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Vader Wally en zijn drie  zonen 
op ACC, de ‘oude’ club van 
Wally in Amsterdam. Het 
toenmalige complex van ACC 
heette ‘Ons Genoegen’.

Een woensdagmiddag in de voor-
jaarsvakantie.  Een volledig leeg parkeerterrein, een enkele 

fiets, een paar kinderen trappen een balletje. Er heerst een ongekende rust 

op V.O.C. Het voetbalseizoen loopt ten einde, de cricketers maken weldra 

hun opwachting. Vanuit Pavillion heb je een prachtig uitzicht op het cric-

ketveld, waar slechts een handjevol duiven het gemillimeterde gras inspec-

teert. De wicket ligt er onberispelijk bij en nu werken de bowlers en batters 

van V.O.C. hier weer hun wedstrijden af. 

Dat vertrouwde uitzicht vanuit zowel Pavillion als the House of Lords gaat de komende jaren 
behoorlijk veranderen. Of we het er nu mee eens zijn of niet, het lijkt erop dat de A13/A16 over 
een aantal jaren een feit is. De aanleg van deze weg op de plek waar nu nog de Doenkade ligt, 
zorgt er straks voor dat er vanaf het hoofdveld en veld drie geen auto meer te zien is. Dat lijkt 
positief, maar de keerzijde van de medaille is dat het met het vrije uitzicht straks is gedaan: 
rondom ons complex komt een hoge aarden wal te liggen. Ton van Hoorn is namens V.O.C. de 
afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij allerlei soorten van overleg over deze nieuwe 
weg. In deze Vocabulaire laten hij zien hoe het er straks allemaal uit gaat zien en wat de ver-
anderingen zijn voor V.O.C.-leden en bezoekers van ons complex. 

Uiteraard is er meer in deze Vocabulaire. Dit jaar is het precies een kwart eeuw geleden dat 
clubicoon Wally van Weelde, die V.O.C in de hoogste cricketsferen bracht, overleed. Bovendien 
is 2017 het laatste jaar van de traditionele Wally van Weelde Memorial. Genoeg reden om 
uitgebreid terug te blikken op de Wally én zijn drie succesvolle zoons. Waarmee we gelijk recht 
doen aan onze inmiddels vaste reeks Vaders & Zonen.

We maken verder kennis met Mark Weel, die komend seizoen Robert Verbeek opvolgt als 
trainer van de voetbalselectie. Mark komt van zaterdag-tweedeklasser Papendrecht en heeft 
veel zin in zijn nieuwe job bij V.O.C. En hoe is het Jos Harms vergaan, de speler van het tiende 
die bijna 20.000 kilometer in een Dacia Duster aflegde voor het goede doel? Zijn schitterende 
foto’s spreken in ieder geval boekdelen. 

En er is nog meer van (ver) over de landsgrenzen. Wie herinnert zich Freek Boele nog? 
Dertien jaar geleden vertrok deze V.O.C.’er naar China. En dat heeft voetballend Shanghai 
geweten! Hij maakte van de Shanghai Lions een bloeiende vereniging en zette in Shanghai 
zelfs een voetbalcompetitie op. In deze Vocabulaire vertelt hij over zijn belevenissen.

Even een quizvraag tussendoor: weet u wat het afgelopen seizoen het bestpresterende 
voetbalteam van V.O.C. was? Niet? Het antwoord is MO13-1! Teammanager Hester Wessels 
verklapt het geheim van deze succesvolle meiden. Verder komen bekenden als Leo Beenhakker 
en toparbiter Björn Kuipers voorbij en schuift Rob Jacobs aan voor de Jeugdtribune. Aan BN’ers 
in deze Vocabulaire in ieder geval geen gebrek! 

Ook voor de komende nummers is e-mailadres vocabulaire@v-o-c.nl weer beschikbaar voor 
alle tips, nieuwtjes en foto’s uit alle geledingen van de vereniging. Schroom niet te mailen, 
want de Vocabulaire is van en voor alle V.O.C.‘ers! 

Voor iedereen veel leesplezier en alvast een fijne zomer!

 Albrand Leeuwe
Bijdragen, foto’s en tips zijn welkom op vocabulaire@v-o-c.nl
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Wally van Weelde  
overleed kwart eeuw geleden: 
gedachtengoed van  
cricketicoon leeft voort

De laatste 
Snorrendag  
op V.O.C.
Er zijn genoeg V.O.C.’ers met 
beharing op de bovenlip die 
de naam ‘snor’ verdient. Maar 
daar is de Snorrendag niet 
speciaal voor bedoeld. Die dag 
staat in het teken van Wally 
van Weelde, die ook wel ‘De 
Snor’ of zelfs ‘De Grote Snor’ 
werd genoemd. Wally is zon-
der twijfel de meest succes-
volle cricketer die V.O.C. ooit 
binnen de gelederen had.  Met 
13.920 runs in de Nederlandse 
competitie had hij ruim 35 
jaar het record in handen. Hij 
overleed niet alleen 25 jaar 
geleden, dit jaar was ook de 
allerlaatste Wally van Weelde 
Memorial, de wedstrijd om de 
‘Snorrentrofee’, die sinds 
Wally’s overlijden op jaarlijks 
op V.O.C. wordt afgewerkt op 
de zaterdag die het dichtst bij 
‘de langste dag’ ligt.

De wedstrijd om de Snorrentrofee werd eerst 

nog gespeeld tussen de vier teams waar Wally 

zijn lange en explosieve cricketcarrière voor uit-

kwam: het Nederlands Elftal, V.O.C., ACC en SGS. 

Oorspronkelijk ging het vooral om mensen die 

nog samen met Wally hadden gespeeld en later 

om cricketers die hem in ieder geval nog had-

den zíen spelen. Die groep wordt steeds kleiner 

en de Snorrendag is dan ook al enige tijd gele-

den gereduceerd tot één wedstrijd, natuurlijk 

wel in een entourage passend bij de flamboy-

ante Wally van Weelde. 

Het portret van Wally van Weelde heeft een pro-

minente plaats in het Pavilion. Dat mag ook wel 

voor iemand die - in een tijd dat er veel minder 

wedstrijden werden gespeeld - 32 keer uitkwam 

in het Nederlands Elftal, 133 wedstrijden speel-

de voor het eerste cricketelftal van V.O.C. en ook 

nog 5 jaar vice-voorzitter was van V.O.C. 

In het kader van de serie V.O.C.-vaders en zonen 

in VOCabulaire, past de vermelding dat ook zijn 

drie zoons een stempel hebben gezet op vooral 

de V.O.C. cricketactiviteiten. 

Rob speelde 259, Bert 184 en Dolf 88 wedstrij-

den in het eerste V.O.C.-cricketteam. Daarnaast 

vertegenwoordigden ook Rob (67x) en Bert 

(22x) de nationale kleuren.

Korps Mariniers
Wally kwam vanuit Amsterdam naar Rotterdam 

om zich in de verder te ontwikkelen in de 

‘scheepvaart’. Dat was vlak na de tweede 

Wereldoorlog. Maar niet nadat hij eerst nog het 

avontuur had gezocht bij het Korps Mariniers 

(de toenmalige ‘Mariniersbrigade’) die zich na 

de oorlog bij de Amerikaanse collega’s van het 

USMC te Camp Lejeune opwerkten ter voorbe-

reiding op uitzending naar Nederlands Indië.

Daar voelde Wally zich minder goed thuis de 

handel en vooral de scheepvaart brachten Wally 

terug in Nederland. Overigens zat het maritieme 

bloed ook bij Wally’s broers. Huib werd namelijk 

Schout bij Nacht bij de Koninklijke Marine en 

was onder meer. commandant van de toen-

malige Hr Ms Zeven Provinciën; Henk zocht zijn 

scheepvaartverbinding in Amsterdam, terwijl 

broer Hans samen met Wally het Gebroeders 

van Weelde Scheepvaartkantoor vormde.  Dat 

laatste gebeurde nadat Wally eerst ervaring 

met de scheepvaart had opgedaan in dienst 

bij Hudig&Veder. Iemand als Wally kan zich maar 

moeilijk schikken onder een baas en hij besloot 

dan ook zelf ondernemer te worden.

Huwelijk
In 1948 trouwde Wally voor de wet met Lizeke 

Bol. Dat was vooral gericht op de wens om in 

aanmerking te komen voor een woning. De 

echte echt volgde bij het kerkelijk huwelijk in 

1949. Overigens moest Wally zich daarvoor wel 

katholiek laten dopen. Anders was er geen echt-

genote en geen trouwerij. Zo ging dat in die tijd. 

Wally van Weelde werd lid van V.O.C. in 1956. 

Hij ging samen spelen met Arie Terwiel. In die 

dagen was Arie Terwiel een van de beste bow-

lers van het land en Wally behoorde tot de abso-

lute top van de batslieden. En die twee kwamen 

ineens samen in een team. V.O.C. had twee cric-

ketgrootheden spelen in het eerste team en dat 

gaf een boost aan de prestaties en de uitstraling 

van V.O.C. niet alleen voor het cricket maar aan 

de hele club. Dat miste zijn uitwerking niet. Die 

periode leverde de basis voor het gedeeld lands-

kampioenschap cricket in 1966 en de landskam-

pioenschappen in de jaren zeventig en tachtig. 

Ook al moesten we tussendoor in 1970 wel een 

seizoen op het tweede plan spelen. Maar mede 

door de intensieve aandacht die was gegeven 

aan opleiding van de cricketjeugd waren we na 

een jaar weer terug op het hoogste niveau en 

konden de ‘rijke’ jaren met veel prijzen beginnen. 

Aan de opleiding van eigen jeugd om veel meer 

prestatiegericht de cricketsport te bedrijven is 

veel aandacht gegeven door vooral Wally, zijn 

broer Hans, Anton Nieuwenburg, Anton Bakker, 

Jan Bekker en nog vele anderen. Zowel door het 

inschakelen van (eerst) Engelse schoolmeesters 

als (later) buitenlandse coaches werd de jeugd 

niet alleen in de groene loods op het oude ter-

rein, maar ook in echte oefenkooien klaarge-

stoomd voor het grotere werk.

‘Goed Genoeg’
Een van de mooiste en unieke momenten in de 

cricketcarrière van Wally en de Van Weeldes was 

de competitiewedstrijd in 1969 van het eerste 

cricketteam van V.O.C. tegen ACC (de oude club 

van Wally) waarin Wally samen speelde met zijn 

drie zonen. Wally (toen 45 jaar oud) met Dolf 

(18), Bert (17) en Rob (15) samen op het ACC-

terrein ‘Goed Genoeg’ in Amsterdam. Hoe trots 

kan een vader zijn op zo’n moment. De punten 

van Wally’s snor krulden de hele dag nog ver-

der omhoog dan anders. De Telegraaf had het 

unieke karakter van die wedstrijd goed begre-

pen en plaatste de foto’s (die ook bij dit stuk is 

opgenomen) in de krant van de dag volgend 

op die wedstrijd. 

Wally was een natuurlijk leider en nam de talent-

volle jeugd op sleeptouw. V.O.C. werd toen een 

topclub met toonaangevende spelers zoals 

René Schoonheim als wicketkeeper, Ton Bakker 

als batsman en later ook de zonen van Wally; 

Deepak Luthra als bowler en de jonge talent-

volle Roland Lefebvre. Maar vooral de verbre-

ding van de sport en de verbroedering van alle 

spelers in die jaren, betekende een goed basis 

voor een mooi clubleven. Ook met zijn vicevoor-

zitterschap (1978 -1982) heeft Wally daar een 

zodanige bijdrage aan gegeven dat hij tot erelid 

van V.O.C. werd benoemd. 

‘Dood of de gladiolen’
Zowel in de sport in het veld als zakelijk, daarbuiten 

wilde Wally wilde domineren. Het was de dood 

of de gladiolen. Er was altijd spanning als hij in 

kwam. Hij blufte tegenstanders af met veel branie 

en stond garant voor spektakel. Dat leidde vooral 

tot een mooie sportieve strijd in de wedstrijden 

tegen HCC, die tot dan toe een behoorlijk arrogan-

te houding aannamen tegen de Rotterdammers in 

cricketwedstrijden. Die arrogante houding veran-

derde snel in de jaren zeventig. Wally (die ooit nog 

eens samen met 10 HCC-ers in het Nederlands XI 

speelde) kreeg in die jaren de geuzentitel ‘Markies 

van Rotterdam’ toegedicht.

Wally en Lizeke hebben hun drie zonen al vroeg 

meegenomen naar het cricketveld. Cricket was 

toen nog een echte familiesport. De dames gin-

gen toen nog automatisch de volledige wed-

strijddag mee. Met kinderen, veel spelend met 

bal en bat. Kortom de cricketsport is ze met de 

paplepel ingegoten. Veel keus hadden ze dus 

ook niet.
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Dolf
Dolf, de oudste was een verdienstelijk allroun-

der, en moest voor goede resultaten in het veld 

harder werken dan zijn jongere broers. Door 

zijn studie (Dolf is tandarts en houdt nog steeds 

praktijk in Den Haag) heeft hij de landskampi-

oenschappen in 1974 en 1975 gemist. Daarna 

deed hij wel weer mee, maar ook al omdat de 

rest van het elftal zo goed presteerde kreeg 

hij wat minder vaak gelegenheid om zijn cric-

ketkwaliteiten te uiten. Gelukkig heeft hij het 

landskampioenschap 1976 in volle glorie mee 

kunnen maken. Na zijn V.O.C.-carrière heeft Dolf 

(via Ron en Tim Steens) nog vele jaren gezellig 

bij Klein Zwitserland in Den Haag gecricket. 

Bert
Bert is de enige van de broer die niet alleen 

een uitzonderlijk cricket talent had maar zich 

ook als V.O.C.-voetballer in de kijker speelde. Hij 

kreeg zelfs de mogelijkheid om als junior een 

profcontract te tekenen bij Excelsior, maar dat 

vonden zijn ouders geen goed idee. Er moest 

ook gestudeerd worden, voor zover dat althans 

met zijn cricket activiteiten te combineren was. 

