijk niet heel erg belangrijk of ik nou wel of niet

Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk, omdat ik

bal is, want ik vind dat voetbal voor iedereen

topscorer word, het is belangrijker dat we kam-

toch graag betrokken blijf bij V.O.C en bij het

moet zijn, dus ook voor meisjes. Ik vind het een

pioen worden.

Ik was vroeger vooral heel fanatiek

team. Door de hoofdtrainer een beetje te hel-

goede ontwikkeling dat V.O.C ervoor zorgt dat

pen lukt het me om tussen de trainer en de

meisjes ook gewoon kunnen voetballen.

24. Jij zit in de technische staf van
het eerste. Wat is jou rol daarin?

groep in te staan en daardoor blijf ik gewoon
dichtbij het team en dichtbij mijn broertjes.

16. Wat zijn jouw verwachtingen van
Sparta in de eredivisie?

Ik sta tussen de hoofdtrainer en de spelers-

Onze nieuwe razende reporters Noor en Bridget besloten voor deze
Vocabulaire Thomas Verhaar aan een diepte-interview te onderwerpen.
Een terechte keus, want niet alleen is ras-V.O.C.’er Thomas met zijn club
Sparta kampioen van de Jupiler League geworden, ook werd hij bijna topscorer van de op een na hoogste divisie. Bovendien is Thomas nog elke
week op V.O.C. te vinden, waar hij als assistent-coach Robert Verbeek
helpt bij het trainen en coachen van de selectie.

10. Vond je het jammer om het eerste
van V.O.C te verlaten om naar Sparta
te gaan?

We moeten het eerst nog maar zien te halen,

neemt de beslissingen en kiest met welke tac-

want we zijn er nog niet. Het is belangrijk dat

tiek we gaan en de opstelling. Ik probeer hem

we het eerst halen voordat we gaan kijken wat

daarbij te helpen: ik ken alle jongens heel goed

Ja, dat vond ik wel jammer. Ik had het hier

te bereiken in de eredivisie.

en weet wat er gebeurt in de groep. Op die

ongelofelijk naar mijn zin en ik denk dat we het

17. Zou jij later trainer willen worden
en zo ja waarom?

manier probeer ik hem te voorzien van advies.

jaar erop beter hadden kunnen presteren dan
dat we daarvoor hadden gedaan. Maar dit was

Ja, dat zou ik wel willen. Ik ben de afgelopen jaren

25. En zou je ons (meiden D1) een
keer willen trainen?

een kans die ik niet kon laten lopen.

al trainer geweest bij V.O.C maar dan de assistent-

Ja hoor, dat zou ik graag een keer willen doen!

Thomas Verhaar:
Noor Lankhorst en Bridget van Milligen
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de B1. Dat vind ik ongelofelijk leuk om te doen,

wedstrijden in een week. Dan merk je wel dat
je meer vermoeid bent.

groep in. De hoofdtrainer is nieuw dit jaar en die
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SPOTLIGHTS ON:

Robert Verbeek: Uitstekend naar m’n zin

E11
In de rubriek Jeugdtribune
wordt regelmatig het wel en
wee van een van de vele
jeugdteams belicht. Deze
keer: V.O.C. E11.
Zomaar een wedstrijd op een
zaterdagochtend op veld 4A.
De bal gaat van de voet van Jonathan naar
Finn die ‘m in een vloeiende beweging doorspeelt naar Spyker. Een strakke voorzet
volgt en rechterspits Valentijn is intussen

vind het persoonlijk heel jammer, want ik heb

aan het roer staat als trainer van de selectie,

echt buitengewoon fijn met Thomas gewerkt.

heeft het uitstekend naar zijn zin bij de V.O.C..

Het scheelde vooral dat hij alle jongens natuurlijk goed kende en veel van hen wist. Hij zei dan

Een team om
voor te juichen

,,Ik ben een type dat eerst altijd een beetje de

bijvoorbeeld tegen me: die en die speler kan

kat uit de boom kijkt, maar tot nu toe is het me

ook daar en daar spelen, dat soort dingen.

heel goed bevallen,'' vertelt Robert. ,,V.O.C. is

Anders had ik het wiel toch een beetje zelf

een hele grote, actieve vereniging waar veel

moeten uitvinden. Hij deed ook zelfstandig

wordt georganiseerd. Dat is echt de charme

trainingen, zodat ik de tijd had om spelers rus-

van V.O.C.'' Robert is ook komend seizoen

tig van een afstandje te observeren. Ik heb de

hoofdtrainer van het de selectie en kijkt uit

tweede helft van de competitie wel duidelijk

naar het komende seizoen.

tegen hem gezegd dat hij ook aan Sparta en
zijn eigen carrière moest denken.

Ook op sportief gebied is er geen reden tot kla-

Dus op een donderdagavond of als Sparta op

gen, vindt Robert. ,,Ik ben heel tevreden over

zondag moest spelen was ik 'm wel eens kwijt.''

hoe de spelersgroep zich ontwikkelt. We heb-

Inmiddels is in de plaats van Thomas Verhaar

stand maar vooral vriendschap en samen-

heel goed de bal onder zijn voet doorhalen.

ben echt stappen gemaakt. Het is zaak om dat

Andrew Thomas aangetrokken als nieuwe

Robert zelf gaat zich de komende tijd - en daar

val met een mooie beweging van de rech-

werking in een vanzelfsprekend proces is de

Enige jammerlijke voor de coach is dat ‘ie dat

de komende tijd en volgend seizoen verder

assistent. Hij speelde bij verschillende ama-

heeft hij veel zin in - ook meer met de jeugd

tervoet binnen te tikken.

ware geest van het jeugdvoetbal. Uiteraard

ook wel eens vlak voor zijn eigen doel doet.

uit te bouwen.'' Dat er geen spelers gehaald

teurverenigingen en was eerder onder meer

bezighouden en zal dus regelmatig langs de

Nee, dit is geen stukje wedstrijdverslag van

loert er altijd een prestatienorm - en ook dat

Daar staat tegenover dat hij als de spits de

worden omdat V.O.C. 'niet met de geldbuidel

hoofdtrainer bij CKC uit Kralingseveer.

lijn bij de A- en B-elftallen te zien zijn. ,,We moe-

de Braziliaanse topper tussen Fluminense

hoort bij een sportvereniging - maar dat

bal met enige regelmaat ook succesvol rich-

zwaait' spreekt Robert nog steeds aan. ,,Wat

en Flamengo, maar gewoon VOC E11 tegen

neemt niet weg dat er voor iedereen plaats is.

ting het vijandelijk doel afvuurt.

erbij komt in de selectie hebben we in eigen

Vooruitblikken

heel leuk om te kijken welke talenten daar rond

Berkel E6.

En als dit als de VOC-mentaliteit mag wor-

Helemaal rechts zit de vrolijke Finn, die de

hand, want dat is afkomstig uit de eigen jeugd.

Op het moment dat we Robert spreken staat

lopen.''

Niet een uitzinnige, samba dansende menigte

den aangemerkt, is het wel duidelijk dat alle

koude voeten van zijn moeder heeft en in

Ik hoef nooit te scouten. En wat ook scheelt: je

V.O.C. op de vijfde plek met eenzelfde aantal

dus. Wel een plukje trouwe ouders die hun han-

spelers van VOC E11, de ondersteunende

het veld vaak het overzicht van zijn vader

hebt ook niet te maken met een speler die je

punten als DRL en 1 punt minder dan VELO.

den stuk klappen. Er gaat een duim omhoog

ouders en de leider plus trainer volkomen

imiteert. Hij wordt overal ingezet en eerlijk

haalt die vervolgens slecht presteert.''

Nacompetitie is nog mogelijk, dus vooruitblik-

richting de trainer en de leider die het toch

op hun plek zijn.

is eerlijk: kan ook overal spelen en pikt

ken naar het volgende seizoen is lastig. ,,Het

regelmatig een assist en een goaltje mee.

Assistent

voordeel is in ieder geval dat we kunnen wer-

We stellen het dreamteam van de E11
daarom graag aan u voor.

Naast Finn het supertrio Valentijn (rechts),

De club moest wel op zoek naar een nieuwe

ken met dezelfde groep. De stappen die we

De eerlijkheid gebiedt te melden dat de

Thijs (links) en Ole (boven). Valentijn heeft

assistent-trainer, nu Thomas Verhaar met

nu al hebben gemaakt kunnen we volgende

tegenstand niet de sterkste is in deze com-

Helemaal links Huib: heeft geen sneeuw, ski’s

een heel arsenaal aan schijnbewegingen

Sparta is gepromoveerd naar de eredivisie. ,,Ik

seizoen verder uitbouwen.''

petitie, maar het uiteindelijke resultaat van

en stokken nodig voor zijn slalom die soms

waar menig krijtlijn-rechtsbuiten van

7-3 wordt niet minder bejubeld. Een serie

pas in de kleedkamer ophoudt. Bezit ook nog

vroeger jaloers op zou kunnen zijn. Kan

van drie zeges op rij is een feit. En dat is ook

een verwoestend schot en een liefde voor

tegenwoordig ook goed tegen zijn verlies

wel eens anders geweest dit seizoen. Je

keepershandschoenen. Enig minpunt: staat

en is een vaste waarde in de ploeg. Thijs is

komt flink wat tweede jaars E spelers tegen

niet graag vroeg op. (Misschien erfelijk....)

de Iniesta van de E11. Alles wat hij doet,

en onze juichende boys zijn allemaal van

Daarnaast: Spyker: De naam zegt het al.

gaat op topsnelheid en pingelen is zijn lust

het eerste E bouwjaar. Fysiek is het vaak

Powerhouse met een vlammende linker.

en zijn leven. Het gaat zelfs door op de

Waar zouden wij zijn zonder onze vrijwilligers? De mensen

even doorpakken.

Achterin, voorin, het maakt hem niet uit.

piano in huize Koolhoven, dit terzijde.

die zich inzetten voor de club en die het uit liefde voor

Het fijne is: nooit heeft een nederlaag het ple-

Ook inzetbaar als keeper. Handig als je soms

Tenslotte Ole, Ollie voor intimi. Hij is de rots

V.O.C. en voor de sport mogelijk maken dat onze leden

zier dermate beïnvloed dat de hele zaterdag en

een zetje in je rug nodig hebt.

in de branding achterin. Na een periode van

kunnen voetballen en cricketen op V.O.C.

soms zelfs de volgende dag meteen met een

Daaronder: Douwe van door(douwe). Komt

letterlijk naar adem snakken is Ole al dan

De vrijwilligerscommissie en het bestuur nodigen hen uit

sip gezicht werd doorgebracht. Of dat minder

uit fanatiek sportnest. Ontsnappen is onmo-

niet met behulp van een magische puf nu

voor een speciale V.I.P.-ontvangst tijdens de wedstrijd

frequent de trainingen worden bezocht.

gelijk. Kan bergen verzetten maar wil er ook

onvermoeibaar, worden alle gaatjes gedicht

V.O.C.-Sparta op woensdag 6 juli 2016. Hou de datum vrij!

aanval te zetten. En andersom.

Albrand Leeuwe

V.I.P.-ontvangst voor onze vrijwilligers

wel eens bij gaan liggen, zeker als hij aan de

en is zijn vrolijkheid aanstekelijk voor het

Pingelspelletjes

beurt is om te keepen. Waarvan akte.

hele team. Een opvallend detail nog: vader

De vrijwilligerscommissie:

Nee, ook na een verliespartij meteen weer

Dan het duo Jonathan (boven) en Okke

Hugo beschikt over een afstandsbediening

Erna Truijens

met de bal aan de gang, pingelspelletjes,

(beneden). Twee technisch bekwame spelers

en met het nagebootste geluid van een

Annebo Verhoeven

keepersspelletjes, vrije trappen-spelletjes:

waarbij de sleep van Jonathan zelfs een heus

Formule 1-auto gooit Ole er nog een extra

Ton van Hoorn

wat een feest om te zien hoe de bal en de lol

trainingsonderdeel is geworden. Jonathan is

versnelling uit waaraan Max Verstappen

Henk Weijers

steeds meer verbonden raken.

vorig jaar erg ziek geweest, we zijn allemaal

nog een puntje kan zuigen.