(Bert is Radioloog geworden heeft net als zijn 

oudere broer praktijk in Den Haag). Bert werd 

al op jonge leeftijd (24) aangesteld als captain 

van het Nederlands cricketelftal, maar heeft dat 

door studieverplichtingen maar enkele jaren 

kunnen doen. Als top order batsman, maar 

vooral ook als linkse spinbowler heeft hij wel 

zijn talenten jarenlang op het cricketveld kun-

nen laten zien. Bert komt nog maar weinig op 

V.O.C., maar zijn belangstelling blijft zowel in 

het voetbal- als het cricketseizoen: ,,Ik kijk wel 

altijd op zondagmiddag naar teletekst om te 

zien wat V.O.C. heeft gedaan. Ik ken geen van de 

spelers, maar dat V.O.C. gevoel, die V.O.C.-band, 

die blijft. Gevoelsmatig en qua plezier met alle 

up en downs.’’ 

Rob
De jongste broer Rob, is nu in V.O.C.-kringen 

natuurlijk het meest bekend. Maar dat komt 

vooral ook door zijn voorzitterschap van V.O.C. 

in de periode 1997-2004, waarin ook de ver-

huizing van de Overschiese Kleiweg naar de 

Hazelaarweg werd gerealiseerd. Rob heeft vier 

keer een aanbod afgeslagen om profcricketer 

te worden (Middlesex, Essex, Warwickshire en 

Eastern Province). Maar hoe verleidelijk het ook 

was om zo’n avontuur aan te gaan, hij heeft tel-

kens bewust gekozen voor het ondernemer-

schap en voor de amateursport. Hij was jaren-

lang aanvoerder van V.O.C. en staat nog steeds 

te boek als een van de snelste bowlers van 

Nederland. Ook trad hij in de voetsporen van 

broer Bert als aanvoerder van het Nederlands 

cricketteam en hij heeft dat veel langer gedaan, 

ook al omdat zijn studie (in Delft) al snel werd 

ingeruild voor de scheepvaart in het kantoor 

van zijn vader en oom. Zijn successen op dat 

gebied evenaren die op het cricketveld en daar 

hebben niet alleen de scheepvaart, maar ook 

de wijn, de muziek en V.O.C. profijt van mogen 

hebben.

Anekdotes
In een gesprek van drie uur met de drie 

broers van Weelde komt wel heel veel voorbij. 

Anekdotes als die over de vang die Bert miste 

op het bowlen van Louis Reynierse, waardoor 

Zeger Cornelis zijn verdiende record (10 wic-

kets voor 20 runs tegen Krekels CC) kon halen; of 

over Dolf die vanuit de slips zijn jongere broer te 

hulp kwam schieten na een botsing; over wed-

strijden van het Nederlands elftal met 8 V.O.C.-

ers; over Cees Lindeboom die in zijn enige inter-

land maar 30 minuten in het veld stond; over de 

spuit die broer Dolf in 1980 in de enkel van broer 

Rob zette (de enige keer dat hij dat ooit heeft 

laten doen) om de wedstrijd tegen Kieviten te 

spelen waar V.O.C. 1 net de degradatie ontliep; 

zulke anekdotes kunnen gemakkelijk samen 

een mooi boek opleveren, en dat zou een echte 

bestseller kunnen worden. Wie weet komt dat 

er ooit nog van.

Teamgeest
Maar wat vooral blijft is het beeld dat zij gedrie-

en schetsen van de teamgeest, van de krachtige 

uitstraling, van de wil om te winnen; van weinig 

onzekerheden en heel veel samendoen; van 

‘vlammen’ ook op momenten dat het tegen zit. 

De cricketteams van de jaren 70 en 80, waarvan 

zij deel uitmaakten en zo’n Van Weelde stempel 

op drukten. 

En dat alles kregen zij mee van hun ouders. Wally 

had zijn groet en waardevolle bijdragen aan 

V.O.C. niet zonder zijn Lizeke kunnen doen. De 

Snorrendag heeft zijn laatste uitvoering beleefd, 

maar Wally zal blijven voortleven binnen V.O.C. 

al was het maar omdat hij het initiatief nam tot 

de Zilveren Ploeg: de leden die 25 jaar of meer 

lid zijn van V.O.C. en nog steeds jaarlijks op V.O.C. 

waardige wijze samenkomen. Bovendien wordt 

op V.O.C. ieder jaar de Wally van Weelde Bokaal 

uitgereikt, de onderscheiding voor de cricketer 

die in het voorbije seizoen iets exceptioneels 

heeft gedaan, zoals een actie die een wedstrijd 

deed keren of het verloop ervan deed kantelen. 

V.O.C. is Wally en zijn zonen veel dank verschuldigd. 

René van Ierschot

Bovenstaande tekst is mede gebaseerd op een  
interview van Joost Heere met de drie zoons van Wally: 

Dolf, Bert en Rob in een de Van Weeldes  
passende locatie: ‘Old Dutch’.

Voor de liefhebbers:  
onze huidige (en toenmalige) voorzitter schreef  
in het jaarboekje van de Historische Vereniging 

Roterodamum een in memoriam  
over Wally na zijn overlijden in 1992  

http://rjb.x-cago.com/GARJB/1993/12/19931231/
GARJB-19931231-0179/story.pdf

Heb je meer aspiraties  
op voetbalgebied:  

nog niet alle trainers-, leiders- en 
managersposities zijn ingevuld.  

Voor verschillende teams zijn  
wij nog op zoek naar versterking.  

Hou rekening met 3 a 4 uur per week, 
dit is incl. de wedstrijd.

GEZOCHT
TRAINERS/LEIDERS/

MANAGERS

fredvanroon@v-o-c.nl

6 7



Mark is de opvolger van Robert Verbeek, die het 

al net zo naar z’n zin had bij V.O.C. maar nood-

gedwongen moest vertrekken. Dat had niets 

met prestaties of onderlinge verhoudingen 

te maken. Een simpel regeltje in een wetboek 

zorgt ervoor dat, mocht Robert nog een jaar 

langer doorgaan, er op grond van de Wet Werk 

& Zekerheid automatisch een dienstverband 

voor onbepaalde tijd aan vast zou zitten. De 

gevolgen daarvan zou een vereniging als V.O.C. 

simpelweg niet kunnen dragen. ‘Daarom is met 

spijt in het hart besloten uit elkaar te gaan,’ aldus 

het bestuur. 

En dus begon de zoektocht naar een nieuwe 

oefenmeester. Er volgde een intensieve speur-

tocht waar, behalve de technische staf ook de 

spelersraad bij was betrokken. Uiteindelijk werd 

unaniem gekozen voor Mark, die weliswaar nog 

in dienst was bij Papendrecht, maar de verlen-

ging van zijn toegezegde contract daar te lang 

vond duren.

Toen bekend werd dat Mark met V.O.C. in zee 

ging, zetten Papendrecht hem per direct op 

straat. ,,Door bij V.O.C. te tekenen pleegt Weel 

contractbreuk,’’ stelde secretaris Theo Wolters 

op regio-voetbal.nl. 

Mark: ,,Begin december heb ik met Papendrecht 

afgesproken dat we door zouden gaan, alleen 

hoorde ik daarna niets meer van de clubleiding. 

Het zou toch normaal zijn geweest dat ik bin-

nen enkele weken na dat gesprek een voorstel 

zwart-op-wit zou aantreffen. Er gingen tweeën-

halve maand voorbij en er gebeurde helemaal 

niets. Dan zitten ook de resultaten nog eens 

tegen en dan is het logisch dat je serieus gaat 

nadenken over het voorstel dat V.O.C. vervol-

gens deed. Dat voorstel sprak me zeer aan en 

toen heb ik de knoop doorgehakt.’’ 

Eindhoven
De geboren Brabander trapte op zijn 8ste 

voor het eerst tegen de bal bij SV Unitas in 

Eindhoven. ,,We verhuisden vervolgens naar 

Schoonhoven,’’ vertelt Mark. ,,Ik was toen 12 en 

schopte het vervolgens tot de Goudse selectie.’’ 

Zijn kwaliteiten vielen op en hij werd gescout 

door Feyenoord. Leeftijdsgenoten toen waren 

onder anderen Giovanni van Bronckhorst en 

Bobby Petta.’’

Feyenoord betekende, behalve de wedstrijden, 

vier keer per week trainen en dat werd te veel 

van het goede. Hij ging terug naar de amateurs 

en belandde bij DCV en, toen Mark ging stu-

deren aan de Sportacademie in Den Haag, bij 

Olympia. Daarna speelde hij nog 5 jaar bij DCV 

en stopte op zijn 33ste met zijn actieve voet-

balcarrière. ,,Het was niet zo dat ik helemaal niet 

meer voetbalde, maar andere dingen gingen nu 

voor. En ik wilde ook in conditie blijven en ging 

bijvoorbeeld marathons lopen.’’

Ervaren
Met Mark haal V.O.C. een ervaren oefenmees-

ter binnen. Want toen zijn carrière als speler er 

opzat lonkte het trainerschap. Naast zijn werk als 

vakleerkracht bewegingsonderwijs haalde Mark 

zijn diploma TC2 en later ook TC1. ,,Na de jeugd 

wilde ik het bij de grote mannen proberen,’’ ver-

telt hij. ,,Dat beviel heel goed.’’ Zijn eerste club 

als trainer was Be Fair uit Waddinxveen, waar hij 

drie jaar de scepter zwaaide. Daarna volgden 

FC Binnenmaas, Soccer Boys en Papendrecht, 

en meest recentelijk VVAC. Ook gaf hij namens 

de KNVB TC3-cursussen en was zodoende al 

regelmatig te gast aan de Hazelaarweg. En 

tegenwoordig trapt hij ook z’n partijtjes mee in 

Dubbelsteyn Heerendivisie.

Goed gevoel
Mark had al direct een goed gevoel bij V.O.C., 

de club die hij al een beetje in de gaten hield, al 

was het alleen maar omdat hij drie spelers die 

nu in het eerste zitten al kende van de regiose-

lectie. ,,Martijn de Vries, Jermaine Varela en Pieter 

Beereboom zaten in het regioteam dat ik onder 

mijn hoede had en ook eerdere V.O.C.-trainers 

Patrick Akerboom en Peter de Haan ken ik goed.’’ 

Eén app’je van V.O.C. of-ie nu al had getekend bij Papendrecht. 
Het antwoord was: nee. Of hij zin had om de selectie aan de 
Hazelaarweg onder z’n hoede te nemen? Het antwoord was: ja. 
Mark Weel (42), die vorig jaar aan het roer stond bij tweede-
klasser Papendrecht en de afgelopen maanden interim was bij 
VVAC in Ottoland, heeft zin in zijn nieuwe klus. ,,V.O.C. is een 
grote, goed georganiseerde club waar veel mogelijk is en nor-
men en waarden hoog in het vaandel staan.’’

Selectie krijgt ervaren 
oefenmeester

Mark Weel heeft zin in klus bij V.O.C. Zijn eerste observaties over V.O.C.: ,,De club is 

goed georganiseerd, het is een grote club, er 

is veel mogelijk, de normen en waarden staan 

hoog in het vaandel en ze denken echt na over 

het opleiden van spelers én trainers. En gezellig-

heid en prestaties gaan goed samen.’’    

Geldbuidel
Net als eerdere trainers bij V.O.C. krijgt ook Mark 

te maken met het feit dat er geen spelers wor-

den aangetrokken, er niet met de geldbuidel 

wordt gezwaaid en iedere selectiespeler net 

als alle andere V.O.C.’ers gewoon z’n contributie 

betaalt. Ook ontbeert de selectie nog steeds 

een uitgesproken goalgetter, die V.O.C. eerder 

met Thomas Verhaar en Dave van der Steen 

wel had. ,,Ze spelen absoluut verzorgd voetbal 

maar komen nog steeds niet gemakkelijk aan de 

doelpunten,’’ analyseert Mark. ,,Dat wordt zeker 

een uitdaging om dat met de eigen jeugd in 

te passen.’’ 

Veel verwacht Mark van spelervolgsysteem 

dat nu wordt geïntroduceerd waarbij sterke en 

zwakke punten van een speler nauwkeurig wor-

den gemonitord. Ook wordt in de nabije toe-

komst gebruik gemaakt van videoanalyses. ,,De 

bedoeling is om beelden van de wedstrijd gelijk 

de volgende dag, dus op maandag, te bekijken 

en de spelers feedback op hun eigen handelen 

te laten geven. Zo kunnen we dingen gericht 

gaan verbeteren. Een mooi middel om spelers 

te ontwikkelen.’’

Flow
Intensief contact met Robert Verbeek heeft 

Mark op dit moment niet. ,,Ik ga daar nu niet in 

de weg zitten. De groep zit nu in een bepaalde 

flow en ik wil Robert op geen enkele manier 

voor de voeten lopen. Als het seizoen is afgelo-

pen is gaan we wel eens kijken. Wie blijft er en 

wie gaat er weg? is de eerste vraag waar je mee 

te maken krijgt.’’ 

Mark heeft al een aantal wedstrijden van het 

eerste bekeken en concludeert dat zeker tegen 

Velo, Woerden en Olympia V.O.C. het betere van 

het spel had. ,,Het is behalve een kwestie van 

techniek ook een kwestie van mentaliteit. Die 

dingen moeten allemaal in elkaar grijpen, tech-

nisch, tactisch en het onderling samenwerken. 

Daar gaan we komend seizoen hard aan wer-

ken.’’   

Albrand Leeuwe
Foto Petra van der Veer 
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Wist u dat MO13-1 het best presterende team 

van V.O.C. is? Ook zo benieuwd hoe de mei-

den deze prestigieuze titel en kortgeleden het  

kampioenschap hebben weten binnen te sle-

pen? Graag stellen wij de meiden hieronder aan 

jullie voor:

• Op goal staat Mare, onze keepster, met de 

beste 1 april grap. Haar specialiteit is uitkomen. 

Dit jaar heeft zij geleerd om in de kruising te dui-

ken en ze wil nog beter leren uittrappen. Al op 

7- jarige leeftijd begon zij met voetballen. Haar 

grote voorbeeld is Kenneth Vermeer. 

• Merel, die op haar 9de haar eerste balle-

tje trapte, staat het liefst laatste vrouw, om de 

tegenstander tegen te houden, maar ze vindt 

het ook leuk om spits te staan en zelf te scoren. 

Merel is sterk in rugdekking geven aan de verde-

digers. Net als haar grote voorbeeld, Dirk Kuyt, is 

ze sympathiek en speelt ze eerlijk. Dit jaar heeft 

ze geleerd een goede vrije trap te nemen en wil 

ze nog beter leren verdedigen.

• Eva, ook op haar 9e begonnen met voetbal-

len, staat het liefst linksachter, omdat ze het fijn 

vindt om te verdedigen. Met haar fantastische 

linker been draait zij naar buiten weg en speelt 

de bal heel mooi langs de lijn naar voren.

• Ook Isa voetbalt al vanaf haar 9de. Het liefst 

staat zij voorstopper. De kracht van Isa is dat je 

haar drie keer voorbij moet spelen, voordat je er 

voorbij bent. Dit jaar heeft Isa positiespel tijdens 

de aanval geleerd. Ze wil graag nog harder leren 

schieten. 

• Dounia, ook op haar 9de begonnen, is een 

sterke verdediger. Zij blijft goed tussen de 

tegenstander en de goal. Haar favoriete positie 

is rechtsachter, omdat ze dan kan verdedigen 

en aanvallen. Messi, maar ook Viviane Miedema, 

Manon Melis en Lieke Martens zijn haar grote 

voorbeelden. Graag wil ze leren nog beter hard 

en hoog te schieten.

• Mischa, stond met 5 jaar al op het veld, speelt 

graag linksmidden of linksvoor. Zij heeft een ver-

woestend schot en een mooie lange pass. Haar 

grote voorbeeld is Arjen Robben, omdat hij ook 

linksbenig is en vanaf rechts naar binnen trekt 

en dan met links scoort. Dit jaar heeft zij geleerd 

uit een corner te koppen. 

• Pien is de stofzuiger op het middenveld met 

haar strakke mandekking. 

• Marel geeft graag rugdekking aan het mid-

denveld. Zij kijkt goed naar de bal bij het ver-

dedigen. Marel wil graag hard leren schieten.

• Gaby haar favoriete positie is links- of rechts-

half. Zij kan de bal goed afschermen. Haar leer-

doel is op de juiste positie verdedigen.

• Lynne is de aanvoerder van dit team; zij moti-

veert iedereen. Haar favoriete positie is spits. Ze 

kan goed met de bal aan de voet naar voren 

rennen en scoren vanaf links. 

• Victoria staat het liefst rechtsvoor. Haar kwali-

teit is de tegenstander uitspelen en schieten. Ze 

is snel en laat zich niet wegzetten.

• Aleysia speelt graag in de spits. Haar specia-

liteit is de bal aannemen, de tegenstander uit-

spelen en schieten. Ondanks dat ze klein is kan 

ze goed hard schieten.

• Malene staat het liefst rechtsvoor. Zij heeft een 

goed schot en is een echte goaltjesgetter.

• Lot is niet alleen de reservekeeper, maar ook 

een hele goede voorstopper. Zij is sterk, heeft 

een keihard schot en gaat stevig het duel in.

Meiden van Bas en Wijnand best presterende team van V.O.C.

MO13-1: absoluut 
kampioensteam
Het meidenvoetbal is immens populair bij V.O.C. En dat die meiden ook nog een 
aardig balletje kunnen trappen, blijkt wel uit de prestaties van MO13-1, die bijna 
niet meer weten wat verliezen is. Sterker nog, enkele weken geleden werden de 
meiden kampioen!! Hester Wessels, een van de twee teammanagers van dit prach-
tige team stelt de meiden voor en verklapt het geheim van deze succesploeg.

• And last but not least, Lotte ‘de stier’. Het is onmogelijk om Lotte voorbij 

te spelen. Ze kan op meerdere posities spelen en heeft de beste menta-

liteit.

De coaches Bas en Wijnand zijn supertrots op dit geweldige team dat 

gaat voor het kampioenschap. De meiden zijn bloedfanatiek en als echte 

Rotterdammers tonen zij zich ‘sterker door strijd’. Zij genieten ervan te zien 

hoe de meiden zich steeds weer verder ontwikkelen, zowel technisch als 

qua spelinzicht. Samen met de enthousiaste trainers Andrew, Tjeerd en 

Wijnand hebben zij dit team naar een hoger niveau gebracht.

V.O.C. is de favoriete club voor de meiden, omdat het gezellig is en er 

meidenteams zijn. Om V.O.C. nog leuker te maken zouden er vooral nog 

meer meidenteams moeten komen, maar ook een mooier tenue en meer 

voetbalkooien kunnen een positieve bijdrage leveren. De meiden zijn vaak 

op V.O.C. te vinden en kijken dan naar wedstrijden van andere meiden-

teams en van het eerste. De volgende teams willen ze graag een keer 

uitdagen voor een oefenwedstrijd: MO15-1, JO13-2 en/ of de ouders. Wie 

gaat deze uitdaging aan?

MO13-01 is blij dat ze in een meidenteam spelen; Jongens zijn een stuk 

fysieker en meiden zijn veel beter in samenspelen. Ook de goede sfeer 

binnen het team is een veelgenoemd pluspunt. Plezier maken en leren 

vinden de meiden het belangrijkst, maar scoren en winnen zijn ook fijn. 

De meiden laten zich graag inspireren door voetbal op de televisie. Als 

de meiden een andere sport zouden moeten kiezen, worden basketbal, 

atletiek, turnen en judo genoemd.

Lol is het allerbelangrijkste binnen het team. Maar het is ook leuk om te 

leren, zodat je wedstrijden kan winnen. MO13-1 heeft meerdere geheime 

wapens; de samenwerking, de diepte-passes, doorgaan ook bij achter-

stand en natuurlijk de geheime corner-truc. Ook buiten het voetbalveld 

zien de meiden elkaar. Het lijkt de meiden leuk een keer alle plekken in het 

veld om te gooien, samen naar een wedstrijd van de eredivisie te gaan en 

nog een keer een teamuitje te organiseren. 

Om zich goed voor te bereiden op de wedstrijd trainen de meiden, gaan 

ze op tijd naar bed, eten ze pasta en doen goed mee met de warming-

up. De leukste training is keepersoorlog, partijtje en positiespel. Gelukkig 

krijgen de meiden iedere vrijdag een nieuw pasta-recept van hun zorg-

zame coach, zodat het ook voor de rest van de familie nog leuk blijft. Voor 

aanvang van iedere wedstrijd straalt de teamspirit eraf bij de stoere yell: 

“Wie zijn wij? V.O.C.!”. De meiden staan dan in een kringetje en Mare, de 

keepster, springt in het midden op. Als er vervolgens door V.O.C. gescoord 

wordt doen de coaches een door de meiden bedacht dansje. De ouders 

zijn altijd in grote getale aanwezig en moedigen enthousiast aan. 

Op doelsaldo staan we nu tweede. Help ons de nodige goals te scoren, 

door ons aan te moedigen en mee te dansen bij iedere goal. Wij hopen 

jullie binnenkort te zien langs de lijn. 

Hester Wessels
Foto’s Siebold Nijenhuis
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Of misschien zouden we in dit geval 
het oude gezegde beter kunnen begin-
nen met ‘Beter aan het slot nog bijge-
draaid …..’  

De KNVB is al een tijdje bezig met het ‘stroomlijnen’ van 

competitieprogramma’s in het amateurvoetbal. Terzijde: 

het blijft raar dat in de KNVB-organisatie nog steeds 

sprake is van een scheiding tussen amateur- en betaald 

voetbal, terwijl die toch vaak door elkaar heen lopen. Dat 

is bijvoorbeeld het geval in de tweede en derde divisie; 

daar wordt die vermenging door diezelfde KNVB juist 

verplicht gesteld. 

De nieuwe opzet van de speeldagenkalender (later 

beginnen en later eindigen) is toegelicht  (zie http://

www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/23742/

vijf-voordelen-van-de-nieuwe-speeldagenkalender) met 

argumenten als ‘Meer tijd om fit te worden’, ‘Ideaal voor 

mooi-weer-voetballers’ en ‘Minder winterkleding nodig’. 

Wat je ook van zulke argumenten mag vinden, de con-

clusie: de voetbalcompetitie loopt door tot eind mei 

bedreigt de cricketcompetitie en vooral het toch al korte 

seizoen voor jeugdcricket. 

In goed overleg met andere oude verenigingen die voet-

bal en cricket combineren en met de KNCB, is de afgelo-

pen maanden vaak besproken gesproken met vertegen-

woordigers van de KNVB. Nu staat het Zeister bolwerk 

niet direct bekend om een overdaad aan flexibiliteit, 

souplesse en begrip voor de positie van anderen. Maar 

in dit geval zijn wij prettig verrast met de opstelling van 

de KNVB.

In de eerste plaats is ook voor de KNVB duidelijk dat de 

opleiding en ontwikkeling van (vooral) jeugdige spor-

ters zeer is gebaat met het (kunnen) spelen van meer-

dere sporten. Dat draagt bij aan zowel de fysieke als de 

mentale sportontwikkeling. Bovendien stellen voetbal/

cricketverenigingen zich over het algemeen positief 

op in en buiten het veld en dragen daarmee bij aan het 

fundament van de bond. Verder zal bij clubs met meer-

dere sporten een seizoensoverlap extra ballast voor vrij-

willigers betekenen en de beschikbaarheid van velden 

bemoeilijken. Het doet veel genoegen dat bij de KNVB 

niet alleen een gewillig oor bleek te bestaan voor de aan-

gedragen bezwaren en overwegingen, maar dat de bond 

ook aangeeft daar rekening mee te gaan houden bij het 

vaststellen van de voetbalcompetitie.

Een pluim voor de KNVB en voor de KNCB mag ook wel 

eens worden uitgedeeld.

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

‘ Beter ten halve 
gekeerd...’

24

Waar zouden wij zijn zonder onze vrijwilligers? De 
mensen die zich inzetten voor de club en die het uit 
liefde voor V.O.C. en voor de sport mogelijk maken dat 
onze leden kunnen voetballen en cricketen op V.O.C.
De vrijwilligerscommissie en het bestuur nodigen 
hen uit voor een speciale V.I.P.-ontvangst tijdens de 
wedstrijd V.O.C. - Sparta op woensdag 11 juli 2017. 
Hou die datum vrij!

De vrijwilligerscommissie:
Erna Truijens
Annebo Verhoeven
Ton van Hoorn
Mies van Everdingen
Roberto Wiredu
Fred van Roon

V.I.P.-ontvangst voor onze vrijwilligers
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DINSDAG 11 JULI 2017

TERREIN: HAZELAARWEG 7 

AANVANG WEDSTRIJD 20.00 UUR 

VOC 1-SPARTA  1ROTTERDA
M

WWW.V-O-C.NL

V.O.C. en Sparta Rotterdam zullen voor de derde keer de strĳ d aanbinden om 
DE JOHN KERSTHOLT BOKAAL 

Kaarten zĳ n € 7,- per stuk, te koop via 

TicketScript 
(of zie link op www.v-o-c.nl). 

Of boek het VIP BUSINESS ARRANGEMENT voor € 55,- p.p. 
inclusief drank, BBQ en de wedstrĳ d.

Stuur hiervoor een mail naar 
vocsparta@gmail.com.

VOC_Lustrum_Wedstrijd_2017.indd   1 11-05-17   16:20

GEZOCHT
SCHEIDSRECHTERS  

JEUGD

GEZOCHT
SCHEIDSRECHTERS  

SENIOREN

fredvanroon@v-o-c.nl

fredvanroon@v-o-c.nl

Het fluiten van wedstrijden op passend niveau.  
Als je begint gebeurt dat onder begeleiding  

van een ervaren scheidsrechter en indien nodig 
krijg je een opleiding van de KNVB.  

Hou rekening met  
ongeveer 1 wedstrijd per 2 weken.

Het fluiten van wedstrijden op passend niveau.  
Als je begint leidt je wedstrijden onder  

begeleiding van een ervaren scheidsrechter  
en indien nodig wordt gezorgd  

voor een opleiding door de KNVB. Hou rekening 
met ongeveer 1 wedstrijd per 2 weken.
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In de voetsporen van  
Piet van Schooneveld 
Oud-V.O.C.’er Freek Boelen vertrok dertien jaar geleden naar 
China en wilde in zijn nieuwe thuisland per se iets met voetbal 
doen. Dat is meer dan gelukt: niet alleen transformeerde hij de 
Shanghai Lions tot een voetbalclub met 85 leden, ook is hij nu 
10 jaar voorzitter van de Shanghai Premier League, waarin 
tientallen senioren- en veteranenteams elke week de strijd 
aangaan. Freek vertelt over zijn belevenissen vanuit China.

Toen ik dertien jaar geleden van Singapore naar 

Shanghai vertrok, had ik altijd in mijn achter-

hoofd om naast mijn baan iets met voetbal te 

gaan doen. China was een van de weinige lan-

den in de wereld waar het voetbal nog steeds 

niet was ontwikkeld en dat bood perspectief ! 

Slechts een paar jaar terug stond Chinees voet-

bal voor omkoping en schandalen en ik zal 

jullie de details besparen. Maar toen China in 

Juni 2013 in eigen huis met 1-5 verloor van het 

tweede elftal van Thailand op nota bene de ver-

jaardag van de President Xi Jing Ping, was de 

maat vol! Xi Jing Ping, nu een goede vriend van 

Donald Trump, belde persoonlijk Camacho de 

succesvolle coach van Spanje op om hem te 

vertellen dat hij kon vertrekken. Hij was aange-

steld om China naar de World Cup in Brazilië 

te loodsen. Het verhaal gaat dat de Chinese 

spelers expres verloren, omdat ze niet genoeg 

betaald kregen. Voor het hele verslag zie de link 

hieronder. http://www.scmp.com/sport/china/arti-

cle/1262784/china-players-accused-corruption-after-

heavy-defeat-against-thailand

Een week later liet Xi Jing Ping aan het Chinese 

volk weten dat voetbalontwikkeling prioriteit 

nummer 1 was. Alle scholen werden verplicht 

om voetballessen te geven, hetgeen een ‘major 

leap forward’ was !