Marja de Jong

Het opbouwen van zelfvertrouwen, weer-

dolblij dat hij weer helemaal fit is. Okke kan

V.I.P

VRIJWILLIGERS
ta 6 juli 2016

maar hebben gewaagd de verdedigers in de

ten het hebben van de eigen jeugd en het is

V.O.C. vs Spar

naar binnen gekomen om de soepele aan-
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Robert Verbeek, die dit seizoen voor het eerst

Emile Schelvis
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Proud sponsor
v a n V. O . C

31 OKTOBER
Tal van activiteiten, ‘120-foto’s’, een speciale
kledinglijn en natuurlijk het Lustrumfeest!
V.O.C. bestaat in 2015 120 jaar.

MEI 2016
Za 7/5

V.O.C. – Excelsior ’20

2015-2016

KALENDER
V.O.C. Cricket en Voetbal

Zo 8/5	Wisseling van de wacht

Start cricketcompetitie jeugd
Ma 16/5

V.O.C. – Hermes

Vr 20/5

Pameier Sportdag

Vr 27/5	Start Tip & Run en vrijdagavond8 JANUARI

wedstrijden

De V.O.C.-selectie vliegt naar Barcelona voor een trainingskamp.

JUNI 2016
Wo 1/6

SSV Toernooi

Za 4/6

V.O.C. - VRA

Za 11/6

V.O.C. - Dosti

Familiedag: sluiting seizoen

11 FEBRUARI
Het clubhuis krijgt nieuwe
tafels en stoelen en de
velden nieuwe verlichting.

Za 18/6

Wally van Weelde Memorial

Di 21/6

KNCB XI – Denemarken (H)

Wo 22/6

Nederland A – Denemarken (H)

Vr 24/6

V.O.C. – SGS

Zo 26/6

V.O.C. - Quick
Bloedhonden Borrel

JULI 2016
Vr 1/7

Tip& Run en familiedag

Wo 6/7	John Kerstholt Bokaal:
V.O.C. - Sparta
5 MAART
Een f linke afvaardiging van de
meidenteams van V.O.C. bezoekt
de OS-kwalificatiewedstrijd
van de Oranje Leeuwinnen tegen
Noorwegen op Het Kasteel.

Za 23 & zo 24/7
Za 29 & zo 30/7
U17 Toernooi

AUGUSTUS 2016

1 APRIL

zınzı

SILVER JEWELS & WATCHES

Voor de collectie, dealers en webstore

z ı n z ı .nl

ARMBAND

99.95

RINGEN V.A.

69.95

HORLOGES V.A.

99.95

Het jaarlijkse diner van de Zilveren
Ploeg, voor hen die langer dan 25
jaar lid zijn V.O.C.

Ma 8/8

Nederland A – MCC (H)

Di 9/8

MCC (H) – Nederland A

Za 20/8

Hill Billy Games

Zo 28/8

Wisseling van de Wacht
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Genieten van het stadse buitenleven
Prijs vanaf € 995.000,-

Luxe
appartementen
aan zee te huur!

Nog 4 luxe villa’s te koop aan de Overschiese Kleiweg
Prachtige jaren ’30 villa’s

Unieke locatie

snelle oPlevering

De prachtige villa’s bieden een

Door het vele groen in de omgeving en

De villa kan in een kort tijdsbestek

enorme wooninhoud tot wel 1.200

het naast de deur gelegen park/bos is

worden gebouwd. Indeling en uitvoering

m . De traditionele jaren ’30 stijl

het lastig te geloven dat het centrum

naar eigen inzicht. Als u nu koopt kunt u

waarin gebouwd wordt, geeft deze

van Rotterdam al binnen 10 minuten

gebruik maken van een historisch lage

woningen een bijzonder karakteristieke

met de fiets te bereiken is. De locatie is

hypotheekrente! Neem een kijkje op

uitstraling. Traditionele bouw met

dus ideaal voor wie in rust wil genieten

de locatie om een indruk te krijgen van

duurzame materialen en perfect

van het weelderige buitenleven op

de mooie omgeving en de twee reeds

geïsoleerd.

steenworp afstand van het centrum

verkochte en pas bewoonde villa’s.

3

Nu met speciale prijzen
voor VOC leden, mogelijk
vanaf september t/m mei.

voor de ultieme rust!

van een wereldstad.

nazomeren of overwinteren in spanje

tel: 010-4526666

villasbUitenlUst.nl

Op slechts 30 minuten afstand van de wereldstad Barcelona!!
Een Spaanse winterwandeling over het strand, de boulevard
pal voor de deur of dichtbij de bruisende badplaats Sitges
(slechts 15 minuten).

•
•
•
•

Luxe appartementen aan zee te huur in het Catalaanse
dorpje Cubelles.

•
•

Voor meer info; cubellesbeachhouse@gmail.com

Geschikt voor 4-6 personen
3 slaapkamers
2 badkamers
Eigen zwembad, rustig gelegen aan een
mooi verzorgde boulevard met strand
Zeezicht vanaf uw woonkamer en terras
Compleet ingericht en voorzien van wifi

Kleinood was cadeau voor jarenlange verdiensten Anton Hörburger

Uniek V.O.C.-horloge
opgedoken
Bijna 100 jaar oud en volledig authentiek. Albert Jan Kok van
V.O.C.-hoofdjeugdvoetbalsponsor JBA Juwels kon zijn oren niet
geloven toen hij hoorde dat een kennis van hem een oud V.O.C.horloge in zijn bezit zei te hebben. Hij bestudeerde en taxeerde
het kleinood en het bleek te gaan om een in onberispelijke staat
verkerend 18-karaats gouden IWC-zakhorloge, dat niemand
minder dan Anton Hörburger van V.O.C. kreeg voor zijn jarenlange verdiensten.

De broers speelden in totaal 18 jaar, van 1905
tot 1923, in het eerste van V.O.C. Op 38-jarige
leeftijd vertrok de tweeling bij V.O.C. en kreeg
in die dagen als dank van de vereniging allebei
een gouden horloge. Het nu opgedoken exemplaar draagt de inscriptie ‘Als huldeblijk aangeboden door de leden van V.O.C.. 1905-1920
aan Anton Hörbuger’. Mogelijk kregen ze het
horloge dus al eerder, omdat het de inscriptie

Wie waren nog maar eens de Hörburgers, die

scheiden tweelingbroer Anton die de tweede

late liefkozend de bijnaam ‘de Prutsers’ kregen?

helft voor zijn rekening nam. Vooral de Belgen,

Daarvoor moeten we ruim een eeuw terug in

die in deze wedstrijd met 7-0 werden afge-

Quick

de tijd. De eeneiige tweeling Arnold en Anton

droogd, meenden zeker te weten dat de broers

Toen de twee later naar Den Haag verhuis-

kwam in 1898 op 12-jarige leeftijd bij VO.C.

een illegale wisseltruc hadden toegepast. Het

den kwamen ze enige tijd uit voor Quick. Op

en stonden behalve om onafscheidelijkheid

was voor de Zuiderburen des te zuurder omdat

38-jarige leeftijd wisten de broers de Haagse

bekend om hun uitstekend spel.

ook zij een speler kwijtraakten en een deel van

vereniging, die in degradatiegevaar verkeerde,

De twee ontwikkelden zich snel tot vaste

het duel met tien man moesten afmaken.

te behouden voor de eerste klasse. De broers

waarden in het eerste elftal en zo werd Arnold

24

‘1905-1920’ draagt.

bleven beide ongetrouwd en woonden hun

Hörburger uiteindelijk een van de vijf V.O.C.’ers

Interview

levenlang samen. Toen Arnold in zijn laatste

(naast Wim Bronger, Jan van de Sluis, George

De tweelingbroers zelf lachten de verwisseling

levensjaren ziek werd, was het Anton die zijn

Beijers en Ber Groosjohan) die ooit voor het

weg en nooit kwam vast te staan of de illegale

broer verzorgde.

Nederlands elftal uitkwam. Arnold speelde in

wissel daadwerkelijk had plaatsgevonden. In

Het gouden horloge bleven ze altijd dragen.

totaal acht interlands, zijn broer Anton was

een interview met de twee broers in Panorama

Uit het kranten interview: ‘Het gouden horloge

zeven keer reserve, maar kwam (officieel) nooit

in 1938 verschaften de twee ook geen duide-

(..) dragen de twee nog steeds als een dierbare

in actie in het Oranje-shirt. De broers verwier-

lijkheid. Over het moment van de blessure zei

herinnering aan hun prachtige voetbaljaren.’

ven internationale faam door een twijfelach-

Anton: ‘Wat doe je dan als broer? Ik ging direct

De vraag is natuurlijk waar het horloge ineens

tige wissel. Voor de V.O.C.’ers die dit legenda-

naar mijn hem toe.’ Arnold: ‘Ik werd weer wat

vandaan komt. De ouders van de kennis van

rische verhaal nog niet kennen: Arnold, toen

opgeknapt, kreeg een verband om mijn knie

Albert Jan blijken de twee broers in hun nada-

24, debuteerde in de interland tegen België,

en laat die Belgen nou denken dat Anton stie-

gen te hebben verzorgd; ze deden de was en

die op 10 april 1910 werd afgewerkt op de het

kem voor mij in het veld was gekomen. Sterker:

brachten af en toe een pannetje eten en deden

veld van HFC in Haarlem. Toen de wedstrijd een

ze denken het nog steeds!’

de boodschappen. Als dank daarvoor besloot

halfuur oud was, moest Arnold met een lelijke

En om het mysterie compleet te maken: in het-

Anton zijn gouden horloge cadeau te doen aan

blessure aan zijn knie het veld verlaten. Oranje

zelfde interview geven de broers aan zelf eigen-

hun verzorgers. Omdat de kennis van Albert

bleef met tien man over, want in die tijd was

lijk ook niet precies te weten wie nu Anton en

Jan geen binding heeft met V.O.C., wil hij het

wisselen niet toegestaan.

wie nu Arnold is. Hun moeder kon de twee ook

kostbare kleinood overdoen aan een liefheb-

al slecht uit elkaar houden en daarom kreeg

ber.

Herboren

Anton een blauw, en Arnold een roze lintje om

Wie meer wil weten over het horloge van

Na de rust reageerde vriend en vijand ver-

de arm. Anton vertelt in hetzelfde interview:

Anton Hörburger kan contact opnemen met

baasd toen Arnold Hörburger als herboren het

‘Eens werden we gebaat, waarbij de lintjes van

Albert Jan Kok van JBA: albertjankok@gmail.

veld weer inliep en zonder een centje pijn de

onze arm raakten en moeder heeft ons toen

com of 06-21503607.

tweede helft uitspeelde. De opgelopen kwet-

op goed geluk weer met de kleuren ‘gekleed’.’’

suur leek als sneeuw voor de zon verdwenen.

En ook na hun voetbaljaren waren de twee niet

Onmiddellijk werd er gemompeld dat het niet

van elkaar te onderscheiden, omdat ze altijd

Arnold was, maar zijn niet van hem te onder-

hetzelfde gekleed gingen.