Wanneer je een sportclub officieel wilt laten 

registreren in Shanghai, is dat een mission 

impossible! Officieel zijn er maar acht sportver-

enigingen in Shanghai, waaronder zwemmen 

en rugby en handboogschieten. Je hebt meer-

dere communistische partijleden in je vereni-

ging nodig om het proces te voltooien.  

In 1996 hadden een aantal expats de Shanghai 

Lions opgericht. Ik kwam bij ze terecht nadat 

ik op zoek was naar een huis en strandde op 

een mooi voetbalveld met een nieuw clubge-

bouw ernaast. Ik ben er nooit meer weggegaan 

en woon daar nu nog steeds. Ik heb in 2004 de 

Shanghai Lions onder mijn hoede genomen 

en we zijn uitgegroeid tot een echte club met 

85 leden! We hebben twee seniorenelftallen, 

een grote veteranenafdeling en ook een U19-

selectie. We zijn vier keer gekozen tot het beste 

sportteam van Shanghai en hebben regelmatig 

in de verschillende leagues gewonnen. Meer 

informatie staat op onze website www.shang-

hai-lions.com

Expat-elftallen
De Shanghai Premier League (SPL) was in 2003 

opgericht door een paar Lions spelers. In die tijd 

was het een senioren league bestaande uit een 

paar expat-elftallen, maar ook lokale teams zoals 

een team van de parkeerpolitie van Shanghai. 

Die waren er later echter uitgegooid omdat ze 

in een cupfinale tegen de Lions onze spelers 

aanvielen met cornervlaggen toen zij met 1-0 

achter kwamen. 

Ik ben sinds 2007 actief als voorzitter van de SPL 

en we hebben in de laatste 10 jaar veel vooruit-

gang geboekt. Naast de Senioren league heb-

ben we een SPL Veteranen league opgezet voor 

spelers boven de 35 jaar ! Er spelen 10 elftallen 

uit de hele wereld in mee en de oudste speler 

is 63 jaar. Het mooie van deze league is dat er 

sterke groei in zit, want iedereen wordt een dag-

je ouder en speelt tegenwoordig langer door!

We hebben ook een onder 19 SPL league voor 

High School Studenten en een onder 16 league 

voor Middelbare scholieren. Ze spelen op vrij-

dag- en zaterdagavond. 

Leukste league
Op zaterdagochtend organiseren we de leuk-

ste league voor jongens en meisjes onder de 

8, die hun eerste stappen in het voetbal zet-

ten. Ze spelen vijf tegen vijf op een ruim veld. 

Je kunt meer dan honderdkinderen vanuit de 

hele wereld aan het werk zien met natuurlijk de 

schreeuwende ouders langs de lijn. Het blijft een 

prachtig schouwspel en heel leuk om te doen.  

Op dit moment nemen er meer dan 45 elftallen 

deel aan de SPL leagues en we groeien rustig 

door. Vele jeugdvoetbal academies van beken-

de clubs worden nu opgericht in Shanghai en 

die elftallen moeten wel in een competitie spe-

len. Zo komen ze automatisch bij ons terecht. 

Illegaal
Ik ben bij V.O.C. terecht gekomen op mijn 

13de. Het was halverwege het seizoen en 

omdat ik niet meer geregistreerd kon worden, 

heb ik onder het toeziend oog van Piet van 

Schooneveld een half jaar illegaal gespeeld voor 

V.O.C.. Hetgeen inhield dat ik me vaak op het 

toilet bevond toen de namen van de spelers 

met bijbehorende foto werden gecontroleerd. 

In die tijd groeide mijn bewondering voor Piet. 

Hij kende elke speler bij zijn naam en was super 

enthousiast, met name als je ook nog een aardig 

balletje kon trappen. Ik dacht toen bij mezelf dat 

ik net als Piet later met jongeren zou willen wer-

ken om zo actief te bezig te zijn met voetbal en 

me zo tevens jong te blijven voelen.

Beste Piet, vanuit het verre Shanghai wil ik je 

graag bedanken dat je mijn inspiratiebron bent 

geweest om actief te blijven in de sport en om 

de kennis en ervaringen over te dragen aan de 

jongeren uit de hele wereld !

Op een zaterdagochtend vroeg ik aan de pupil-

len:“Who knows a famous footballplayer? Alle 

namen vlogen in het rond: Christiano Ronaldo, 

Messi, Pogba, Iniesta, Ozil. Totdat een klein 

jochie uit Chili riep : “Coach Freek !” 

Mijn dag kon niet meer stuk ! Bedankt Piet ! 

Freek Boelen

Oud V.O.C.‘er Freek Boelen zet in Shanghai voetbalcompetitie op
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Jos Harms (V.O.C. 10) volbrengt 22.500 kilometer van kaap naar kaap 

Grootste nachtmerrie: 
rendieren!
Rendieren die uit het niets opduiken, ezels, gnoes en kamelen op de weg, ijzige kou, verzen-
gende hitte, mannen met kalasjnikovs en tientallen briefjes van één dollar in het dashboard-
kastje om controleposten te kunnen passeren. De tocht van Jos Harms van V.O.C.10 -ruim 22.500 
kilometer in een Dacia Duster voor het goede doel- zit er op en werd er een om nooit te vergeten. 
,,Het was schitterend om dit allemaal te hebben gezien én te hebben gedaan met twee van je 
beste vrienden.’’

Ze wisten van tevo-

ren dat het geen 

gemakkelijke tocht 

zou worden: van 

de Noord- naar de 

Zuidkaap, van de ijzi-

ge kou in het noor-

delijkste puntje van 

Noorwegen, naar Zuid-Europa, dwars door het 

bij tijd en wijlen snikhete Afrika om te eindigen 

op het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika waar 

je nog met de auto kunt komen. 

Jos stapte met twee vrienden in de auto om 

een zwaargesponsorde tocht van 22.500 

kilometer af te leggen. En dat het allemaal 

zwaargesponsord was, was maar goed ook: 

want elke euro die het trio met de stichting 

Care4More op haalde gaat naar het goede 

doel. Dat goede doel omvat een aantal con-

crete projecten, variërend van betere leefom-

standigheden voor meisjes in Burkina Fasso, 

hazenlip-operaties in Benin, veilig spelen en 

sporten in Kameroen en fietsen voor scholen 

Zuid-Afrika. Met een Dacia Duster, beplakte 

met stickers van gul gevende bedrijven en uit-

gerust met de modernste apparatuur, ging het 

avontuur van start in een klein dorpje bij de 

Noordkaap. ,,Zelfs de burgemeester was erbij 

toen we vertrokken, in het holst van de nacht,’’ 

blikt Jos terug. ,,Hij gaf het startschot voor wat 

een tocht om nooit te vergeten zou worden.’’ 

Pikkedonker
Vanaf daar ging de rit door Noorwegen, 

Finland en Zweden. ,,Het eerste stuk was pik-

kedonker en we hadden continue rendieren 

op de weg. Eerst denk je: gaaf! Maar uiteinde-

lijk is het je grootste nachtmerrie, ineens staan 

ze voor je auto en moet je in de remmen. En 

een hoop klein wild dat oversteekt en je niet 

altijd meer kunt ontwijken.’’

De eerste etappe zit het trio 12 tot 16 uur in 

de auto en bereikt in zeven dagen Gibraltar. 

,,Göteborg, Hamburg, Amsterdam, Lyon, dat 

ging allemaal redelijk soepel. Het was plank-

gas en gáán. Onderweg hadden we zelfs 

nog tijd voor enkele presentaties bij bedrij-

ven die ons hadden gesponsord.’’ Toen was 

het gedaan met het gemakkelijke deel van 

de reis, door landen met voorspelbare regels, 

goede wegen en genoeg gelegenheid om 

te overnachten. ,,In Marokko hadden we tot 

Agadir nog een goede snelweg, daarna werd 

het minder. We hadden toen nog twee dagen 

nodig om Marokko uit te komen om door te 

rijden naar de Westelijke Sahara. Dat gebied is 

zo uitgestrekt en zo mooi, dat is echt indruk-

wekkend. Namibië heeft de naam, maar dit 

was mooier.’’ De rijomstandigheden worden, 

hoe verder de tocht door Afrika voert, niet 

gemakkelijker. ,,Kamelen duiken overal op. 

Eerst is het leuk, maar opschieten doet het 

niet echt als ze op de weg staan. Ezels zijn nog 

lastiger; die blijven staan.’’

Soepel 
Niettemin verloopt het tot Nouakchott, de 

lijke ervaring. Niet in de laatste plaats omdat 

het natuurlijk allemaal begonnen was om 

geld op te halen voor het goede doel. In de 

aanloop naar de race werd 35.000 euro opge-

haald; 22.500 euro is inmiddels besteed aan de 

doelen die vooraf waren gekozen en 12.500 

euro wordt de komende tijd nog gedoneerd. 

Tijdens hun tocht bezochten ze onder meer 

het opvanghuis voor meiden in Burkina Fasso, 

dat is bedoeld om meisjes een toekomst te 

geven en te voorkomen dat ze heel de dag 

thuis zitten. ,,Veel meisjes waren getraumati-

seerd. We hebben daar in ieder geval de naai-

machines gezien die gebruikt worden in de 

handwerkklas.’’ Een ander project in hetzelfde 

land was al even dramatisch. Jos: ,,Het gaat 

hier om de zandmannetjes, jonge jongens die 

zonder noemenswaardige bescherming de 

mijnen in worden gestuurd. Ze hebben geen 

geld voor school en zijn daarom gedwongen 

dit werk te doen, schrijnend. Voor zestien 

jongens hebben we het schoolgeld betaald, 

zodat ze in de schoolbanken zitten in plaats 

van in de mijnen. In een revalidatiekliniek in 

hetzelfde land doneerde Care4More geld voor 

onder meer het verhelpen van klompvoeten 

en aangepaste schoenen. In Zuid-Afrika zorg-

de de stichting voor schoolspullen voor hon-

derd kinderen en doneerde voor psychologi-

sche ondersteuning voor verwaarloosde en 

misbruikte kinderen. ,,Je komt er in ieder geval 

achter hoe goed we het hier in Nederland 

hebben.’’ 

Documentaire
De komende tijd willen de drie een documen-

taire maken over hun belevenissen. ,,Juist ook 

om te laten zien aan mensen wat er met hun 

geld is gebeurd.’’ Ook staan er nog een aantal 

presentaties bij bedrijven op het programma. 

Hoewel de tocht dus nu is volbracht blijft de 

site in ieder geval in de lucht, zodat mensen 

kunnen blijven geven aan de goede doelen. 

Een nieuwe tocht, of een andere spectaculaire 

actie, zit er voorlopig even niet in. ,,Het heeft 

dan ook te maken met praktische zaken, zoals 

het aantal vrije dagen dat je hebt.’’ In ieder 

geval was het een ervaring om nooit te ver-

geten. ,,Het was een heel goed team. En een 

persoonlijk doel om dit te doen. Dat ik dit heb 

allemaal heb gedaan en gezien, mét twee van 

je beste vrienden, dat is ongelofelijk.’’

Albrand Leeuwe  

hoofdstad van Mauritanië, allemaal redelijk 

soepel. De wegen zijn redelijk, de natuur 

prachtig en de veiligheid is (nog) niet in het 

geding. Vanaf daar gaat het door Mali richting 

Burkina Fasso. ,,In dat gebied spreek je echt 

over piraten die op het land zitten. In ieder 

dorp dat je passeert zitten spotters die in de 

gaten houden wat voor interessants er voorbij 

komt. Toen we Mali inreden was het al avond 

en later hoorden we dat we echt door het oog 

van de naald waren gekropen, omdat we het 

meest beruchte en gevaarlijke stuk hadden 

genomen. Gelukkig liep het allemaal goed af.’’ 

Dat gold ook toen het drietal in Congo op een 

roadblock stuitte en een jongen van een jaar 

of 15 met de vinger om de trekker van een 

kalasjnikov dreigend de auto in tuurde. Ook 

dat liep goed af, net als de tientallen keren dat 

de Dacia in Nigeria - waar de terreurorganisa-

tie Boko Harram in veel gebieden de scepter 

zwaait - halt moest houden bij een wegver-

sperring en een van de 300 briefjes van één 

dollar die het trio voor dit soort gelegenheden 

in het dashboardkastje had liggen wonderen 

bleek te verrichten. Alleen al in de 36 uur dat 

Jos en consorten door Nigeria reden, werden 

ze 75 keer aangehouden, omdat de lampen 

niet zouden deugen, de achterbank niet aan 

de regels voldeed en nog veel meer excuses. 

,,Nigeria wens je echt je ergste vijanden niet 

toe,’’ concludeert Jos. ,,Hele groepen mannen 

die in elkaar achterna zaten met machetes, 

verschrikkelijk.’’ 

Pas in Namibië leek het echt eindelijk vakan-

tie te worden en kon er pas weer fatsoenlijk 

gegeten en overnacht worden. ,,Het eten was 

daarvoor vaak dramatisch. We hebben heel 

wat keren droog brood gegeten. Of we zaten 

met onze blikken Unox-soep en knakworsten 

op de grond te eten.’’ 

Ontberingen
Die ontberingen waren vooraf ingecalculeerd 

en resulteerden uiteindelijk in een onvergete-
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«  14 APRIL
Al even traditioneel: het 
jaarlijkse 
Paaseierentoernooi voor 
de kabouters, F-mini’s, F 
en E-jeugd van V.O.C. En 
uiteraard werd ook het 
cricket niet vergeten!

18 MEI
V.O.C. beschikt inmiddels over een omvangrijke 
en goedgeschoolde trainingsstaf, mannen en 
vrouwen die continu werken aan hun scholing. 
In mei zijn weer dertien enthousiaste trainers 
het felbegeerde papiertje van de KNVB rijker! 

13 MEI
Wisseling van de wacht: V.O.C. is weer het 
domein van de cricketters! Bij verhindering van 
voetbalcommissaris Karl Horrmann aarzelde 
voorzitter René van Ierschot niet om de sleutel 
van het clubhuis over te dragen aan zoon én 
cricketcommissaris Reinout. Een 
familieonderonsje dus!

13 APRIL:
AllRedBlacks, de businessclub van V.O.C., 
organiseert regelmatig bijeenkomsten met 
aansprekende gasten. In april is dat niemand 
minder dan Golden Earring-frontman Barry Hay, 
69-jaar jong en still going strong!