Albrand Leeuwe
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Dankzij de gastheren lopen de wedstrijden van het 1e op rolletjes

‘Wat er al niet komt kijken
bij een simpel
voetbalwedstrijdje...´
Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Als de selectiespe-

belangrijke wedstrijd. Het is ook altijd heel gezellig wanneer

lers hun wedstrijden spelen zijn de velden schonen, de

je werkt. Iedereen komt toch voor de lol van het voetballen,

kleedkamers opgeruimd en staat er wat te drinken als het

wat dan ook terug is te zien aan de stemming. Je leert hier-

rust is. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Enthousiaste jeugd-

door ook meer mensen van de club kennen, wat natuurlijk

voetballers van V.O.C. werpen zich in hun vrije tijd op als

nog een pluspunt is voor wanneer je zelf weer gaat voetbal-

gastheer en zorgen dat de de spelers en de tegenstanders

len. Je wordt dus echt een kind van de club.

aan niets ontbreekt. Eén van hen, Jeroen Schimmer (18),

Veel mensen, net zoals mijn ouders de eerste keer dat ik

vertelt over zijn ervaringen. ‘Het lijkt wel een echte baan,’

hier ging werken, vragen zich af wat dit baantje eigenlijk

vindt Jeroen. Maar aan de andere kant: ‘Je wordt echt een

inhoudt. Er moet daarvoor eigenlijk stil worden gestaan bij

kind van de club.’

alle randzaken van een voetbalwedstrijd. Denk hierbij aan
het drinken dat klaar staat in de rust, de velden die er weer

Ik ben Jeroen Schimmer, ik ben 18 jaar oud en speel

netjes en opgeruimd uit zien, de opgeruimde kleedkamers

momenteel in de A2. Op dit moment werk ik als gastheer

etc. Dit valt allemaal onder de taken van de gastheren. Wij

op V.O.C. Gastheer zijn op de club is een heel leuke baan.

zijn dan ook als eerste aanwezig op de club en wij verlaten

Je staat eigenlijk meer stil bij wat er niet allemaal gedaan

het terrein pas als laatste zodat iedereen de volgende dag

moet worden voor een simpel voetbalwedstrijdje en je gaat

weer vrolijk kan voetballen. Ik hoop dat iedereen hiermee

het leren appreciëren. Niet alleen jouw eigen baan maar

een beter beeld heeft gekregen op de baan ‘Gastheer’.

ook bijvoorbeeld de trainers die al voor dag en dauw op de
Jeroen Schimmer

club staan om hun team klaar te maken voor de volgende
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Onze vereniging, onze materialen

je na iedere training alle materi-

welke plaats alles hoort.

Voor iedereen geldt natuur-

Onze mooie vereniging V.O.C. is

rondloopt op onze velden

loopt. Voor alle teams zijn er

alen netjes weer terug mee naar

Wees allemaal zuinig op onze

lijk dat je op en rond de velden

in de afgelopen jaren behoor-

mogen we best een beetje trots

ballen, pylonen, hesjes en spe-

binnen neemt.

mooie spullen! Het past de

geen papiertjes, bekertjes etc.

lijk gegroeid. Dat betekent

zijn. Alles loopt op rolletjes, het

ciale materialen voor keepers-

Vis de ballen uit de sloot, en pro-

V.O.C- leden dat we zorgvul-

achterlaat, en als je ze vindt,

behalve meer leden, ook meer

is genieten!

en looptrainingen.

beer dat met z’n allen te doen.

dig omgaan met wat van onze

neem ze dan mee om in één van

organisatie en meer facilitei-

Naast deze inzet zien we ook

Helaas brengt het ook een

Dat hoort ook bij een team-

vereniging is. Dat geldt voor de

de prullenbakken op ons com-

ten en materialen. Achter de

dat er meer kleedkamers zijn,

andere kant met zich mee. Loop

sport. Dus alle ballen, pylonen,

spelers, maar ook voor onze

plex te gooien. Dan kunnen we

schermen zetten steeds meer

om meer trainingen en wed-

op een doordeweekse avond

hesjes mee terug naar binnen,

trainers, teambegeleiders en

allemaal langer genieten van al

mensen zich in en leveren een

strijden te kunnen organise-

of eind van de middag in het

en op de juiste plaats terughan-

de ouders. Het hoort ook bij

het moois van onze vereniging,

bijdrage om onze leden met

ren. De gastheren zorgen er

weekend eens een rondje en kijk

gen en zetten. Samen met de

een goed lidmaatschap dat je

van onze materialen.

plezier te laten sporten. Als je

doordeweeks en in het week-

wat er links en rechts rondslin-

trainers. De gastheren helpen

elkaar ook aanspreekt als dat

op een willekeurige zaterdag

end voor dat alles op rolletjes

gert. Zorg er allemaal voor dat

je graag als je niet meer weet op

nodig is.

Karl Hormann
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75 jaar lid van V.O.C.

Na 1946 was het voor Castelein afgelopen
met het voetbal: werk, gezin en tal van andere bezigheden, waaronder het halen van zijn

Ere-voorzitter Marten Castelein:

Je zit toch bij
een club omdat
het gezellig is?

vliegbrevet, slokten zijn tijd op. Hij volgde
na de oorlog de opleiding tandheelkunde
in Utrecht en vestigde zich als tandarts in
Rotterdam. Bovendien werd hij voorzitter van
de Landelijke Tandartsen Vereniging en was
hij 18 jaar lang lid van het Centraal Medisch
Tuchtcollege. Die bestuurlijke ervaring kwam
goed van pas toen Castelein later benaderd
werd voor het voorzitterschap van V.O.C.
Zijn twee zoons - Allard is directeur van het
Havenbedrijf en René is hoogleraar en orthopedisch chirurg in het UMC in Utrecht - hadden
minder feeling met het voetbal dan hun vader.
,,René heeft één keer gevoetbald en daar bleef
het bij. Die had er geen gevoel voor. Ze hadden

Betrouwbare sluitpost van het eerste in de oorlogsjaren, voormalig voorzitter én erevoorzitter: Marten Castelein heeft een
lange staat van dienst bij V.O.C. en viert dit jaar zijn 75-jarig
lidmaatschap. Met zijn 95 jaar is Castelein ongetwijfeld een van
de oudste, zo niet hét oudste lid van de club. Een gesprek met
de man die nog tegen Abe Lenstra heeft gevoetbald en die nog
steeds alle thuiswedstrijden van het eerste probeert te zien.
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voetbalwedstrijd die ze ooit zag. Maar niet zo

allebei meer met tennis.’’ Niettemin bleef de

maar één: wij wonnen en werden kampioen.’’

familie in alle opzichten sportief. Marten

Sportief gezien is er een moment waar

was al in zijn voetbaljaren en verwoed

Castelein bij wijze van spreken nog wel eens

zeiler en deed verder aan hockey, tennis

wakker van wordt. De beruchte wedstrijd

en schaatsen. ,,Sport is in ons gezin altijd

uit 1944 toen een doelpunt van Fortuna

altijd een belangrijke rol blijven spelen.’’

Vlaardingen in de laatste minuut de promotie
van V.O.C. naar de tweede klasse voorkwam.

Cricket

Castelein verzette, zoals een sportverslagge-

Ook al heeft hij zijn actieve voetbalcarrière al

Een zonnige dag aan de rand van het Molen

Piloot

ver in die jaren optekende ‘bergen werk, hij

geruime tijd achter zich, Castelein voelt zich

laankwartier. Een wimpel met ‘pompeblêden’

Casteleins droom om piloot te worden viel in

verrichtte wonderen en dwong respect af bij

tot op de dag van vandaag zeer thuis bij V.O.C.

in de voortuin: dit is het het woonhuis van

duigen door de oorlog.,,Toen ik eindexamen

vriend en vijand’. Toch moest hij met lede ogen

Hij vindt wel dat de club ‘heel snel heel groot

de in Friesland geboren en getogen Marten

had gedaan, had ik in de zomer moeten opko-

toezien hoe concurrent Fortuna met de winst

geworden’. ,,Maar ik heb er bewondering voor

Castelein. De aimabele Castelein woont nog

men voor dienstplicht. Maar in mei vielen de

én de promotie aan de haal ging. ,,Daar denk

dat zoveel mensen in vrijwilligheid iets voor de

steeds zelfstandig met zijn vrouw in de ruime

Duitsers binnen en veranderde alles.’’ Het werd

ik inderdaad nog wel eens aan terug, ook al is

club willen doen en allerlei hand- en spandien-

bungalow aan de rand van het Bergsche Bos.

de Rijksbelastingschool, waarvoor hij naar de

het al zeventig jaar geleden. Het was zo jam-

sten willen verlenen.’’

En voor wie met hem spreekt is dat niet verwon-

Maasstad verhuisde. ,,Een kleine opleiding

mer, en je vraagt je dan af of je het beter had

Niet alleen tijdens wedstrijden van het eerste

derlijk: Castelein is nog steeds bijzonder kwiek

van 20 man per jaar. En het voordeel was: de

kunnen doen.’’

, maar ook als er gecricket wordt is hij als het

en beschikt over een fenomenaal geheugen.

Duitsers hadden er niet veel aandacht voor.’’

,,Het bevalt ons hier nog steeds best. We willen

Dat het het voor de voetballer Castelein V.O.C.

Zware tijd

jammer dat een groot aantal leden nauwelijks

hier het liefst zo lang mogelijk blijven wonen.’’

werd was toeval. ,,Ik woonde net als veel stu-

Voor V.O.C. waren de oorlogsjaren net als voor

interesse heeft voor het cricket. ,,De opvatting

Marten Castelein werd op 27 april in 1921

denten op een kamer bij een hospita. Een

velen een zware tijd. Een tijd waarin niettemin

die veel leden hebben is misschien niet die ze

geboren in het Friese Mantgum, groeide op

van mijn oudere medestudenten had een

gewoon werd door gevoetbald. ,,Dat vonden

zouden moeten hebben,’’ zegt hij diploma-

een boerderij in Grou en doorliep de hbs in

vriendin, Lucie van het Groenewoud, en haar

de Duitsers belangrijk, omdat sporters zich niet

tiek. Juist die binding van leden met de club

Leeuwarden. Daar speelde hij bij LSC1890 in

vader was een bekende V.O.C. ‘er. Hij vroeg ik

met andere, gezagondermijnende activitei-

vindt Castelein belangrijk. Hij heeft dan ook

Sneek, een van de oudste verenigingen van

of geen zin had een keer mee te komen.’’ Een

ten konden bezighouden.’’ Het oorlogsgeweld

niet veel respect voor voetballers die bij een

Noord-Nederland. In die dag voetbalde hij ook

goede keus, zo bleek. ,,Ze wilden me wel heb-

zorgde er niettemin voor dat het clubhuis, de

club vertrekken omdat ze ergens anders een

tegen Abe Lenstra. ,,Ik zat in Sneek op de hbs

ben en kon aan de slag in het eerste.’’ Vijf jaar

tribune en de kleedkamers aan de Overschiese

paar honderd euro meer kunnen verdienen. ,,Ik

en hij op de hbs in Heerenveen. We speelden

lang van 1941 tot april 1946 stond Castelein

Kleiweg werden verwoest. Het meest dramati-

weet dat er veel belangstelling van spelers was

toen wedstrijden om het Zilveren Schild, een

bij V.O.C. onder de lat. Ook op een ander vlak

sche moment was in 1944, toen enkele cluble-

toen V.O.C. in de hoofdklasse ging spelen, maar

eens ouders wiens zoon voetbalde die ieder

competitie tussen scholen uit Leeuwarden,

zou de keuze voor V.O.C. zijn toekomstige leven

den door de Duitsers, onder wie een bestuurs-

dat ze teleurgesteld afdropen toen ze hoorden

jaar naar een andere club ging. Onbegrijpelijk,

Drachten en Harlingen en andere Friese ste-

bepalen: zijn vrouw, nu 84, ontmoette hij na

lid, werden doodgeschoten. Een gedenkteken

dat ze gewoon contributie moesten betalen en

zei ik dan. Je hebt toch net wat mensen leren

den.’’ Castelein herinnert zich de Friese ster-

een wedstrijd tegen Leonidas, dat toen nog

op het complex aan de Hazelaarweg herinnert

hun eigen voetbalschoenen moesten kopen.’’

kennen, dan ga je toch niet na een jaar weer

voetballer nog goed. ,,Het was een wat een-

aan het Toepad in Kralingen voetbalde. ,,Haar

nog steeds aan die zwarte dag. ,,Het is echt een

Castelein vindt dat je toch vooral voor de gezel-

weg? Je zit toch bij een vereniging omdat je

zelvige jongen, hij was ook niet zo succesvol

hockeywedstrijd ging niet door en besloot bij

geluk dat ik verder zelf weinig tot geen grote

ligheid en de mensen bij een bepaalde club zit.

het gezellig hebt?’’

op de hbs, het was geen studieman.’’

het voetbal te gaan kijken. Het was de enige

ellende heb meegemaakt in die jaren.’’

,,Ik kreeg in mijn tandartsenpraktijk ook wel

even kan aanwezig. Castelein vindt het wel

Albrand Leeuwe
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Sieraden & Horloges koopt u als
lid van VOC met 15% korting bij

Met de code VOC1895
krijgen VOC leden

15%
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gaat weer van start!
Spelenderwijs cricket leren met
barbecue na afloop
Ook dit jaar organiseren we weer de traditionele Tip & Run vrijdagmiddagen op V.O.C. Onder leiding van de V.O.C. Cricket Academy leert onze
jongste jeugd van 5 tot 8 jaar spelenderwijs cricket. Deze spelvorm is
uitermate geschikt als eerste kennismaking met cricket.
De middagen bestaan uit een eerste sessie waarin we allerlei balvaardigheidsspelletjes doen, daarna een onovertroffen tea (één van de vele

Op jbajewels.nl heeft u keuze uit één van
de snelst groeiende assortimenten van
Nederland. In deze online juwelierswinkel
vindt u niet alleen eigen collecties met

sieraden en horloges tegen spectaculaire
prijzen, ook alle bekende merken die u
bij de traditionele juwelier vindt, zijn te
koop op jbajewels.nl.

geweldige tradities van het cricket) om vervolgens af te sluiten met de
wedstrijdjes Tip & Run. De kinderen worden onderverdeeld in teams
van 6 à 8 spelers die vervolgens gaan strijden om de Tip & Run-bokaal.
Het beloofd weer een dolle boel te worden omdat er tegelijkertijd ook
spectaculaireT20-wedstrijden op het hoofdveld staan gepland.
Daarnaast worden er voor diegene die de Tip & Run-leeftijd zijn ontgroeid onderlinge wedstrijden georganiseerd.
Om het feest helemaal compleet te maken: tijdens alle festiviteiten staat
de barbecue aan en het zonovergoten terras is open. Deze weekafsluiter
wordt ieder jaar weer geweldig bezocht, dus mis het niet en geef je op!
We spelen Tip & Run cricket op de volgende zes vrijdagmiddagen:
29 mei/5 juni/12 juni/19 juni 26 juni/3 juli
Tijd: van 16.30 tot 18.30 uur en tussendoor tea op V.O.C. voor alle tip &
runners. Uiteraard zijn broertjes, zusjes & vriendjes en vriendinnetjes
ook welkom! Aanmelden of meer info bij de Jongste Jeugd Commissie
of via e-mail: tipenrun@v-o-c.nl
De belangrijkste Jeugdcricket data voor het seizoen 2016 op een rijtje
Zondag 17 april

Informatiemiddag / borrel cricketseizoen 2016 jeugd

Vrijdag 22 april

Season Kickoff

Maandag 25 april

Start crickettour 2016

Zondag 8 mei	Start competitie jeugd cricket
Start veldtrainingen
Vrijdag 27 mei	Start Tip & Run
Start vrijdagavond onderlinge wedstrijden jeugd
Vrijdag 1 juli

Familiedag

Zaterdag 9 juli

Laatste dag jeugdcricketcompetitie

Paaseierentoernooi 2016
Sinds jaar en dag is het Paaseierentoernooi op Goede Vrijdag een kans
voor de jeugd van V.O.C. om lekker te voetballen en de beginselen van
het cricket te ervaren. Ook dit jaar was een groot succes, natuurlijk in
beginsel met dank aan de Paaseierentoernooicommissie!

JBAJEWELS.NL

Het weer was goed en alle kinderen hadden er zin in. De dag begon

hoofdsponsor van de VOC jeugd

cricket of het zelf willen spelen, geef je dan snel op via: jcc@v-o-c.nl

met een uur lang cricketspelletjes op het hoofdveld gevolgd door een
voetbaltoernooi. Om vier uur werd het geheel afgesloten met de prijsuitreiking en het uitdelen van paaseieren voor alle kids.
Het cricketseizoen begint binnenkort (op 8 mei), dus mocht jij hebben meegedaan en het leuk vinden om meer te weten te komen over
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VADERS
& ZONEN
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tegen NOC en om heel eerlijk te zijn, foutloos was
het niet. Een supporter van NOC vroeg mij wat
verbaasd; jij kon toch vroeger aardig keepen?

Drie generaties, allemaal mannen van de club.

Rob, dank. Laten we nu je
zoon Robert aan de tand
voelen.

Rob, Robert, Tom en
Daan de Widt
Het lag zo voor de hand dat ik
er toch over heb getwijfeld.
Moest er niet een meer verrassende keuze worden gemaakt
voor de volgende ‘Vaders &
Zonen’? Maar waarom wachten met zo’n mooi verhaal? Een
verhaal over clubliefde, een
oneindige hoeveelheid wedstrijden in zowel ons eerste
voetbalelftal als ook, in het het
geval van Robert, in het eerste
cricketelftal. Kampioenschap
pen, anekdotes, het is te mooi
om mee te wachten. Daarom
hieronder het verhaal van drie
generaties de Widt, te beginnen
met Rob (68).
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Robert, je bent nu 45. Op welke leeftijd
betrad je voor het eerst het terrein van
V.O.C.?
Als baby met m’n ouders, met 7 jaar ben ik
begonnen met voetballen. Ik speelde in de
jeugd onder anderen samen met Dennis van
den Broek, Steven van Dijk, Philip van de Ent,
Christiaan de Rooij en Bas Punt.
Waarom heb je voor V.O.C. gekozen?

Robur et Velocitas) ging voor V.O.C. Het ouderlijk

Vocabulaire! Vooral mijn vrouw Joke was heel

Dat was geen keuze…..

huis stond destijds op de Kleiweg; het was aan-

blij met de terugkeer, want dat Haagse avontuur

Op welke leeftijd debuteerde je in het 1ste?

vankelijk lopend, later op het fietsje naar het veld.

vond ze helemaal niks.

Ik was 19 jaar toen ik in het eerste voetbalelftal

Kan je iets vertellen over je debuut in

Wat is er naar jouw idée allemaal

debuteerde.

het eerste elftal?

veranderd?

Hoeveel wedstrijden heb je in het eerste

Ik debuteerde in het eerste als invaller in Den

Tsja, terugkijkend op 30 jaar 1e elftal-voetbal

gespeeld?

Haag op 14-2-1965. Quick Steps - V.O.C. 1-1.

(debuut 1965 - laatste wedstrijd 1995) is er uiter-

Meer dan 275 voetbalwedstrijden, ik weet eerlijk

Gerard Dobbinga raakte geblesseerd, dat kwam

aard veel veranderd. De trainings-accommoda-

gezegd niet hoeveel precies.

echt zelden voor! Daarna heb ik 5 jaar geduld

ties, materiaal, de conditie van de speelvelden,

En meer dan 300 in het eerste cricket.

moeten hebben op de bank. Dobbinga wist van

lichtinstallaties, keepershandschoenen die ik pas

Als je terug kijkt naar de periode dat je

geen ophouden.

laat in mijn carrière ben gaan gebruiken, opstel-

zelf nog actief was (op het veld) wat zijn

Heb je enig idée hoeveel wedstrijden je

lingen met 5 voorin, met ausputzer achterin, het

de grote verschillen?

bent uitgekomen voor V.O.C. in het eerste?

meespelen van de doelman. In mijn tijd mocht er

Het tempo is veel hoger. Ze spelen nu ook een

Dat is niet helemaal duidelijk. In de lustrumgids

‘gewoon’teruggespeeld worden! Of het voetbal

stuk hoger, ik heb eigenlijk alleen maar in de 3e

uit 1995 stond een aantal van 22 seizoenen met

nu beter is? In elk geval wel anders!

en 4e Klasse gespeeld. De scheidsrechters zijn nu

337,5 wedstrijden vermeld. Naar mijn beschei-

Heb je ook op niveau gecricket?

beter, maar dit kan ook aan mij liggen. Nu spe-

den mening zijn het er zo’n kleine 400, maar echt

Ik ben zelf laat, op 31-jarige leeftijd, gaan cricke-

len ze veel meer wedstrijden op kunstgras, wij

relevant is dat niet aangezien Ge (Dobbinga ) er

ten. In mijn jeugd voetbalde ik gewoon zomers

speelden alleen in de winterstop vriendschap-

417 heeft staan!

door op V.O.C. met veel anderen. Uiteraard door

pelijke wedstrijden op kunstgras. Onze verzorg-

Je hebt 2 jaar lang elders gekeept, kan

beide zoons, Robert en Vincent, die wel op jon-

ster/fysiotherapeut zag er wel een stuk beter uit.

je daar iets over vertellen?

ge leeftijd cricketen, werd ik er meer bij betrok-

Je hebt ook meerdere kampioenschappen

Ja, dat klopt. Ik heb een uitstapje gemaakt naar

ken. Zij haalden het 1e wel, ik heb altijd in onze

meegemaakt.

Lens (Den Haag). Apart genoeg had mijn voor-

lagere elftallen gespeeld. Begonnen als wicket-

Jazeker, in 1994, 2000, 2003 en 2006. Dat laatste

ganger Ge Dobbinga regelmatig verteld dat hij

keeper, later meer als bowler. Ik ben nu actief bij

seizoen speelde ik minder wedstrijden omdat

spijtig genoeg, ondanks diverse kansen, altijd

de Zami’s en Missing Bail.

een zekere Thomas Verhaar toen zijn opwachting

maar bij V.O.C. was blijven spelen, 3e klasse

Hoe zie je de toekomst van de cricket-

maakte in de selectie, toevallig ook een linkspoot.

K.N.V.B. dus. Ik heb dat altijd in het achterhoofd

sport in Nederland?

We werden in 1994 pas kampioen na een beslis-

gehouden.

Cricket zal altijd blijven bestaan, gezien het feit

singswedstrijd tegen Zwarte Pijl in het SVV stadion.

Ik kreeg via mijn toenmalige baas, Drij. Rooduyn,

dat een kern van goed geleide clubs het, net als

de kans om bij Lenig & Snel te gaan keepen. Zij

V.O.C., stug volhouden. Moeilijk aspect blijft het

b) ‘Krasse Knarren’, twee maal per maand op de

Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ik had in de och-

Best wel een aantal: Cees Bruis, Joop Korevaar,

speelden 1e Klasse K.N.V.B., toen het hoogste

probleem om de jeugd op langere termijn er bij

vrijdagochtend

tend een wedstrijd gespeeld bij EDS. Het zal het

Aad Boers, Henry Rutten, Eric Theunisse en Hans

amateurniveau in Nederland. Er waren daar gro-

betrokken te houden zodat de clubs meer draag-

c) Hulp bij Archief-commissie

4e of het 5e zijn geweest met onder andere Bert

Weggemans. Erg mooi overigens dat ze de

Rob, wanneer ben je lid

te keepers-problemen. Trainer was Martin van

kracht krijgen. De toename van kunstgrasvelden

d) Vrijwilliger Lameijer Sportdagen

Roldaan en Willem den Ouden. Of het met de

meeste nog bij de club betrokken zijn.

geworden van V.O.C.?