12 JANUARI
De selectie van V.O.C. reist in januari opnieuw af naar het 
zonnige zuiden voor het traditionele trainingskamp. Ditmaal 
is Valencia de stad waar de ploeg onder leiding van Robert 
Verbeek zich ont- én inspant.

 2016-2017
KALENDER 
V.O.C. Cricket en Voetbal

 JUNI 2017
Ma 12/6 Algemene Leden Vergadering

Vr 16/6 & Za 17/6 E-kamp

Za 17/6 Wally van Weelde Memorial

Vr 23/6 V.O.C.-SGS

  Laatste Heerendivisiewedstrijden 

van het seizoen

Za 24/6 Afsluiting Jeugdvoetbal

Zo 25/6 V.O.C.-Hermes

 Zomerborrel Bloedhonden

 JULI 2017
Di 11/7 V.O.C.-Sparta

Do 13/7 U15 KNCB -Queens College

Zo 16/7 V.O.C.-Quick

Di 18/7 & Wo 19/7 U19 KNCB - Denmark

 JANUARI 2017
Zo 1/1 Nieuwjaarsreceptie

Za 28-1 D-Feest

 AUGUSTUS 2017
Zo 6/8 V.O.C.-ACC

Ma 14/8-Wo 16/8 Zomervoetbalkamp

Za 19/8 Hill Billy Games

Zo 20/8  V.O.C.-HBS

Zo 27/8 Punjap-V.O.C. 1

 SEPTEMBER 2017
Zo 24/9 Start voetbalcompetitie eerste

Vrijdag 10 februari was het 
weer zover.  Het  tweede 
Vrijwilligersdiner stond op de 
agenda. Vorig jaar was mijn 
eerste waar ik als kersverse 
vrijwilliger met mijn neus in 
de boter viel en ook dit keer 
had ik er zin in! Geen betere 
manier om het weekend in te 
luiden in een gezellige entou-
rage met hap en drank. 

Traditiegetrouw werd iedereen weer even har-

telijk als altijd door Erna en Annebo ontvangen. 

Het was druk, en dat is voor een vrijwilligerse-

venement een goed teken! Ik heb het de vorige 

keer ook al gezegd maar herhaal het hier nog 

maar eens; clubs als V.O.C. bestaan bij de gra-

tie van de vele vrijwilligers. Het is geen toeval 

dat V.O.C. al meer dan 120 jaar bestaat. Dat is de 

resultante van een helder beleid waar de tering 

naar de nering wordt gezet en vrijwilligers een 

cruciale rol spelen. Ik blijf het als import mooi 

vinden om te zien dat zo’n grote en traditionele 

club als V.O.C. draait als een professionele en 

geoliede machine, slechts met vrijwilligers als 

medewerkers. Allemaal mannen en vrouwen, 

jongens en meisjes die net als ik wel tien rede-

nen kunnen opnoemen waarom ze geen zin 

hebben om hun schaarse vrije tijd te besteden 

aan het maken van wedstrijdschema’s, bakken 

van tosti’s, strikken van veters , opleiden van trai-

ners en scheidsrechters, tikken van stukjes voor 

het clubblad en al wat dies meer. En toch is er 

maar één reden waarom al die vrijwilligers dat 

wel doen; clubliefde! Ik ben nog niet eens zo 

lang lid van V.O.C. maar ik moet toegeven dat 

ik toch wel wat voor deze club voel. De wijze 

waarop men hier met elkaar omgaat, hoe de 

jeugd begeleid wordt, de Heren 1 op zondag 

(waarover verderop in deze VOCabulaire meer) 

en dat prachtige tenue. En natuurlijk Erna en 

Annebo! Zij waren het die mij ‘geronseld’ heb-

ben voor de vrijwilligerscommissie. Tegen 

zoveel enthousiasme kan een mens niet op en 

daardoor mogen wij nu als wederdienst weer 

aanschuiven bij het jaarlijkse Vrijwilligersdiner. 

Voorwaar een hele eer. 

Grote hoogte
Traditiegetrouw spreekt onze voorzitter René 

van Ierschot ons vooraf toe. Ook bijna tradi-

tiegetrouw doet hij dat vanaf grote hoogte of, 

zoals dit jaar, vanuit de verte. Waar hij ons vorig 

jaar nog vanaf 30.000 voet zijn visie meegaf was 

hij dit jaar een kleine 17.000 kilometer van ons 

verwijderd alwaar hij ons vanuit het snikhete 

Sydney toesprak. René’s boodschap was mooi 

en onderschrijf ik volledig. Hij vertelde dat hij 

soms het gevoel heeft dat het pas heeft dat - bij 

alles wat hij als voorzitter doet - hij van zichzelf 

en van de clubleden verlangt dat V.O.C. te allen 

tijde op de eerste plaats komt. Dat is uiteraard 

niet zo maar zo voelt dat soms. Er zijn uiter-

aard belangrijker dingen dan V.O.C. De stevige 

band tussen V.O.C.-ers bijvoorbeeld- gericht op 

vriendschap, vertrouwen en wederzijds respect 

- zou het wel mooi maken als in al ons doen en 

laten, V.O.C. een veilige tweede plek zou kunnen 

krijgen, achter familie, gezondheid of wat je dan 

ook maar het allerbelangrijkst vindt.  V.O.C. als 

onderdeel van je referentiekader. Het klinkt mij 

mooi in de oren. Het is onder andere zijn taak 

als voorzitter, maar ook van ons als clubleden, 

om de oude V.O.C. waarden en tradities hoog te 

houden. Illustratief was de aanwezigheid op de 

club de zondag voor het Vrijwiliigersdiner van 

de kleinzoon van onze oud ere-voorzitter Dirk 

van Prooije. Dat zijn mooie momenten.

Quiz
Ook traditie tijdens het Vrijwilligersdiner is de 

quiz. Er was dit jaar duidelijk energie gestoken 

in het niveau van de vragen want het was geen 

makkelijke opgave dit keer. De vraag waar de 

afkorting V.O.C. voor staat is geen geheim meer 

maar welke van de twee fusieclubs bestaat sinds 

1895…? Ik moest het antwoord schuldig blij-

ven al was het antwoord met een 50 procent-

kans achteraf goed gegokt (Volharding). De 

vraag hoeveel runs Wally van Weelde scoorde 

in zijn carrière, inclusief het Nederlands elftal, 

kan uiteraard alleen door de rasechte die-hards 

goed beantwoord worden. Gelukkig zijn die er 

ruimschoots al was het hebben van grijze haren 

blijkbaar een onmisbaar element, gezien het 

team dat uiteindelijk de meeste vragen goed 

had. Verstand komt dus echt met de jaren…

Na de prijsuitreiking mocht iedereen genieten 

van wederom een heerlijke Indische maaltijd. 

Ondertussen begon het buiten steeds harder te 

sneeuwen. Druk getelefoneer met de wedstrijd-

commissie. Na een kwartier was er duidelijk-

heid; alles tot 12.00 uur afgelast. Balen natuurlijk 

al moet ik heel eerlijk bekennen dat ik er voor 

dit keer niet zo rouwig om was.Uitslapen op 

zaterdag en even niet om 8.00 uur verzamelen 

in de kleedkamer met de F-09 is ook wel eens 

fijn. Doe dan nog maar een biertje! En het bleef 

nog lang gezellig…

Willem Jan Ruiter

Vrijwilligersdiner na twee keer nu al echte V.O.C.-traditie

En het bleef nog lang gezellig....
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JEUGDTRIBUNE

Vocabulaires razende reporters 
Noor en Bridget weten iedere keer 
weer een bekende Rotterdammer 

te strikken voor een interview. 
Dit keer richten ze hun pijlen op 
Rob Jacobs, die als enige zowel 
Feyenoord, Sparta als Excelsior 

trainde. En dat niet alleen: ook 
tal van buitenlandse clubs, van 

Saoedi-Arabië tot Indonesië, 
waren zijn werkterrein.  

In zijn jonge jaren was Jacobs als 
speler  actief bij de Feyenoord, 
Excelsior en Xerxes. Inmiddels 
is Rob Jacobs 73, maar in het 

trainersvak is hij nog steeds 
actief: hij heeft de selectie van 
de ‘overburen; van Neptunus 
Schiebroek onder zijn hoede. 

1. Kunt u zichzelf even voorstellen?
Ik ben Rob Jacobs. Ik ben in oktober 1943 gebo-

ren. Toen was het hier in Rotterdam oorlog, maar 

daar heb ik niks van meegemaakt, want ik was 

nog jong. En toen ben ik al heel gauw gaan 

voetballen, want dat deed mijn vader ook en ik 

deed hem eigenlijk gewoon na. Later kreeg ik 

een broertje en zijn we samen gaan voetballen. 

Ik begon bij een amateurclub en op 19-jarige 

leeftijd werd ik gescout door Feyenoord en toen 

speelde ik opeens bij de landelijke jeugd van 

Feyenoord en toen naar het eerste. En dat is 

even in een vogelvlucht wie ik ben.

2. Hoe was het om uw debuut te maken 
bij Feyenoord?
Het was wel heel apart want ik mocht op 

19-jarige leeftijd mijn debuut maken en dat was 

natuurlijk heel goed. Ik was wel nerveus, want 

er zaten 35.000 mensen op de tribune en dat is 

natuurlijk best veel. En voor mijn gevoel heb ik 

het wel goed volbracht.

3. Wat was uw positie in het veld?
Mijn positie was eigenlijk altijd rechtermidden-

velder of voorin, maar ik was altijd voorin spelend.

4. U bent in 1971 gestopt met voetbal 
door een chronische enkelblessure, hoe is 
dat gegaan en wanneer kreeg u te horen 
dat u niet meer kon voetballen?
Ik was toen 28 jaar en kreeg last van slijtage 

aan mijn enkel. En toen ben ik afgekeurd voor 

betaald voetbal. Mijn laatste wedstrijd was in het 

shirt van Excelsior tegen De Graafschap.

5. Bij welke clubs heeft u gespeeld in het 
betaalde voetbal?
Ik heb bij Feyenoord, Excelsior en Xerxes 

gespeeld als jongetje, maar ook als jonge speler.

6. Bij welke club was het het leukst om 
te spelen en waarom?
Ik vond Excelsior heel leuk, omdat dat een hele 

mooie club is. Maar Feyenoord vond ik toch wel 

het leukste.

7. U bent in meerdere landen trainer 
geweest, maar welk land vond u het 
leukst?
Het leukste vond ik Griekenland, want de men-

sen zijn daar heel aardig. Als je wint vinden ze 

het fantastisch en als je verliest kijken ze je boos 

aan, de verschillen waren dan wel heel groot. 

8. Is de manier van trainen bij de 
buitenlandse clubs anders?
Ja, dat heeft ook met de cultuur en met de tijd te 

maken. Want in warme landen had het geen zin 

om ’s middags te spelen dus trainden we ‘s mor-

gensvroeg en in Saoedi-Arabië zelfs  ‘s avonds 

laat, rond 11 uur.

9. Wat is de gekste gebeurtenis die u in 
uw carrière heeft meegemaakt?
Ik was trainer in Indonesië bij Pelita Mastrans. 

Pelita was van twee beursgenoteerde mensen 

en Mastrans was van de minister van transport. 

En toen speelden we een wedstrijd en die verlo-

ren we met 1-0 en toen moesten we in de kleed-

kamer blijven, maar toen hoorde we heel veel 

geluid en toen kwam er een tank de baan op. En 

toen reden we met die tank zo naar ons hotel.

10. Wat vindt u van de prestaties van het 
Nederlands elftal?
Heel erg slecht en dan ben ik nog mild, want 

dan heb je zoveel goede spelers alleen gaat het 

allemaal een beetje makkelijk. 

11. Hoe lang wilt u nog trainer blijven 
van Neptunus-Schiebroek?
Dit is mijn laatste jaar. Dat zei ik vorig jaar ook, 

maar toen klikte het niet met de spelers en de 

nieuwe trainer en toen werd ik toch weer terug-

gehaald.

12. Wat vindt u van meisjesvoetbal?
Dat vind ik heel leuk. Mijn kleindochter speelt 

ook voetbal en dan krijgt ze af en toe wat wijze 

raad van opa.

13. Voor welke club bent u in de 
Eredivisie?
Ik ben voor Feyenoord, maar ook nog wel een 

beetje voor Excelsior en Sparta, omdat ik natuur-

lijk de enige in de wereld ben die alle drie de 

clubs heeft gecoacht.

14. Gaat u nog steeds om met spelers 
van vroeger?
Ja, ik zie nog regelmatig mensen van vroeger. 

Laatst is er ook een documentaire gemaakt en 

dan zie je ook weer bekenden van vroeger. En 

je komt ze ook als trainer nog wel eens tegen.

15. Wat vond u van de wedstrijden tussen 
Neptunus en V.O.C. waren dat leuke 
wedstrijden?
Dat waren hele leuke wedstrijden vooral met 

Thomas en zijn broers Wessel en Felix. Die 

deden ons echt de das om, ik heb zelfs een keer 

een speler moet opofferen die niet goed kon 

voetballen maar wel achter Thomas aan kon 

rennen en toen heeft Thomas niet gescoord.

16. Wat is uw mooiste ervaring in het 
voetbal?
Toch wel om bij Feyenoord gespeeld te hebben 

en in de jeugdkampioen geworden. 

17. Wat zou u jonge voetballers willen 
meegeven in het voetbal?
Als ze ervoor kiezen om hoog te voetballen 

moeten ze hard trainen en werken en ze moe-

ten goed om kunnen gaan met een nederlaag 

en ze moeten goed gefocust zijn op hun doel.

18. Is er een trainer waarmee u zichzelf 
mee kan vergelijken?
Eigenlijk niet, want elke trainer is uniek dus er is 

ook maar één Rob Jacobs.

19. Wordt Feyenoord kampioen?
Ja, want er zijn nu dertig wedstrijden gespeeld 

en ze staan al dertig wedstrijd bovenaan.

20. Blijven Sparta en Excelsior in de 
Eredivisie?
Sparta en Excelsior blijven erin, want als 

Excelsior tegen Ajax gelijk kan spelen en Sparta 

kan winnen van Feyenoord, dan horen ze in de 

Eredivisie.