Vianen, oud prof van A.D.O. en Holland Sport. Hij

maakt het cricket er ook niet eenvoudiger op!

e) Hulp bij de ‘Grashonden’

dames achter de bar te maken had, of dat we de

Je bent ook een meer dan verdienstelijke

Dat is een hele tijd geleden, in 1954.

vond mij maar een eigenwijs ventje, maar ook

Je bent een van de vele vrijwilligers van

f) Lid Advies-commissie ‘De Bloedhonden’

Waalse Pijl wilden volgen op tv, dat weet ik niet

cricketer. Anders had je niet zo veel

Waarom heb je voor V.O.C. gekozen?

een goede doelman! Na 2 seizoenen (1978-79)

de club, kan je vertellen wat je doet?

Het verhaal gaat dat je een keer het

meer zo goed, maar het bier vloeide rijkelijk. Toen

wedstrijden in het eerste gespeeld.

Heel wat medescholieren gingen naar Xerxes,

weer terug bij V.O.C., waar ik nog steeds contri-

Mijn vrijwilligerstaken zijn vandaag de dag:

doel hebt verdedigd nadat je al een aan-

mij werd gevraagd in te vallen voor Pieter de

Ja, ben wel pas wat later begonnen. Volgens mij

maar mijn oude heer (zijn leven lang lid van

butie betaalde en ook nog in de redactie zat van

a) Trainer E-jeugd woensdagmiddag

tal biertjes had genuttigd, klopt dat?

Groot die zijn duim had gebroken. We speelden

was ik 9 jaar toen ik begon met cricketten. In het

Welke trainers heb je meegemaakt?
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begin vond ik voetbal leuker, maar later vond ik

In E10, soms ben ik keeper, soms speel ik op het

het eigenlijk allebei heel leuk. Cricket is echt een

middenveld. Mijn vader, en de vader van Luca,

hele mooie sport waar je vroeg mee moet starten

Rogier zijn de leiders. Ik krijg soms ook keepers-

en waar je pas als je een aantal jaren hebt gespeeld

training van Jan Valk.

alle aspecten van het spel begrijpt. Ik vind het jam-

Je vader kan best hard schieten, kan jij

mer dat 20/20 niet eerder bedacht was, deze opzet

dat ook?

past heel erg bij mijn manier van spelen.

Ja, dat komt omdat we allebei links zijn, dan kan

Je hebt ook met het eerste cricket team

je harder schieten.

een kampioenschap meegemaakt.

Ben je begonnen in de kabouters of in

Ja, dat klopt. In 1994 en dat was gelijk het laatste

de F mini?

kampioenschap van V.O.C. tot nu toe. Dat was

In de F mini.

een mooi team met onder anderen Steven van

Op welke school zit je?

Dijk, Klaas Jan van Noortwijk, en Dave Bakker. De

Ik zit op Jenaplanschool de Kwakel. Ik vind dat

coach Nathan Astle kon er ook wat van.

een hele leuke school.

Hoe zie je de toekomst van de cricketsport

Wat is er anders op een Jenaplanschool?

in Nederland?

Je zit niet in een klas, maar je werkt in groepjes en

Dat is een lastige vraag. Tom speelt nu in de U10

je leert ook van elkaar.

waar ik als umpire/coach probeer de jongens de

Tom, wat kan er beter op V.O.C. ?

basis te leren en Daan doet mee met de Tip & Run

Graag de shop wat vaker open……

op de vrijdagmiddag. Dit is echt heel leuk en er
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

Het juiste adres

voor bedrijven & particulieren
personenwagens | personenbusjes | bestelwagens | koel-/vrieswagens
vrachtwagens | trekkers | steekwagens | pallet-/pompwagens
meubelrollers | spanbanden | stangen voor confectievervoer | navigatiesystemen

U HUURT AL

EEN PERSONENAUTO
V.A. € 29,00 P/DG
EEN BESTELAUTO V.A
.
€ 35,50 P/DG
EEN VRACHTAUTO V.A
.
€ 108,50 P/DG

*Genoemde prijzen zijn
incl. 100 km per dag en
excl. brandstof en BTW
Kijk op onze website voor
.
onze actuele tarieven.

RESERVEER ONLINE VIA WWW.AUTOVERHUURRIJNMOND.NL OF BEL (010) 456 08 55
Autoverhuur Rijnmond
Bergweg-Zuid 102
verlengde van de Grindweg
2661 CV Bergschenhoek (grens R’dam)

Het lastige blijft om de kids, ook als ze ouder wor-

Ten slotte de benjamin,
Daan (6).

den, vast te houden. Het is wel mooi dat Tom nu

Daan gefeliciteerd met je verjaardag. Ik

tegen de kinderen speelt van jongens waar ik zelf

ben zeer vereerd dat je op je verjaardag

altijd tegen speelde. Vorige week speelde we een

tijd voor mij hebt. Je speelt in de kabou-

indoortoernooi waar Tom stond te batten en na

ters toch?

een attractieve 24 runs vervangen werd door de

Ja, en ik vind het heel leuk.

zoon van Joost Leemhuis, en de zoon van Feiko

Nou,dat is mooi om te horen. Wie zijn je

Kloppenburg was de bowler.

trainers?

Wat voor vrijwilligerswerk doe je nu?

Aase en Ger.

Ik ben nu leider bij het voetbal en cricket van

Je opa was keeper, wil je dat later ook

Tom.

worden?

Je vrouw Marjolein was jarenlang ver-

Nee, ik vind keepen niks aan.

zorgster bij de voetbalselectie, en ook

Ga je ook cricketen?

toen al hadden jullie wat. Kon iedereen

Misschien, ik heb het een keer gedaan en ik vond

in de selectie daar goed mee omgaan?

het wel leuk.

Op zich was dat geen probleem, alleen nieuwe

Wil je net zo lang als opa bij V.O.C. blijven

jongens wisten niet hoe het zat en dan maakte

voetballen?

ze wel eens een opmerking waar de groep dan

Ja.

hartelijk om kon lachen.

Heb je op je verjaardag nog wensen?

zijn echt veel kinderen die hier aan mee doen.

Nu nog enige vragen aan
de jongste generatie, te
beginnen met Tom (10).

Mag ik mijn tosti op de foto?
Wie zou dat nu niet willen op zijn
verjaardag?
Dank aan alle vier,

Tom, speel je cricket en voetbal?

Henk Weijers

Ja, maar nu even niet. Ik heb mijn duim gebroken.
telefoon (010) 456 08 55
info@autoverhuurrijnmond.nl
www.autoverhuurrijnmond.nl

Dat is naar zeg, laten we hopen dat je duim
snel beter is. In welk voetbalteam speel je?
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3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms,
promotiefilms,
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771

Schiekade 189, studio 110,
3013 BR Rotterdam

Banquaire diensten

ABN AMRO
MeesPierson

010 - 2112170

Private banking

ABN-AMRO Bank N.V.
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Accresco Vastgoed,
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410

Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

www.3mp.nl

AIMOL

Argentrade

Onafhankelijke producent van
smeermiddelen voor automotive,
industrieel gebruik

Bevroren levensmiddelen

010 - 2827927

Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

www.aimol.nl

010 - 2621330
www.argentrade.nl

Autobedrijf
De Beer b.v.

Baljon & Mora
Makelaars

Exclusieve automobielen

Makelaardij

010 - 2934777

010 - 4223000

Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam

www.autobedrijfdebeer.nl

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

Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

Brasserie Waalhaven
010 - 4153377
of 06 - 53286436

Fairoaksbaan 70, 3004 GB Rotterdam

www.erasmuscatering.nl

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam

ARL Products BV
010 – 2827444

risicomanagement, employee benefits,
verzekeringen

www.arl-products.com

Admiraliteitskade 62, 3063 ED

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

010 - 2759911

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

Westerlaan 15, 3016 CK te Rotterdam

Bob van der Heijden
Sporthuis

Bobo Verhuur

Bergselaan 330-332,
3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

Cateq
Management B.V.
Bergse Linker Rottekade 2014,
3056 LE Rotterdam

Verhuur assortiment
voor particulier en zakelijk

Cubord
Reklameborden B.V.
Opvallende buitenreclame!

010 - 4214637

First for foodservice

010-2085208

s Gravenlandseweg 391,
3125 BJ Schiedam

www.delixl.nl

Advocatuur & Notariaat

DVDW Advocaten
Advocatuur

010 - 3133900

010 - 4400500

DVAN
Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam

www.dvan.nl

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

www.dvdw.nl

Van der Ent
Topmovers
nationale- en internationale
kantoorverhuizingen en
meubel- en archiefopslag

06 - 53353870

www.entopmovers.com

010 - 2424600
www.bdo.nl

Borrie Accountants
Financiele diensten

010 - 4222913

010 - 2667733

www.boboverhuur.nl

www.borrie.nl

Dotterbloemstraat 19,
3053 JV Rotterdam

Colliers International
Rotterdam
Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955

Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Deli XL

www.aon.nl

BASE Advocaten

www.baseadvocaten.nl

010 - 4658442

010 - 4487319

Gespecialiseerd in arbeids- en corporate
& commercial litigation

www.baljonenmora.nl

Verkoop sportartikelen

Aon Nederland

Drukkerij Domstad BV
verzorgt ‘t

0348 - 479103
of 06 - 53208591
Industrieweg 15,
3442 AE Woerden

www.drukdomstad.nl
www.dereclamedoos.nl

eenveiliggevoel.nu
Moerbeihof 2, 2661
LV Bergschenhoek

www.eenveiliggevoel.nu

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888

Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Jan Leentvaarlaan 1,
3065 DC Rotterdam

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,
3061 BA Rotterdam

www.cornus.nl

Duff & Phelps B.V.
020 - 8515151

Rembrandt Tower, Amstelplein 1,
1096 HA Amsterdam

www.duffandphelps.com

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

FACET Accountants
en Adviseurs

‘Geweldig om nog steeds
op het veld te staan’
Grootvaders en kleinzonen;
drie generaties trainen op V.O.C
Onmiskenbaar element binnen een familievereniging als V.O.C
zijn de vele generaties die nog immer actief aan het spelletje
deelnemen. Als speler, coach en trainer. Zo zijn er binnen de
club een stel fanatieke opa’s, die na een lange carrière binnen
V.O.C. op het trainingsveld nu hun eigen kleinzoon onder de
hoede hebben.
Sinds begin dit jaar zijn onze F-mini’s op maan-

aan toe gaat. In 1954 was er bijvoorbeeld nog

gras en het gevoel van gras onder je kicksen zijn

dag en vrijdag in de gelegenheid om extra trai-

geen sprake van een competitie en speelde

herinneringen die de jeugd heden ten dage

ning te volgen. Deze trainingen worden gege-

het 1e elftal vooral tegen clubs uit de buurt;

nauwelijks meer zal kennen.

ven door Marco de Vries en Ben Weemering. De

Leonidas, Excelsior ’20, Schiebroek. Trainen

grootvaders Marc Vermolen en Akkie Bakker

stelde al helemaal niets voor. Akkie kan zich

Akkie’s zoon speelde zelf tot de A bij

assisteren. Ook Rob de Widt sr. is als trainer actief

zelfs nog herinneren dat in de jeugd op Texel

Nieuwerkerk, waar hij woont, maar heeft nooit

voor zijn kleinzoons.

het douchen na de wedstrijd vooral bestond

op V.O.C gevoetbald. Hij traint op vrijdag de

uit een bak koud water waar je slechts je voe-

F-mini’s waar zijn kleinzoon Lennard speelt.

Akkie woonde tijdens zijn studie in Rotterdam,

ten in kon wassen.

Vanuit Nieuwerkerk rijdt hij iedere vrijdag naar

echter voetbalde hij in die tijd nog in zijn

Na de verhuizing van de Kleiweg naar de

Rotterdam, wachten tot Lennard thuis komt uit

geboorteplaats…op Texel. Ieder weekend

Hazelaarweg kwam de periode waarin het voet-

school om vervolgens snel omgekleed in de

vanuit Rotterdam via Den Helder met de veer-

bal bij V.O.C een grote vlucht nam. De organisa-

auto naar V.O.C te gaan. Na de training helpt

boot heen en weer voor een wedstrijd. En wij

tie werd een stuk professioneler, er was compe-

Lennard met opruimen. Vertederend ziet Akkie

tegenwoordig al klagen als we eens uit moeten

titievoetbal voor alle teams, de F-mini’s en het

dan zijn kleinzoon voldaan met een zak met

spelen in Zoetermeer…

Kaboutervoetbal deden hun intrede en later

ballen op zijn rug van het veld lopen om ver-

kwam het meisjesvoetbal er ook bij. En uiter-

volgens samen in de auto weer huiswaarts te

In 1974, geen onbekend jaar voor het

aard de accommodatie verbeterde enorm. Vóór

keren. ,,Dat schept wel een band,” zegt Akkie

Nederlandse voetbal maar dat terzijde, trouw-

die tijd was alles nog redelijk te overzien en ken-

trots.

de Akkie en ging hij samenwonen met zijn

de je nagenoeg iedereen op de club persoon-

vrouw in een flat in Schiebroek. Het was in die

lijk. Die nostalgische tijden zijn jammer genoeg

Erg benieuwd zijn we natuurlijk naar trucs

tijd dat Akkie op 25-jarige leeftijd bij V.O.C ging

wel vervlogen. De forse groei die de club in die

uit de oude doos! Wat Akkie vanuit zijn tijd

voetballen. Hij kende V.O.C via Hans van der

jaren heeft doorgemaakt brengt veranderingen

als jonge speler is bijgebleven is het gezegde

Kooij, met wie hij in die tijd in het zaalvoetbal-

met zich mee. In vele opzichten is het voetbal-

van trainer Aad Bak: ‘Hou de rondjes vierkant!’

elftal van de Erasmus Universiteit speelde.

len enorm verbeterd. Wat Akkie echter wel met

Met andere woorden, niet stiekem de hoeken

lede ogen aanziet is dat steeds meer velden

afsnijden. Wat dat betreft blijft gelukkig nog

Facet audit

Het voetballen in die tijd stond niet in verhou-

kunstgras worden. Begrijpelijk, gezien de hui-

veel bij het oude….

010 - 4526144

ding ten opzichte van hoe het er nu op V.O.C

dige omvang van de club maar de geur van nat

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

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

Willem Jan Ruiter
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Steuntje in de rug voor jonge seniorspelers die studeren of starten
op de arbeidsmarkt

Sanne Weeda en ikzelf zijn ondernemers en
brengen niet alleen die ervaring in maar ook
weer heel andere netwerken, die bovendien

V.O.C. begint
met Talentpool

ook nog eens heel verschillend zijn.”

In een wereld waarin betalingen in de amateursport de normaalste zaak van de
wereld lijken te worden, is V.O.C. ook op dat gebied een bijzondere vereniging.
We geven er de voorkeur aan de eigen jeugd aan V.O.C. te binden in plaats van
ons op de transfer-markt te begeven. V.O.C. heeft dan ook veel jonge seniorspelers die studeren, afstuderen of starten op de arbeidsmarkt. Om die groep een
steuntje in de rug te geven is het initiatief genomen om een Talentpool te starten.

Vriens een supergave afstudeerstage gevon-

MARTIJN VAN ITALLIE: ,,Wij willen graag een

structurelere bijdrage leveren. Dus prima als
we een speler kunnen helpen met een bijbaantje of zoiets, maar we proberen ze ook echt een
paar stappen verder te helpen en voor te bereiden op hun maatschappelijke carrière.”
JAN WILLEM: ,,De eerste succesjes die we

hebben geboekt laten zien dat we op echt
totaal verschillende manieren spelers bijstaan.
Wessel Verhaar vroeg ons te helpen bij het
vinden van een afstudeerstage en heeft via
Heerendivisiekampioen en voetbalvader Daan
den bij Cefetra, waar hij de inhoud van de website van verschillende internationale vestigingen gaat verbeteren. Mijn eigen zoon heeft
met Martin zijn CV aangepast, een sollicitatiegesprek geoefend en met hulp van Maayke
Raedts een mooie stage gehad bij een bank.
Derk Hitzert heeft in het bedrijf van Jan Hooft

In een wereld waarin betalingen in de ama-

veel mensen die in allerlei formele en informele

een tijdelijke baan gevonden. Martijn heeft

teursport de normaalste zaak van de wereld

netwerken zitten, bedrijven kennen en vooral

Koen Woldring in contact gebracht met een

lijken te worden, is V.O.C. ook op dat gebied

mensen in die bedrijven kennen. En daardoor

bevriend consultancy bureau, dat op zoek was

een bijzondere vereniging. We geven er de

net iets gemakkelijker een entree kunnen

naar jonge finance professionals. Koen heeft

voorkeur aan de eigen jeugd aan V.O.C. te bin-

regelen voor onze leden die op zoek zijn op

daar nu een prachtige baan en voert zijn eerste

den in plaats van ons op de transfer-markt te

de arbeidsmarkt.” Martijn van Itallie vult aan:

opdracht uit bij een grote leasemaatschappij.”

begeven. V.O.C. heeft dan ook veel jonge seni-

,,Dat is precies wat we doen: we regelen een

MARTIJN: ,,Uitgangspunt van de V.O.C.

orspelers die studeren, afstuderen of starten op

entree voor onze spelers, we regelen dus niet

Talentpool is steeds ‘ondersteunen’ en voor-

de arbeidsmarkt. Om die groep een steuntje in

een baan of een stage. Dat is iets dat ze toch

al niet ‘overnemen’, de verantwoordelijkheid

de rug te geven is het initiatief genomen om

echt zelf moeten doen. Wel helpen we ze graag

blijft bij de spelers. Het succes van de V.O.C.

een Talentpool te starten.

bij de voorbereiding daarvan. Zo hebben we al

Talentpool staat of valt dus met de actieve

Naast de talentvolle jonge seniorspelers, her-

een aantal spelers geholpen bij het opstellen

houding van de spelers: zij zullen moeten

bergt V.O.C. namelijk ook veel bedrijven en

en verduidelijken van hun CV. Of, als ze nog

komen met de vraag, zij zullen de sollicitatie

bedrijfjes veelal in de regio Rotterdam. Veel

niet goed weten wat ze willen, gaan we met

zelf moeten sturen, etc. We kunnen de spelers

Beschikbaar:

daarvan zitten in het netwerk van de Business

ze in gesprek om te kijken of we hun ambities

helpen met drie zaken: met de voorbereiding,

Achtergrond:

Bsc Technische bestuurskunde

kunnen aanscherpen.”

met oriëntatiemogelijkheden en met het lin-

Ervaring:

Horeca

buiten, zoals in de

JAN WILLEM: ,,Het is ook mooi om te zien dat

ken of matchen van bedrijven en spelers. En

Op zoek naar:	Salesfunctie in de horeca-/

Heerendivisie. Onder

we niet alleen een prachtig bedrijvennetwerk

als iemand zich bij ons aanmeldt, kijken we

aanvoering van Jan

in de vereniging hebben, maar ook nog eens

wie van onze groep die persoon het beste kan

Willem Hoffmann en

allerlei mensen die heel veel ervaring hebben

helpen. Dat ligt dan aan de vraag van de spe-

Martijn van Itallie is

op het gebied van de arbeidsmarkt. Zo hebben

ler, aan de beschikbaarheid van onszelf, etc.

het initiatief genomen

we Martijn en Patrick Weemering, die allebei in

Mochten er jonge seniorleden zijn die onze

om die twee zaken,

de recruitment en selectie zitten en daarin een

hulp kunnen gebruiken: zoek ons op!”

V.O.C.-talenten en het

enorme hoeveelheid ervaring hebben, met een

bedrijvennetwerk,

groot netwerk van mogelijk werkgevers. Harrie

met elkaar in contact

Steijvers en Martin Groot Wesseldijk zijn allebei

Natuurlijk kan de Talentpool alle hulp gebrui-

Werkzaamheden: Sales en after sales telefoongesprekken

te brengen.

gepokt en gemazeld in het HR-vak en weten

ken! Dus als uw bedrijf startersbanen of stages

Profiel:	HBO/WO student, communicatief vaardig,

J A N

W I L L E M

dus precies wat bedrijven zoeken en vooral hoe

beschikbaar heeft, dan horen wij het graag.

HOFFMANN: ,,We heb-

ze mensen selecteren. Maayke Raets heeft con-

Jan Willem Hoffmann: 06-51402450 of Martijn

ben binnen V.O.C. heel

tacten in de financiële wereld en Michel Jansen,

van Itallie: 06-12619670

Dit bedrijf is op
zoek naar
personeel:
BMW Dubbelsteyn
is op zoek naar:

Customer Care
medewerker

Positie:	
Locatie:

Dordrecht

Duur:	Minimaal 1 dag per week

voor minimaal een jaar

teamplayer, affiniteit met de autobranche
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Club, maar ook daar-

Martin Groot Wesseldijk

Linksboven: Wessel Verhaar loopt stage bij Cefetra en rechtsboven Koen Woldring bij Agium.
Onder: V.O.C.’ers aan het werk bij ABF Research van Jan Hooft (geheel links) met in het midden Derk Hitzert.

Deze V.O.C.'ers
zijn op zoek naar
een nieuwe baan:
Koen van Everdingen (28 jaar)
Per direct

foodbranche

Chris Free (33 jaar)
Beschikbaar: 	Per augustus / september 2016
Achtergrond:

Accountancy

Ervaring:	Internationale ervaring

in Finance & Control
Op zoek naar: 	Finance manager-positie

in een internationaal bedrijf
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ROGAM: Familiebedrijf
waar klant centraal staat
V.O.C ‘ers zullen het bedrijf ongetwijfeld kennen. Net over de
grens aan de Bergweg-Zuid in Bergschenhoek zit ROGAM, de
Mercedes-Benz personen-, bestel- en vrachtwagen dealer voor
de Rotterdamse regio. Een echt familiebedrijf waar de klant centraal staat en dat door een heldere visie de afgelopen jaren tegen
de stroom in flink is gegroeid. Inmiddels zijn er zes vestigingen
en ziet DGA Hans van Ruiten de toekomst zonnig tegemoet.
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Het succesverhaal van ROGAM begint in 1955,

1985 kwam de vestiging Rotterdam-Spaanse

en kun je op veel meer plekken een auto kopen.

toen het bedrijf werd opgericht door de broers

Polder erbij en in 2001 de vestigingen in Gouda

Een klant weet van te voren precies wat ‘ie wil.

Simon en Nico van Ruiten ondersteund door

en Woerden. Juist in de periode dat de auto-

Dan is het voor ons zaak die klant, als ‘ie een-

hun vader Henk, de grootvader van de huidige

branche in zwaar weer verkeerde is ROGAM

maal binnen is, te verrassen en aan ons bedrijf

directeur Hans van Ruiten, die exact 25 jaar na

flink gegroeid, onder meer door de overname

te blijven binden. ,,Dat is heel cruciaal”.

de oprichting in het bedrijf is gekomen. ,,Mijn

van Victoria in 2010 en in 2013 door toevoeging

Bij de zes ROGAM-vestigingen kunnen klanten

opa, vader en oom hadden een transportbe-

van de klanten en activiteiten van de andere

terecht voor het hele gamma aan Mercedes-

drijf en kregen eerst het verzoek van een ander

Mercedes-Benz dealer in Rotterdam.