Noor Lankhorst Bridget van Milligen

Rob Jacobs:  
Dit is mijn laatste jaar.  
Maar dat zei ik vorig jaar ook...
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Noor Lankhorst Bridget van Milligen

JEUGDTRIBUNE

David Verbaan speelde toen hij nog 
heel jong was al bij V.O.C. en maakte 

daarna een uitstapje naar Excelsior. Nu 
zit hij alweer vier jaar in de selectie van 

V.O.C. Noor en Bridget hoorden van 
David dat hij slecht tegen zijn verlies 

kan, Barcelona als favoriete club heeft 
en buiten het voetbal het liefst leuke 

dingen met vrienden doet.’

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben David Verbaan, 23 jaar en ik voetbal nu 

vier jaar in de selectie, daarvoor heb ik hier in de 

jeugd gespeeld. Daarnaast heb ik ook voor vier 

jaar bij Excelsior gespeeld. Dus ik ken de club 

wel erg goed!

Wat is jouw favoriete plek op het veld?
Linkshalf. Meestal op het middenveld, ik ben 

een linksbenige speler dus voor mij maakt het 

niet heel veel uit.

Wat zijn je hobby’s naast voetbal?
Vooral met vrienden leuke dingen doen.

Maak je nog wel eens een doelpunt?
Meestal ben ik meer van de assist, maar ik maak 

af een toe een ongepland doelpunt.

Hoe ga je om met het verliezen van een 
wedstrijd?
Als ik heel eerlijk ben zal ik je vertellen dat ik heel 

slecht tegen m’n verlies kan. Na de wedstrijd 

ben ik dan heel vaak chagrijnig, maar meestal na 

de douche koel ik letterlijk en figuurlijk af.

Heb je wel eens een grote blunder begaan?
Ik zat toen nog in de C1 en we hadden een toer-

nooi in Duitsland. Toen bij de halve finale waarbij 

het uitkwam op strafschoppen miste ik er eentje 

dat er voor zorgde dat we niet doorgingen.

Wat is je favoriete voetbalclub?
Barcelona. Ik geniet erg veel van het voetbal.

Heb je goed contact met je medespelers 
buiten het veld?
Zeker, omdat ik hier trainer ben van de B1 samen 

met Stijn - dat is ook iemand van de selectie - en 

hij woont ook nog is bij mij in de straat. Maar ook 

met de meeste anderen heb ik goed contact 

buiten het veld.

Wat zijn je kwaliteiten in het veld?
Mijn kwaliteit is volgens mij wel dat ik linksbenig 

ben, daar hebben wij er heel weinig van in het team. 

Mijn andere kwaliteit is denk ik wel mijn techniek.

Hoe ben je bij V.O.C. terechtgekomen?
Mijn ouders hebben mij op V.O.C. gedaan, 

omdat het dichtbij was en vrienden uit de buurt 

voetbalden ook al bij V.O.C.

Wat is de leukste wedstrijd die je ooit 
hebt gespeeld?
Toen ik nog voor Excelsior speelde, een interna-

tionaal toernooi in Frankrijk. Daar speelden we 

de finale tegen Lille.

Was jij vroeger ook al veel bezig met voetbal?
Jazeker, vroeger voetbalde ik altijd met vrienden 

op pleintjes in de buurt. Vroeger was voetbal 

echt mijn nummer 1!

Wat doe je op een doordeweekse dag?
Ik studeer Sportmarketing & Management. Maar 

als ik vroeg uit ben doe ik eerst nog wat aan 

school en daarna ga ik wel eens naar de sport-

school, of kijk ik nog of vrienden ook tijd hebben.

Hoelang heb je bij Excelsior gespeeld en 
hoe ben je daarvoor benaderd?
Ik ben gescout door Excelsior, ik mocht toen 

stage daar gaan lopen en uiteindelijk heb ik daar 

4 jaar gespeeld.

Wat is het vervelendste wat je ooit hebt  
meegemaakt tijdens een voetbalwedstrijd?
Dat was bij Excelsior, we speelden een wedstrijd 

en ik kreeg een paar schoppen door de tegen-

stander waar mijn vader die langs de lijn stond 

wat van zei, die jongen werd heel erg boos op 

mijn vader en dat leverde uiteindelijk een vecht-

partij op. Ik kwam op voor mijn vader dus deed 

wat naar de jongen waar ik ook 8 wedstrijden 

voor ben geschorst.

Zou jij net zoals Thomas Verhaar terug 
willen keren naar het betaalde voetbal?
Ja, heel graag, maar aan de andere kant heb ik 

heel veel last van een blessure aan mijn enkel, 

dus daardoor ben ik niet 100 procent fit om alle 

wedstrijden te spelen.

Hoe vaak ben je kampioen geworden?
Helaas ben ik nog nooit kampioen geworden!

Jij bent winnaar geworden van ‘Move & 
Skills’, toen mocht je naar Manchester United. 
Hoe was dat en wat ging je daar doen?
Dat was supergaaf! We gingen naar een wed-

strijd van Manchester, en daarna kregen we een 

rondleiding door de campus!

Zit je nu nog steeds met sommige in het 
team, waar je vroeger ook al mee voetbalde?

Ja, een paar, maar die zijn wel een jaar ouder. 

Maar er zijn er wel 7 waarmee ik ook mee in de 

jeugd heb gespeeld.

Wat vind je ervan dat het Nederlands 
elftal misschien niet naar het WK gaat 
en ook niet naar het EK is geweest?
Heel erg jammer, want dat is toch weer een 

feestje minder in Nederland.

Als je in het weekend wil stappen hoe doe 
je dat dan met de wedstrijd op zondag?
Meestal ga ik dan op vrijdag uit.

Vind je de trainingen leuk of zit je er 
soms wel is tegenop?
Nee, ik vind het altijd leuk om te trainen, want ik 

vind het wel een uitlaatklep!

Is er wel eens ruzie tussen de spelers onderling?
Vaak genoeg, maar dat zijn dat wel kleine dingetjes.

Morgen moeten jullie tegen OVV van die 
wedstrijd hangt veel af. Is er dan nog 
een speciale spanning in het team? En 
wat verwachten jullie van die wedstrijd?
Ja, er is wel een spanning. We verwachten 

natuurlijk de 3 punten!

Heb jij vaak zenuwen voor de wedstrijd?
Normale competitiewedstrijden niet echt, maar 

wel bij toernooien en belangrijke finalewedstrij-

den bijvoorbeeld.

Wat vind jij van meisjesvoetbal?
Ik vind het erg goed dat V.O.C. aan meisjesvoet-

bal is begonnen, maar als ik eerlijk ben zou ik 

niet zomaar een wedstrijd gaan kijken op tv.

Wat doe je precies bij Jonger Oranje?
Jonger Oranje organiseert dagen voor iedereen 

die de ambitie heeft om een profvoetballer te 

worden, maar nu nog bij een amateurclub voet-

balt. Ik heb daar stage gelopen voor school als 

controlerende rol.

David Verbaan (23): Selectiespeler  

‘ Helaas ben ik nog nooit 
kampioen geworden!
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Aan het begin van het seizoen 
moesten de meiden, de trainers 
en coaches wel even aan elkaar 
wennen. Wat zijn de doelen van 
het seizoen, staat het voetballen 
voorop of de gezelligheid? Of 
kan  het allebei? In de loop van 
het seizoen is alles op zijn plek 
gevallen en zijn we er met zijn 
allen in geslaagd om er een 
sportief én gezellig seizoen van 
te maken. 

De meiden van MO-15 hebben dit seizoen 

heel goed gepresteerd. De najaarscompeti-

tie werd afgesloten met een mooie tweede 

plaats. Dat betekende halverwege het seizoen 

een promotie naar de eerste klasse. Daarin 

troffen de meiden voornamelijk tegenstan-

ders uit het Westland. Dat was vaak wel even 

slikken als we oog in oog stonden met de 

tegenstanders. Hoe kan het toch dat die mei-

den uit het Westland vaak zoveel groter zijn 

dan die lieverds van V.O.C.? En de tegenstan-

ders waren niet alleen groter, er werden zo 

af en toe ook nog wel eens onaardige din-

gen gezegd. Een geruststelling voor de VOC-

ouders, onze meiden deden daar natuurlijk 

niet aan mee! Maar gelukkig hebben de mei-

den zich weinig aangetrokken van de indruk-

wekkende tegenstanders, en doen zij ook in 

de eerste klasse nog steeds mee om de prij-

zen. Een hele knappe prestatie. 

SOLIDE

In het doel staat het hele jaar al een solide 

doelvrouw, allereerst was het Lotte die het 

doel schoon hield, nu blinkt Maan iedere 

week uit. Achterin staat het als een huis, onder 

leiding van Estelle worden de (meeste) aan-

vallen onschadelijk gemaakt. De beide backs 

Bridget en Nina spelen heel gedegen en 

geven de vleugelaanvallers van de tegenpar-

tij weinig kans. Nine zorgt ervoor dat de spits 

van de tegenstander geen leuke dag heeft. 

Op het middenveld is alles aanwezig wat je 

als team wenst. Hanna met haar loopvermo-

gen, de onverzettelijke Alyssa en de handige 

Emma en Enya. Centraal staan Noor en Saar, 

met hun rushes, doelpunten en assists zijn ze 

heel belangrijk voor het team. En voorin de 

slimme doelpuntenmachine Melle, die loert 

op haar kansen en onverbiddelijk toeslaat als 

het kan, als Romario in zijn beste dagen. Vanaf 

de zijkanten krijgt ze veel steun van de bui-

tenspelers Eke, Annemijn en de handige en 

watervlugge Isabella.

‘KANTELEN’

Voetballend hebben de meiden dit seizoen 

flinke stappen voorwaarts gezet. De mei-

den weten elkaar in het veld steeds beter te 

vinden, er komt steeds meer voetbal in het 

team. Ook hebben de meiden nieuwe ter-

men geleerd en in de praktijk gebracht, zoals 

‘kantelen’. Verder is er hard gewerkt aan het 

vasthouden van de concentratie tijdens de 

wedstrijden. De meiden hebben gemerkt dat 

de juiste focus nodig is om een goed resultaat 

te behalen. Een volgende stap is om dit ook 

op de trainingen te laten zien, een mooi doel 

voor het komend seizoen!  

De meiden zijn gesteund door een uitge-

breide staf, twee trainers Willem en Rob, twee 

trainer/coaches Max en Marcel en twee mana-

gers Esther en Bianca. En daarnaast ook nog 

eens de wekelijkse steun van een grote schare 

trouwe supporters en vrijwilligers, aan rijders 

en grensrechters was geen enkel gebrek. 

Meiden, jullie hebben er een heel mooi sei-

zoen van gemaakt, de staf en de supporters 

hebben van jullie genoten. 

???????????????????, 
team manager

dat is een mooi stel 
bij elkaar! 

MO-15De meiden van 
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Met aanleg A13-A16 verandert er veel rond de Hazelaarweg

Zó ziet het er in 2019 
rond V.O.C. uit
Wie op of langs het hoofdveld staat, ziet nu de auto’s over 
de Doenkade voorbijrijden. Over enkele jaren is het uitzicht 
anders: een hoge aarden wal onttrekt de auto’s, die dan over de 
nieuwe A13-A16 rijden, aan het zicht. Ton van Hoorn, deskun-
dige bij uitstek binnen V.O.C. als gaat om de nieuwe rijksweg, 
legt uit wat er allemaal gaat veranderen.

A13-16, dat was jarenlang de titel van de nieuw 

aan te leggen rijksweg vanaf het vliegveld naar 

de Brienenoordbrug. Nu is de naam wat eufe-

mistisch gewijzigd in A16 Rotterdam. Dat is 

een beetje vreemd, want de weg gaat voor een 

groot deel over het gebied van Lansingerland.

Het terrein van V.O.C. blijft gelukkig gespaard, 

hoewel de verhoogde Ankie Verbeek Ohrlaan 

vrij dicht tegen de cornervlag van veld 3 komt te 

liggen. De rijksweg ter plaatse van onze velden 

vervangt de Doenkade, maar schuift op in noor-

delijke richting, dus verder van onze velden. Dat 

is nodig om de verbindingsweg naar het indus-

trieterrein aan te kunnen leggen, voldoende 

plaats voor de geluidswallen te creëren en ook 

nog plaats te hebben voor water en fiets- en 

wandelpaden.

De Ankie Verbeek Ohrlaan moet vanaf de krui-

sing met de Hazelaarweg vrij steil omhoog (circa 

10 meter) om het verkeersknooppunt op de 

rijksweg mogelijk te maken (AVO-knoop in jar-

gon). De kruising met de Hazelaarweg wordt 

een rotonde, met name bedoeld om het vracht-

verkeer van en naar het industrieterrein zo veilig 

mogelijk te laten invoegen in het verkeer. De 

ontsluiting van het industrieterrein ligt tussen 

onze velden en de rijksweg, gaat vlak langs de 

cornervlag veld 3 onder de AVO-knoop door 

en vervolgens met een lus naar de rotonde 

Hazelaarweg.

De uitvoering van de werkzaamheden begin-

nen in 2019 en zullen naar verwachting duren 

tot 2024. Op dit moment worden uit vijf aanne-

mers-combinaties er drie geselecteerd die een 

aanbieding kunnen doen bij Rijkswaterstaat. De 

“economisch meest voordelige inschrijving” zal 

het werk mogen maken. Deze inschrijving zal 

ook de fasering van de werkzaamheden bepa-

len; dus wanneer rond V.O.C. een en ander staat 

te gebeuren is nu niet bekend.

Meer en gedetailleerde informatie staan op de 

website van Rijkswaterstaat: a16rotterdam.nl

In de hal van Stadswinkel Hillegersberg-

Schiebroek aan de Argonautenweg is een 

Informatiepunt A16 Rotterdam ingericht; ook 

daar is veel en actuele informatie te vinden.

Ton van Hoorn

V.O.C. nieuwe situatie met A16
De AVO knoop, hoger dan de huidige ballenvangers van veld 1. De blauwe bestelbus 
rijdt over het viaduct ten behoeve van de ontsluitingsweg industrieterrein. Op deze 
animatie zijn nog geen geluidschermen getekend.