Benz personen-, bestel- en vrachtwagens. Maar

merk om dealer te worden, toen ook Mercedes-

Tegenwoordig werken 200 medewerkers in de

ook voor service en andere diensten als o.a. ver-

Benz aanklopte, hebben ze daarvoor gekozen,’’

zes ROGAM-vestigingen in de regio’s Rotterdam

zekeringen, financieringen, schadeherstel en

vertelt Hans van Ruiten.

en Gouda (Bergschenhoek, Moordrecht/Gouda

eventueel verhuur. Zeker net zo belangrijk is om

In de periode tot 1980 werd eerst de vestiging

Gouwe Park, Rotterdam Autostrada, Rotterdam

klanten ook na hun aanschaf vast te houden en

Roosendaal gebouwd, maar later vervangen door

Charlois en Rotterdam Spaanse Polder en

voor een duurzame relatie te gaan. ,,We bieden

de vestiging in Axel (Zeeuws-Vlaanderen).,,In

Dordrecht). ROGAM verkoopt per jaar ongeveer

een hoge oplossingsbereidheid, denken met

3.000 nieuwe- en gebruikte personen-, bestel-

de klant mee. Alleen op die manier haal je een

en vrachtwagens en behoort tot de grotere

hoge score wat betreft klanttevredenheid.’’

Mercedes-Benz dealers van Nederland.

Dat de toekomst er voor ROGAM rooskleurig

,,We hebben een bepaalde visie waar we aan

uitziet blijkt wel uit het streven dat Mercedes-

vasthouden,’’ verklaart Van Ruiten. ,,Het voor-

Benz heeft uitgesproken om in 2020 het beste

naamste is een solide financieel beleid dat altijd

en grootste automerk ter wereld te zijn. Van

ons uitgangspunt is geweest.’’ Daarnaast vindt

Ruiten: ,,Mercedes-Benz groeit enorm op dit

Van Ruiten dat ROGAM zich moet concentreren

moment. De ambities die het bedrijf heeft

op het Rijnmond gebied en de zes vestigingen

zijn hoog. Zo worden er alleen al tot 2020 nog

die het nu heeft. ,,Meer vestigingen betekent

negen nieuwe modellen geïntroduceerd.’’

wel meer kosten maar niet per se meer groei.

Het ondernemerschap van ROGAM wordt ook

Dus de omzetstijging voor de komende jaren

buiten de directe klantenkring gewaardeerd:

moet uit deze vestigingen komen.’’

Adviesbureau Deloitte riep ROGAM in 2014

Van Ruiten: ,,Vroeger was het zo dat een klant 8

voor het vierde jaar op rij uit tot ‘Best Managed

weken van tevoren besloot een nieuwe auto te

Company’ in de categorie midden- en kleinbe-

gaan kopen, een paar folders kwam halen, nog

drijf. Hans van Ruiten werd in 2013 als direc-

eens binnenliep en uiteindelijk langskwam om

teur-grootaandeelhouder van het bedrijf door

daadwerkelijk die auto te kopen. Nu zijn de ver-

accountants- en adviesbedrijf EY Nederland

gelijkingsmogelijkheden door internet enorm

genomineerd als ‘Entrepeneur of the Year.
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VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
Facilicom
Services Group
Facilitaire diensten

010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,
3115 JD Schiedam

Fletcher Hotels
034 - 7375875
of 06 - 21524036

Clarissenhof 1a, 4133 EL Vianen

Floyd Davis Finance
Kipstraat 5b, 3011 RR Rotterdam

www.fletcher.nl

Gebr. Coster
beheer BV
010-2845678

Postbus 65
2900AB CAPELLE AAN DEN IJSEL

www.facilicom.nl

G & G Business Tailors
06 - 14446712

Laanstraat 65d, 3743 BB Baarn

www.ggtailors.nl

Heere Advocaten
010 - 436 0069

Maastoren Vasteland 4,
Pb 23431, 3001 KK Rotterdam

www.heere.biz.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

www.hilvest.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel

010 - 4610322

H. Steijvers Begeer b.v.
06 - 51269260

Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

Statenplein 9, 3051 HS Rotterdam

Heineken
Zuid Holland

Hermans Techniek
Energy BV

fabrikant van sterke biermerken,
horecaleverancier

Leverancier van hoogwaardige glasproducten

www.grapedistrict.nl

088 - 4343111

www.heineken.com

www.hermanstechniek.nl

Hoboken Advocaten
Advocatuur

010 - 2413000

Westerlaan 14-15, 3016 CK Rotterdam

www.hoboken.nl

Weg en Bos 17, 2661 DG
Bergschenhoek

Holland Machinery
export machinerie

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

www.hollandmachinery.nl

Infradata

ING Bank

Intermax Hosting B.V.

Network Integrator

Banquaire diensten

Internet hosting

071 - 7501525

010 - 4446805

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

Joko Fruit
Fruit im- en export

J.P. van den Bos
Beheer b.v.

010 - 4761166

06 - 52328505

www.infradata.nl

Schiehaven 13E, 3024 EC Rotterdam

www.joko.nl

Korrekt Bouw b.v.
allround aannemersbedrijf

010-4658973

Schoterbosstraat 11,
3032 CN ROTTERDAM

www.korrektbouw.nl

Lodder
Applicaties B.V.
ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500

Papland 19, 4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl

www.ing.nl

Burg. De Villeneuvesingel 34,
3055 AP Rotterdam

Ko & Co Advocaten
010 - 3510299
of 06 - 48008010

Rodezand 34, 3011 AN Rotterdam

www.kc-advocaten.nl

010 - 7104444

010 - 2781100

Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

www.hollandwerkt.com

Janick Onderhoud en
Renovatie BV
06 - 24220458

Kneppelhout &
Korthals

Advocatuur

010 - 2140400

Tijs van Zeventerstraat 15,
Postbus 4124, 3006 AC Rotterdam

www.dejongeadvocaten.nl

KPMG Meijburg & Co
Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042

Fascinatio Boulevard 250,
PO Box 29177, 3001 GD Rotterdam

www.kpmg.nl

Advocatuur

010 - 2246224

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

www.avandco.com.au

Holland Werkt

De Jonge Advocaten

www.intermax.nl

Vastgoedbelegging
www.looijeproperties.nl

Accountants en consultants

Weg en Land 37b, 2661 CD
Bergschenhoek

Loyens & Loeff

010 - 2859655

HLB-Den Hartog

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

Looije Properties B.V.
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

010 - 4520333

Kortekade 82-96, 3062 GW Rotterdam

www.hartautoverhuur.nl

010 - 5241000
of 06 - 14234932

Vareseweg 160, 3047 AV Rotterdan/Pb
540, 2380 BE Zoeterwoude

Van ‘t Hart
Autoverhuur

Full-service advocatenkantoor

010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

www.kneppelhout.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122

Bergse Dorpsstraat 65,
3054 GB Rotterdam

www.lasalute.nl

Melle Media &
Management

Hoofdsponsor Cricket

Bijlage NRC media

010 - 8187222 of
06 - 65478766

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam

smeding@luna.nl

Met dank aan Koert Erhardt

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
Mixit.nl
Digital Workplace Design

06 - 55888776

www.mixit.nl
www.naarsocialbusiness.nl

Mommers
Schoonmaak
0180 - 314335

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV
Nieuwerkerk aan den IJssel

www.mommers.nl

Monster Meubel
Interieurbouw

06 - 48370897

www.monstermeubel.nl

www.morelemon.nl

Nauta Dutilh

Nieuw Holland

Bouw en techniek

Advocaten notarissen belastingadviseurs

Projectontwikkeling

0184 - 667200
www.mourik.com

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

010 - 2240480

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

One on One
Marketingcommunicatie

010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

PPS Partners
06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

www.ppspartners.nl

010 - 2409599

Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Bergse Dorpstraat 23,
3054 GA Rotterdam

www.optie24.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

www.rookgroep.nl

Schouten Zekerheid
Daadkracht verzekerd

010 - 2884444,
06 - 53402624

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

010 - 3510207

Veerhaven 14-15, 3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Sligro B.V.
010 - 2696900

Corridor 11, 5466 RB Veghel

www.sligro.nl

www.schoutenzekerheid.nl

Total Produce B.V.

Bouw, Cleantech, Haven en Zorg

Fruit im- en export

010 - 2418824

Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam

www.tenholternoordam.nl

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

010 - 2448410

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.com

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

010 - 4330355

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij BV

Scania Finance
Nederland B.V.

010 2170117

Bernard de la Faillebocht 14,
3053 KP Rotterdam

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

www.drvm.nl

Solid Assurantie Advies
Jos van der Heijden BV
Solide in de zakelijke schade
verzekeringsmarkt

06 - 23884442

Dotterbloemstraat 25,
3053 JV Rotterdam

www.solid-assurantie-advies.nl

Ten Holter Noordam

010 - 4180796

Notariaat

www. pt-room.nl

4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

Fysio- en manuele therapie

Een bank met ideeën
www.rabobank.nl/rotterdam

010 - 4341515

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent

Rabobank
010- 4003333

Herontwikkeling vastgoed Rotterdam
en regio

010 - 4116338

De Randamie &
Verstoep Notarissen

010 - 4611611

Vastgoedonderhoud

José de Moura Correia

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

TradeMARC
design&layout
Grafische vormgeving

06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

www.trademarc.nl

010 - 2183313
www.scania.nl

Sporthuis
Pim Doesburg
sporthuis

010 - 4676845
of 06 - 51038984
Noordmolenstraat14-16,
3035 RJ Rotterdam

www.sporthuispimdoesburg.nl

Trainingskampen.nl
078 - 6291577

De ballotage bleek geen bezwaar en

ken die uitspraak nog steeds.

jij mocht als V.O.C.’lid gaan voetbal-

Je meest in het oog springende V.O.C. ini-

len. Bij de veteranen natuurlijk; want

tiatief is, wat jij en Wally van Weelde

die leeftijd had jij toen al bereikt. De

doopten als, de ‘Flags Day’. Jullie organi-

meeste V.O.C.’ers waar jij mee voetbal-

seerden een jaarlijks terugkerende dag

de zijn je inmiddels voorgegaan.

www.nooteboomtours.nl

www.orientshipping.nl

010 - 2112011

Rook Groep

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen

Chartering + shipping

Exclusive Healthclub

Rotterdamse
Grond BV

010 - 4341220

010 - 4221221

autoleasemaatschappij
info@profilease.nl
www.profilease.nl

Nooteboom Tours

Optie24

PT room
Hectorstraat 17e,
3054 PC Rotterdam

Slagturverstraat 46,
2645 KB Delfgauw

Orient Shipping
Rotterdam B.V.

Profilease B.V.
Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

Refreshing Concept en design

010 - 4371788

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

Mourik
Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

More Lemon

1923 - † 2016

waarbij V.O.C.’ers met buitenlandse wortels het opnamen tegen ‘autochtone’

Bij je eerste wedstrijd (uit bij een club op

V.OC.’ers. Gekscherend ook wel genoemd

de Oldegaarde) gebeurde iets dat - zo

de strijd tegen de ‘gastarbeiders’. Met de

op het oog -in het geheel niet past bij de

vlaggen van alle betrokken landen fier

beminnelijke José die wij in de daarop

wapperend aan de top van de telkens

Laatste brief aan
José de Moura
Correia

volgende 50 jaar hebben leren kennen.

weer ingehuurde vlaggenmasten, droeg

Om moeilijk te begrijpen redenen was bij

dat initiatief bij aan de onderlinge ver-

de tegenstander niet direct duidelijk dat

bondenheid binnen V.O.C.. Een vorm van

jij het Nederlands ook toen al heel goed

integratie die ook nu nog als lichtend

januari 2016

verstond. De boodschap ’we gaan je zo in

voorbeeld kan dienen. Bij het luidkeels

een vette plas modder schoppen’ werd

zingen van volksliederen was jouw ‘O

door jou beantwoord met een flinke trap

esplendor de Portugal’ steeds een van de

tegen het scheenbeen van de boosdoe-

hoogtepunten.

Beste José
Gouden José. Gouden ‘Oppergastarbeider’.

ner, met de boodschap ‘ik er uit, dan jij

Een eretitel die V.O.C. je van harte gunt.

ook eruit’. De rode kaart (volgens mij de

V.O.C. is je veel dank verschuldigd voor de

enige die je je ooit ontving) was een

wijze waar je van nature bijdraagt aan het

Drie dagen voordat je je ogen sloot, spra-

logisch gevolg. En Ed, Victor en Hennie

bewaken en bewaren van de waarden

ken wij elkaar nog en wisselden ferme

die wat later aankwamen om je te zien

die V.O.C. al 120 jaar kenmerken.

handdrukken. Je bent dit jaar 50 jaar lid

spelen - toch al teleurgesteld dat daar

‘Vriendschap’ en ‘Rood zwart’, je refereert

van V.O.C. en dat betekent dat je ik je (let-

minder toeschouwers waren dan in de

er in het hospice nog aan. In de woorden

terlijk) de das om mocht doen. De

Kuip - hebben je toen niet eens in actie

van ons clublied:

Gouden das van de Zilveren Ploeg.

gezien.
Van al wie hoort bij V.O.C.

Hoewel je daar maar kort van mag genieten, doe je dat met volle teugen en met

Daarna hebben we je leren kennen als de

Vertrouwt elk op den ander

ere.

loyale V.O.C.-er die er altijd is. Eerst nog

Wij zetten steeds bij wel en wee

actief op het voetbalveld en zelfs ook als

De tanden op elkander

50 jaar trouwe V.O.C.’er. In 1966 sprak jij

cricketer. Een teamspeler bij uitstek. Niet

Een hechte vriendschap houdt ons saam

een buurman aan over je wens om te

een groot sporttalent. Wel een bindend

Dus broeders zingen we uit haar naam

gaan voetballen. Dat blijkt onze eigen

element in het team en binnen de club.

Nog eens dat ieder ‘t hoore

Stef Deloni d’Aure te zijn. Het verbaast

Daarna vooral als vaak aanwezige zeer

Nooit gaat Rood Zwart verloren

dan ook niet dat Stef jou bij zijn

trouwe supporter. Op clubavonden, in de

club introduceerde. Jij kwam bij de

tijd toen je favoriete biljarten nog op de

ballotagecommissie die V.O.C. toen

agenda stond. Net als het kienen waarbij

nog kende en waarvan jij een voorstan-

jij je stem uitbundig liet horen. Maar ook

der was. Daar heb je zelfs eens ruzie over

natuurlijk op het veld (samen met Hennie

gemaakt met Herman Wigbold, die ballo-

en later met Jenny); niet alleen om Ed en

tage niet meer van de tijd vond. Samen

Victor in actie te zien, maar vooral om als

met Jan Bongers hield je hem (overtui-

vriend onder V.O.C.’ers te zijn. Wat jij de

gend) voor dat hij thuis toch ook niet de

eerste keer kreeg toen je aan de bar in het

deur openzet voor iedereen die maar

clubhuis om een glas ‘wiete vien’ vroeg

naar binnen wil!

weet ik niet. Maar veel V.O.C.’ers gebrui-

Rust zacht, José,
René van Ierschot

Langesteijn 130, 3342 LG
Hendrik Ido Ambacht

www.trainingskampen.nl

45

Zo ook die bewuste keer. Na 5 meter

Langzamerhand begon hij weer te

ter voor de seniorenvoetbalelftallen.

leeftijd, gesteund door Rienke, tot het

scheurde Han echter zijn hamstring

komen. Hij heeft vervolgens nog vele

Vriendelijk maar beslist optredend

einde positief en optimistisch.

en kon hij direct strompelend naar

jaren gekaart met onder anderen Henk

wist Geurt spanningen tijdens wed-

Voor zijn actieve rol in het culturele leven

de kleedkamer.

Stas, Cees Hennink, Antonio Barca en

strijden te voorkomen. Als toegewijd

van Rotterdam ontving Geurt bij pensio-

Han heeft zich altijd sterk verbonden

José de Moura Correia en genoten van

lid van V.O.C. bezocht Geurt wedstrij-

nering in het jaar 2012 van het Gemeente

gevoeld met V.O.C. Echter toen er zich

voetbal op zaterdag. Hij zag dan zijn drie

den van het eerste elftal en was hij vele

kort achter elkaar een paar akkefietjes

achterneefjes spelen. Op zondag bij het

jaren lid van de Businessclub.

voordeden die niet adequaat opgelost

eerste kwam hij de vele vrienden tegen

werden, keerde Han zich van V.O.C. af.

die hij gemaakt heeft in de jaren.

Hij schreef een brief om zijn lidmaat-

Han was een hele fijne, gezellige en trou-

tegenslagen en nam zijn gezondheids-

schap te beëindigen. Daar had hij buiten

we man. Bij gelegenheid kon hij echter

toestand af. Geurt bleef op 69-jarige

Hannie, want zo kent iedereen hem op

de waard gerekend. Eind jaren tachtig

van zich afbijten. Deze anekdote getuigd

Op 18 september 2015 overleed Geurt

V.O.C., werd in oktober 1945 lid van V.O.C.

trouwde ik namelijk met Han’s nicht, Sonja

daarvan. In de tachtiger jaren kwam Coen

van de Heijden en verloor V.O.C. een

Hij speelde daarvoor al wel mee. Hij werd

en leerde ik Han ook persoonlijk kennen.

Moulijn bij V.O.C. in het elftal van Han

trouw lid uit de oude garde. Geurt werd in

vaak gevraagd omdat hij - zoals dat heet-

Toen Han die brief schreef was ik juist

spelen. In de kleedkamer voor de wed-

het jaar 1972 lid van V.O.C. en maakte

te- wel aardig kon ballen.

secretaris van V.O.C. geworden. Ik heb de

strijd vroeg iemand aan Coen op welke

vele jaren deel uit van senior(vrienden)

Al snel speelde Hannie in het eerst elftal,

brief na overleg met Han’s neef Ronald,

positie hij wilde spelen.

voetbalelftallen. Op het veld toonde

wat hij in totaal bijna 20 jaar en ruim 250

die ook lid was van V.O.C. en de voorzitter

Coen zei daarop: “linksbuiten misschien?

Geurt zich een solide speler en betrouw-

wedstrijden heeft gedaan. Hoewel er

van V.O.C., René van Ierschot, ergens

Daar heb ik wel eens vaker gespeeld?”

bare steun voor zijn elftal. De tegenstan-

geen precieze telling is bijgehouden,

onderin een la gelegd.

Waarop Han hem aankeek en zei: “Nou,

der werd beslist maar altijd fair tege-

werd lange tijd aangenomen dat hij

Enkele jaren later vroeg Han naar V.O.C.

dan heb je mooi pech, want daar sta ik al!”

moetgetreden. Aan door het elftal geor-

V.O.C’s topscorer aller tijden was.

Ronald vertelde hem toen dat hij nog altijd

Han, vaarwel, wij hebben van je genoten,

ganiseerde evenementen namen Geurt

Later is hij ingehaald door twee andere

lid was, maar zonder contributie te beta-

op V.O.C. en bij ons thuis.

en echtgenote Rienke met enthousiasme

linksbenige spelers. Eerst Elvin Post en

len. Dat vond hij toch wel fijn eigenlijk.

Han van der Mijn
1930 - † 2015

later Thomas Verhaar. Naar beiden ging

Pieter de Groot

Geurt van der Heijden
1945 - † 2016

bestuur de Erasmusspeld.

In de laatste jaren van zijn leven onder-

Met eerbied en respect denken elftalge-

vond Geurt in toenemende mate fysieke

noten en vrienden aan Geurt terug.
Börre van Nievelt

deel. Na zijn actieve voetbalperiode zette
Geurt zich enige jaren in als scheidsrech-

Han graag kijken. Zag hij in hen iets van
zichzelf in terug?
Na zijn eerste elftal periode heeft Han

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:

nog jaren gespeeld met zijn echte maten
zoals Henk en Theo Smits, Peter Knop, Jan

toen het 5e elftal, waarnaar velen even

Advocatuur

Van Harmelen
Beijneveld
van Houten

kwamen kijken voor zij naar het eerste

010 - 2973878

010 – 2051166,

Pijnacker Hordijk, Joop Scholte, Joop
Straetemans en Eef Dunk. Zij vormden

VandenHerik&Verhulst
Advocaten NV

Van Ittalie
Management &
Finance
06 - 12619670

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535,
3007 JA Rotterdam

Beurs WTC, 5e etage
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

www.vhb.nl

www.vimf.nl

or- wel eens kijken en zag Han dan spe-

Weijers Auto B.V.

Wexford Finance

Wine Bar Mendoza

len. Met zijn blauw-zwarte haar, nog

Personenauto’s

Financiële dienstverlening

steeds snel en met een verwoestend

0180 - 480120

070 - 3560086

gingen. Het elftal is zeker een aantal
keren kampioen geworden.
Ook ik kwam in die tijd –ik was nog juni-

schot. Hij bracht ook toen nog menig
vrouwenhart op hol.

www.hvadvocaten.nl

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Dr. Kuyperstraat 5,
2514 BA Den Haag

Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam

010 - 4613855

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149,
3054 LM Rotterdam

www.winebarmendoza.nl

Verhoeven
Advocaten
Advocatuur

010 - 2210777

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

Woonstore
010 - 2584200

Lylantselaan 7, Capelle a/d IJssel

www.woonstore.nl

Uit die tijd stamt het verhaal van de kortste voetbal wedstrijd ooit door een V.O.C.er gespeeld. Als het 5e mocht aftrappen

Xpert Clinic

werd steevast de linksbuiten, Hannie, die

Hand- en polschirurgie

in de diepte sprintte, aangespeeld.

088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 14-24,
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

46

Zaakado
085 - 4863750
of 06 - 13968572

Veldkersweg 39, 3053 JR Rotterdam

www.zaakado.nl

Zomerhof Muys
Bedrijfsmakelaars BV
Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072272

Dorpsdijk 132, 3161 CE Rhoon

www.zomerhofmuys.nl

Zuyderleven
Rotterdam
Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen

010 - 2250001
of 06 - 50603757

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.zuyderleven.nl

Gecombineerd verbruik: 3,9 – 6,3 l/100 km, 25,6 – 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 102 – 144 g/km. U rijdt al een E-Klasse vanaf € 49.995,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
Voor kosten en leveringsvoorwaarden zie mercedes-benz.nl.

De nieuwe E-Klasse.
Masterpiece of Intelligence.
De nieuwe E-Klasse is vanaf 8 april te bewonderen bij ons in de showroom. U rijdt al een E-Klasse vanaf € 49.995,-.
Kijk voor meer informatie op rogam.nl of kom bij ons langs en maak een proefrit.

ROGAM Rotterdam Autostrada, Autolettestraat 4, Rotterdam
ROGAM Rotterdam Charlois, Driemanssteeweg 40, Rotterdam
ROGAM Gouda, Grote Esch 50, Moordrecht
ROGAM Rotterdam Spaanse Polder (service), Schuttevaerweg 18-20, Rotterdam

www.rogam.nl