Een blik min of meer naast ons hoofdveld richting HSL. De rijksweg ligt achter 
de geluidswal. Waar de witte auto rijdt, zal in hoofdzaak vrachtverkeer heen en 
weer zoeven.

V.O.C. knoop AVO laan-A16
Duidelijk te zien is wat een enorme 

ingreep er nodig is om van en naar de 
rijksweg te gaan. Ook goed te zien is de 
ontsluitingsweg van het industrieterrein 

die langs de punt van veld 3 gaat.

V.O.C. bestaande situatie
Een foto vanaf House of Lords richting cornervlag veld 3. Een bekend beeld.  
Kijk goed naar het doel op het hoofdveld en vergelijk dat met afbeelding 3.
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‘Nieuwe spelvormen 
KNVB positief’

‘Onder 8 en 9’ gaan als eerste over op kleinere veldjes en minder spelers

Het spelplezier verhogen, vaker aan de bal, meer scoren en dus 
meer plezier. Dat zijn de voornaamste uitgangspunten van de 
KNVB om het jeugdvoetbal op de schop te gooien. Kleinere vel-
den, minder spelers en geen scheidsrechters meer: het jeugd-
voetbal ondergaat met ingang van komend seizoen een ingrij-
pende verandering.

een voortrekkersrol te spelen. ,,We zagen niet 

direct bezwaren en besloten het pessimisme 

te laten varen,’’ vertelt Paulo das Dores van 

de Jeugdvoetbalcommissie. Zoveel mogelijk 

geledingen van V.O.C. werden bij de plannen 

betrokken, dat uiteindelijk resulteerde in een 

aantal pilots. Die vonden plaats op vier zonda-

gen, om spelertjes en ouders te laten wennen 

aan de nieuwe opzet. ,,Om proef te draaien en 

om draagvlak te creëren,’’ aldus Paulo. Coaches 

en ouders vulden na afloop een evaluatiefor-

mulier in. En wat bleek: zowel staf, ouders als 

spelers reageerden overwegend positief. Het 

spel werd aantrekkelijker, spelers kwamen vaker 

aan de bal, meer doelgericht en daardoor en 

vaker in scoringspositie, zo was de conclusie. 

,,Uiteindelijk heeft het zo uitgepakt als we wil-

den,’’ zegt Paulo. De voortvarendheid waarmee 

bij V.O.C. de nieuwe speelvormen ter hand wer-

den genomen dienden vervolgens voor een 

aantal andere verenigingen als voorbeeld. 

Spelbegeleiders
De meeste bedenkingen had de Jeugdvoet-

balcommissie bij de rol van de nieuwe spelbe-

geleiders. Dus geen scheidsrechters meer in 

het veld, maar ‘opzichters’ op afstand die alleen 

ingrijpen als het echt nodig is. ,,Die komen 

dus alleen in actie als de kinderen er zelf niet 

meer uitkomen,’’ vertelt Paulo. ,,We zagen daar-

tegen wel wat bezwaren, bijvoorbeeld als er 

problemen zijn met uit-teams.’’ Aan de andere 

kant blijken vooral de jongste voetballers er in 

negen van de tien gevallen prima met elkaar 

uit te kunnen komen en is ingrijpen van een 

scheidsrechter ook nu vaak niet nodig. Ook de 

rol van de ouders, die zich nu soms (te) nadruk-

kelijk met het spel bemoeien, wordt anders: zij 

staan op grotere afstand en ook de coaching 

blijft beperkt. Idee daarachter is dat kinderen 

vrij moeten kunnen voetballen, zonder dat ze 

van alle kanten opdrachten en adviezen krijgen 

toegeroepen.

Fasegewijs
Om het behapbaar te houden wordt het nieu-

we spelsysteem fasegewijs geïntroduceerd. 

Komend seizoen gaan de de jongens en mei-

den ‘onder 8 en onder 9’- voorheen de F’jes- als 

eerste op de nieuwe manier voetballen. Zij spe-

len niet op een half, maar op een kwart veld, in 

plaats van zeven tegen zeven met zes tegen zes 

(inclusief keeper) en maken (net als nu) gebruik 

van pupillengoals.

Ouders van de desbetreffende teams zijn inmid-

dels door V.O.C. geïnformeerd over de nieuwe 

spelopzet. Paulo: ,,Bovendien volgt aan het 

begin van het nieuwe seizoen nog een kick-

off-bijeenkomst waarin alles nog eens wordt 

uitgelegd. Dat is ook nodig omdat er dan weer 

nieuwe leden zijn die we over de nieuwe spe-

lopzet willen informeren.’’ 

Albrand Leeuwe
   

 

Concreet komt het erop neer dat er langer op 

kleinere veldjes wordt gespeeld, met minder 

speler. Bij veel clubs werden de aangekondigde 

veranderingen met argusogen bekeken. Veel 

criticasters zagen maar weinig in de nieuwe 

spelopzet, waarop door de KNVB jarenlang is 

gestudeerd. Voornaamste kritiek: er lopen straks 

alleen nog maar kleine Messi’s op het veld, ver-

enigingen moeten meer vrijwilligers inzetten 

omdat er meer wedstrijden zijn en worden op 

kosten gejaagd omdat er bijvoorbeeld meer 

doeltjes moeten worden aangeschaft.

Feyenoord-icoon Wim Jansen noemde de nieu-

we speelvormen zelfs ‘onaanvaardbaar’ en vond 

dat dat KNVB ‘de verkeerde afslag’ had genomen 

in een poging het Nederlandse voetbal naar een 

hoger plan te tillen en verweet de voetbalbond 

‘straatvoetbal te willen kopiëren’ terwijl het vol-

gens Jansen  juist de wedstrijden zijn die ervoor 

zorgen dat spelers beter worden.    

Positief kritisch
Bij V.O.C overheerste de gedachte dat het beter 

was de nieuwe opzet positief kritisch te bena-

deren. Sterker: de vereniging besloot al snel 
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House of Lords hangt aan lippen Don Leo  
bij verhalen over Seedorf en Di Stefano

Leo Beenhakker  
trekt drommen  
naar clubhuis

Op woensdag 29 Maart was Leo Beenhakker te gast bij zoals we 
al vele jaren noemen ‘het spelersdiner’. Een door de spelers 
verzorgde avond voor sponsors en Valencia-gangers in het 
bijzonder. Successen uit het verleden en de naam Don Leo leid-
den tot bijna honderd aanmeldingen.  

De voortreffelijk gedekte tafels, voorzien 

van Bredeweelde-wijnen en de door 

Choripan opgestookte barbecue waren een 

goede voorbode. Een aanzienlijk deel van de 

selectie is bij het diner betrokken. Maar liefst 

tien spelers hebben het geheel opgebouwd 

onder leiding van Ingrid en Maayke van de 

sponsorcommissie, twaalf man spelers in de 

bediening en vijf in de keuken en een stuk of 

acht voor de afbouw. De bediening was 

onder voortreffelijke leiding van Nico en alle 

jongens hebben het geweldig gedaan! Bij 

afwezigheid van Ross, heeft Paul Bol op ons 

verzoek de catering voortreffelijk geregeld 

in de vorm van Atie en Cock van Choripan 

waardoor we tevens een beetje hebben 

geholpen met de nieuwe foodtruck die ze 

hard nodig hebben na de brandstichting.

 

De Businessclub gaat technologisch keihard 

vooruit en liet dat zien door een door Steven 

van Dijk geleide quiz met de smartphone 

over Don Leo. Alleen Rob de Widt besloot 

zijn inzendingen toch nog per postduif te 

versturen en die is Leo later uit de brieven-

bus buiten gaan halen. Waren allemaal 

goed overigens. Natuurlijk scoorde André 

Hendriks weer hoog, maar ook Ronald 

Huisman, maître van de Dubbelsteyn 

Heerendivisie, kon daardoor aan tafel bij 

Don Leo plaatsnemen.

Worstjes
Na het tussengerecht, de fenomenale 

Argentijnse worstjes, kon Frank Vijg uitein-

delijk Leo Beenhakker zijn verhaal laten 

doen. En zo ontstond een ander of genuan-

ceerder beeld van een man die we via de 

media op een bepaalde manier kennen. 

Beenhakker laat zich sterk voeden door zijn 

emotionele banden met spelers, en liet ook 

zijn kwetsbare kant zien. Omdat de sfeer er 

naar was en omdat Frank die sfeer kan laten 

ontstaan. Dat ook bij hem de vele successen 

bepaalde tol hebben geëist en dat een 

omhelzing van oud-spelers van groot belang 

voor hem zijn. En het is natuurlijk voor voet-

balliefhebbers geweldig om te horen over de 

omgang tussen Leo en spelers als Di Stefano, 

Butragueño, Schuster en Seedorf.

Moulijn 
Aardig blijft natuurlijk dat bij gasten op leef-

tijd de interviewer of quizmaster inmiddels 

meer weet van data in het leven van de gast 

dan de hoofdpersoon zelf. Zo reageerde 

Coen Moulijn ooit op V.O.C. bij een quiz-

vraag over de voetbalschoenen die hij bij 

een bepaalde wedstrijd droeg: “hoe moet ik 

dat nou weten,  weet je wel hoe oud ik ben?”. 

Maar bij wat nadere toelichting bleken de 

data heel belangrijke in het leven van Leo 

Beenhakker te zijn, en niet altijd op het 

sportieve vlak. Bij alle voetballers of oud-

voetballers komt het kaartspel aan de orde 

en de band die Leo Beenhakker en de 

tevens aanwezige Pim Doesburg mede 

daardoor hebben. 

Thomas
Tenslotte kwam de relatie met Thomas 

Verhaar aan de orde. Dat Leo Beenhakker 

Sparta hielp en geadviseerd was om 

Thomas te halen. Waarop Leo tegen Thomas 

zei: ,,Ik heb geen idee wie je bent maar mij is 

verteld dat we jou moeten hebben.” De rest 

is geschiedenis. Een heerlijke avond. Dank 

aan iedereen.

Dennis van den Broek 
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Sonja de Kok:  

Het is mooi geweest
Na iets minder dan 10 jaar - niemand 
weet precies wanneer Sonja is begon-
nen bij de barcommissie, ook zij zelf 
niet -  is het mooi geweest. Sonja stopt 
met haar werkzaamheden voor de 
barcommissie.

Sonja heeft zich binnen de barcommissie vooral bezig 

gehouden met de keuken en specifiek de hygiëne in de 

keuken. Ook was ze ‘moeder’ voor de barmedewerkers en 

-werksters. Streng als het nodig was, en het was soms nodig, 

maar ook behulpzaam en altijd bereid om te luisteren bij 

problemen. Zij zal daarom ook zeker worden gemist de 

komende tijd.

Tijdens het cricketseizoen verzorgde Sonja met veel liefde de 

cricketlunches. Haar zonen Tim en Kenneth zijn nu veel min-

der op de club. Tim cricket inmiddels elders en ook Kenneth 

heeft zijn werkzaamheden achter de bar inmiddels gestaakt. 

Dat zal voor Sonja ook zeker een rol hebben gespeeld om na 

al die jaren te stoppen. 

Voor haar jarenlange inzet heeft Sonja enige jaren geleden 

de zilveren verenigingsspeld ontvangen. Sonja blijft nog 

wel onze gastvrouw tijdens de wedstrijden van ons eerste 

voetbalelftal. Zij ontvangt samen met bestuur en commis-

sieleden het bestuur van de tegenstander, scheidsrechters 

en een enkele verdwaalde journalist en zorgt dat het de gas-

ten aan niets ontbreekt. Het bestuur is trots en dankbaar dat 

Sonja zich met hart en ziel heeft ingezet voor V.O.C. en…… 

goed voorbeeld doet goed volgen.

Henk Weijers

GEZOCHT LEDEN EVENEMENTENCOMMISSIE

fredvanroon@v-o-c.nl

Met verschillende commissieleden organiseer jij jeugdfeestjes, Sinterklaas,  
E-kamp en nog meer leuke activiteiten.  

Je vergadert ongeveer 6 keer per jaar en gezamenlijk met 2 of 3 commissieleden  
organiseer je 1 of 2 activiteiten per jaar.  

Voor de zo’n activiteit krijg je weer de hulp van wat enthousiaste ouders.
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Kom op zondag naar V.O.C.!

 ‘ Waar waren we toen  
de selectie ons nodig had?’
Iedere thuisspelende ploeg zit lekkerder in z’n vel als een volle tribune de elf 
in het veld aanmoedigt. Helaas speelt het eerste van V.O.C. dikwijls voor slechts  
een select gezelschap. Vocabulaires eigen Willem Jan Ruiter ziet dat met lede 
ogen aan een doet een warm pleidooi om, als het eerste thuisspeelt, massaal 
naar V.O.C. te komen om het eerste aan te moedigen.

Het is zondag 7 mei wanneer ik dit artikel schrijf. 

Dé zondag… waarop Feyenoord verliest van 

Excelsior en (nog) geen landskampioen is. En de 

zondag waarop V.O.C. verliest van Leonidas en 

Leonidas wél kampioen wordt en promoveert 

naar de hoofdklasse. V.O.C. daarentegen moet 

aanstaande zondag nog vol aan de bak tegen 

de Zwervers om nacompetitie te ontlopen.

De reden waarom ik dit artikel schrijf; V.O.C.1 had 

wel wat extra steun van ons kunnen gebruiken 

dit seizoen. Ieder seizoen eigenlijk wel, het is 

tenslotte ons selectie-elftal, de beste spelers van 

de club. De club die al meer dan 120 jaar bestaat 

en zich daarmee in een illuster rijtje van bijzon-

dere clubs kan scharen. Tot tweemaal toe de 

KNVB-beker gewonnen, meer dan 1.500 leden, 

meer dan 400 vrijwilligers. Waar waren we toen 

de selectie ons nodig had? 

Ik ben de eerste die toegeeft dat ik ook niet 

iedere thuiswedstrijd ben wezen aanmoedi-

gen, maar de keren dat ik er wel was, was het 

niet heel erg druk. Beschamend zelfs die keren 

dat de tegenstander meer supporters had mee-

genomen dan de thuisploeg… 

De vaste, trouwe V.O.C.-supporters zijn er geluk-

kig altijd, maar ik, en met mij velen hoop ik, zou 

zo graag zien dat de zondag als V.O.C.1 thuis 

speelt, het clubhuis net zo in z’n voegen kraakt 

als bijvoorbeeld De Kuip. Of zoals bij onze buren 

van HCR waar ze iedere zondag als het eerste 

thuis speelt figuurlijk met hun benen uit het 

raam hangen. 

Familiebezoek
Het is al vaker besproken en er zijn al enkele ini-

tiatieven geweest maar om de een of andere 

reden is het lastig gebleken om volk naar V.O.C. 

te krijgen op zondag. Daar zijn uiteraard meer-

dere argumenten voor te geven; men gaat liever 

naar het stadion, zondag is de enige dag dat je 

even niets hoeft, familiebezoek, zelf sporten of 

gewoon geen zin. 

Maar hoe krijgen we nou de overige leden en 

supporters van V.O.C. wel zo ver om op zondag 

om 14.00 uur het eerste aan te moedigen? Mijn 

twee zoons staan iedere zondagochtend te 

drammen wanneer we nou naar V.O.C. gaan om 

een balletje te trappen, wie-scoort-mag-keepen, 

en natuurlijk tosti met cola. Ik kan me zo voor-

stellen dat meerdere ouders dat meemaken. 

Om dan op de club te blijven en het 1e aan te 

moedigen is geen al te grote opgave me dunkt.

F-mini’s
Er is wel eens geopperd om de F-mini’s naar de 

zondag te verhuizen. Dan zijn er sowieso veel 

ouders en jeugd op V.O.C. die vast wel blijven 

kijken als het eerste gaat spelen. Bijkomend voor-

deel is dat de veldcapaciteit dan ook beter benut 

wordt. Nu is de capaciteit op zaterdag dusda-

nig krap dat er soms wedstrijden verzet moe-

ten worden, terwijl er op zondag overcapaciteit 

is. Iedere suggestie echter heeft z’n voor – en 

tegenstanders. Zaterdag staat voor veel ouders 

in het teken van (club) sport en de zondag is dan 

heilig. Begrijpelijk. Ander idee is om de zondag  

‘aantrekkelijker’ te maken, dat wil zeggen, spring-

kussen voor de jeugd, F-jes die mogen oplopen 

met de selectiespelers, pils met bitterballen voor 

de ouderen en aansluitend een DJ en BBQ (bij de 

buren ook wel “thé dansant” genoemd). 

Laat dit pleidooi een hernieuwde poging zijn 

met een open vraag aan U, de leden van V.O.C.: 

,,Hoe maken we van de zondag (als het eerste 

thuis speelt) een echte clubdag met een vol 

clubhuis en een volle tribune?”  

Iedere suggestie is welkom!

Willem Jan Ruiter
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In samenwerking met Mercedes-Benz dealer ROGAM biedt 
Möller Autoschade premium vervangend vervoer tijdens 
herstel. Vanaf € 9,- rijdt u al een Mercedes-Benz. 
Reserveren kan via www.autoschadeherstel.nl

VOOR SLECHTS € 9,- PER DAG
RIJDT U TIJDENS SCHADEHERSTEL
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Autoverhuur Rijnmond
Bergweg-Zuid 102
verlengde van de Grindweg
2661 CV Bergschenhoek (grens R’dam)
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info@autoverhuurrijnmond.nl
www.autoverhuurrijnmond.nl
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We benadrukken nog maar eens dat V.O.C. vrij-

willigers hard nodig heeft om de contributie op 

het huidige niveau te houden. Maar vrijwilligers-

werk bij V.O.C. is ook gewoon leuk en gezellig en 

zorgt ervoor dat de banden binnen de vereni-

ging worden versterkt.

Voor de volgende commissies zoeken wij nog 

steeds vrijwilligers:

Evenementencommissie:
Zoekt ouders van jeugdleden die volgend sei-

zoen de jeugdfeesten willen organiseren.

Webredactie:
Zoekt extra leden met gevoel voor techniek die 

af en toe een bericht op de V.O.C. website wil-

len plaatsen.

De vrijwilligerscommissie is ook weer aanwe-

zig bij de afsluitende evaluatie van het F-mini-

seizoen. We proberen dan de ouders van onze 

jongste leden warm te maken om vrijwilligers-

werk voor V.O.C. te doen. En natuurlijk organi-

seren wij aan het einde van het voetbalseizoen 

voor alle vrijwilligers weer een mooi evenement 

tijdens de wedstrijd V.O.C. – Sparta-Rotterdam 

op 11 juli 2017. Zet het vast in de agenda!

Fred van Roon, Erna Truijens, Mies van Everdingen, 

Roberto Wiredu, Ton van Hoorn en Annebo 

Verhoeven

Kom erbij!
Vrijwilligers informatiemarkt:  
op zoek naar nieuwe krachten

Op zaterdag 8 april 2017 vroeg de vrij-
willigerscommissie extra aandacht aan 
de ouders van onze jeugdvoetballers 
voor het vele werk dat er op onze vereni-
ging door vrijwilligers wordt gedaan. 
Gelukkig bleken veel ouders betrokken 
en geïnteresseerd om als vrijwilliger 
een rol bij V.O.C. te vervullen. 
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Sieraden & Horloges koopt u als 
lid van VOC met 15% korting bij

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. 

JBAJEWELS.NL
hoofdsponsor van de VOC jeugd

Met de code VOC1895 
krijgen VOC leden

15% 
korting*

*o
p de officië

le ve
rko

opprij
s

Jan Pijnacker 
Hordijk
Tot ons aller verdriet 

is Jan overleden.

Met hem heb ik ongeveer 10 jaar in 

het eerste cricketelftal gespeeld. Naast 

het cricketelftal heb ik Jan ook privé heel 

goed leren kennen. We hadden dezelfde werkgever.

Jan was een goede bowler, maar belangrijker: een op-en-top 

teammaat: altijd positief, vrolijk, zeurde nooit en accepteerde 

iedere beslissing zonder morren. Als de nood het hoogst werd, 

redde hij menigmaal de wedstrijd voor z’n maten, bijvoorbeeld 

tegen de grote Haagse 6 of 7 voor 34 runs, tegen het onverslaan-

bare Rood & Wit, 3 voor 10, de top bats uit! Onder andere een beer 

van een West-Indiër die de ballen als pepernoten de Haarlemse 

Hout in stond te kogelen! Na de wedstrijd zaten we fluitend en 

zingend in het Rood & Wit-clubhuis. Jan redde ons weer!

We hadden in die dagen een stoet geweldige supporters die 

lief en leed met ons deelden en daarnaast ons vaak op chinees 

trakteerden (maar alleen als we wonnen). De trouwste suppor-

ters was Jans lieve vrouw. We hopen dat Marijke met behulp van 

zoon Jurgen en vrienden (vriendinnen) deze vreselijke klap kan 

verwerken. Gelukkig heeft Marijke ook hetzelfde positieve en 

lieve karakter als Jan, dus heb ik hier veel vertrouwen in.

Jan, bedankt voor al het moois, we zullen een hoekje van ons 

hart ermee vullen en je nooit vergeten.

Jan vaarwel (wie weet ontmoet je daar je andere schat: je doch-

ter Cunera).

Jan-Willem Madsen 

R. (Robby) Lifmann
Op 15 oktober 2016 overleed 

Robby Lifmann 

op 92-jarige leeftijd.

Robby is bij zijn geboorte in 1924 lid 

geworden van V.O.C. en was de laatste jaren 

nog donateur.

Ook al woonde hij in het oosten van het land, Robby kwam regel-

matig naar V.O.C.

Dat deed hij vooral in het cricketseizoen, ook om zijn zonen (oud 

eerste elftal-speler) Robert en (oud-cricketcommissielid) Hans 

Peter en zijn neef Jim (Boddé jr.) te zien spelen. 

Langs de lijn en in het clubhuis liet hij zich kennen als een pret-

tige man die zich onthield van grote woorden over wat er in en 

om het veld gebeurde. Als trouwe supporter van V.O.C. zullen wij 

hem missen en wij wensen zijn familie veel sterkte.

L.N.M. (Leo) Kester
Op 23 december 2016 overleed Leo Kester 

op 66-jarige leeftijd.

Leo werd eind jaren zeventig lid van V.O.C. en voetbalde jaren in 

verschillende zondag recreatie-elftallen. Later verhuisde hij naar 

de zaterdagveteranen. Zelfs toen hij de vijftig al ruimschoots 

gepasseerd was, speelde hij na zijn zaterdagwedstrijd nog regel-

matig mee in een team op zondag.

Vele medespelers en tegenstanders hebben met Leo aan de bar 

de wedstrijd nabesproken. Er zijn weinig barmedewerkers die 

hem niet kenden. ‘Leo sjaaltje’ was jaren een begrip op trainingen 

en wedstrijddagen.

De meedogenloze ziekte ALS was uiteindelijk ook voor hem niet 

te overwinnen. Wij wensen Leo’s partner Isabel veel sterkte bij 

het veel te vroege overlijden van Leo.

J.G. (Han) Bannink
Op 21 januari 2017 overleed 

J. G. (Han) Bannink 

op 88-jarige leeftijd. 

Han was vader van Luuk en Marjolein 

(Boddé) en donateur van V.O.C. sinds 1979.

Als gemeentesecretaris van Rotterdam diende Han Bannink  

tussen 1973 en 1991 drie burgemeesters, waaronder ons lid 

Bram Peper. Hij kenschetst hem als ‘een man met gezag en een 

vertrouwenspersoon van het college van B&W’

Han Bannink heeft een groot aantal maatschappelijke func-

ties vervuld, waaronder die van voorzitter van de Rotterdamse 

Volksuniversiteit en bestuurslid bij Sparta (waarvan hij ook tot 

erelid was benoemd).

Wij wensen zijn familie veel sterkte.

IN 
MEMORIAM
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3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms, 

promotiefilms,  
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

3013 BR Rotterdam
www.3mp.nl

Accresco Vastgoed, 
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410 
Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

Aon Nederland
risicomanagement, employee benefits, 

verzekeringen
010 - 4487319

Admiraliteitskade 62, 3063 ED
www.aon.nl

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Borrie Accountants
Financiele diensten

010 - 2667733
Jan Leentvaarlaan 1,  
3065 DC Rotterdam

www.borrie.nl

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

3B Exclusief BV
Exclusieve automobielen
010 - 2602015

Haltewachter 18-20, 3034 KE Rotterdam
www.3bexclusief.nl

AIMOL
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelen voor automotive, 
industrieel gebruik

010 - 2827927
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

www.aimol.nl

Autobedrijf  
De Beer b.v.

Exclusieve automobielen
010 - 2934777

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

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

DVAN
Advocatuur & Notariaat
010 - 3133900

Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam
www.dvan.nl

EnergieMeetbedrijf 
2020

Meetdiensten
06 - 46617617

Van der Waalstraat 12, 2665 JK Bleiswijk
www.emb2020.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330
Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

www.argentrade.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

Cateq  
Management B.V.
Bergse Linker Rottekade 2014, 

3056 LE Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

ARL Products BV
010 – 2827444

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

BASE Advocaten 
Gespecialiseerd in arbeids- en corporate 

& commercial litigation 
010 - 2759911

Westerlaan 15, 3016 CK te Rotterdam
www.baseadvocaten.nl

Bobo Verhuur
Verhuur assortiment  

voor particulier en zakelijk
010 - 4222913
Dotterbloemstraat 19,  

3053 JV Rotterdam
www.boboverhuur.nl

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Drukkerij Domstad BV
VAN CREATIE NAAR LOCATIE

0348 - 47 91 72  
of 06 - 53208591
Laan van Zuid Hoorn 60

2289 DE Rijswijk
www.drukdomstad.nl 

www.dereclamedoos.nl

eenveiliggevoel.nu
Moerbeihof 2, 2661  
LV Bergschenhoek

www.eenveiliggevoel.nu

Van der Ent 
Topmovers

nationale- en internationale 
kantoorverhuizingen en  

meubel- en archiefopslag
06 - 53353870

www.entopmovers.com

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Fletcher Hotels
034 - 7375875  

of 06 - 21524036
Clarissenhof 1a, 4133 EL Vianen

www.fletcher.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.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

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

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

06 - 52328505
Burg. De Villeneuvesingel 34,  

3055 AP Rotterdam

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Floyd Davis Finance
Kipstraat 5b, 3011 RR Rotterdam

Groot Wesseldijk 
Management b.v.

06 - 51505109
Prins Bernardkade 1,  
3051 AH Rotterdam

Heineken  
Zuid Holland

fabrikant van sterke biermerken, 
horecaleverancier

088 - 4343111
Vareseweg 160, 3047 AV Rotterdan/Pb 

540, 2380 BE Zoeterwoude
www.heineken.com

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

De Jonge Advocaten
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

Facilicom  
Services Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

Gebr. Coster  
beheer BV

010-2845678
Postbus 65

2900AB CAPELLE AAN DEN IJSEL

H. Steijvers Begeer b.v.
06 - 51269260

Statenplein 9, 3051 HS Rotterdam

Hermans Techniek 
Energy BV

Leverancier van hoogwaardige glasproducten
010 - 5241000  

of 06 - 14234932
Weg en Bos 17, 2661 DG 

Bergschenhoek
www.hermanstechniek.nl

Hooft & Mooij 
Makelaardij

Makelaardij
010 - 2188818 of 

06 - 15071645
Bergse Dorpsstraat 18B, 3054 GD 

Rotterdam
www.hooftmooij.nl

Janick Onderhoud en 
Renovatie BV
06 - 24220458

Weg en Land 37b, 2661 CD 
Bergschenhoek

Kneppelhout & 
Korthals

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

FinCo Fuel Benelux BV
handel, opslag en distributie van olie/
gerelateerde producten in NW-Europa

088 021 5100
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.fincofuel.com

G & G Business Tailors
06 - 14446712

Laanstraat 65d, 3743 BB Baarn
www.ggtailors.nl

Van ‘t Hart 
Autoverhuur
010 - 4520333

Kortekade 82-96, 3062 GW Rotterdam
www.hartautoverhuur.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

Holland Werkt
010 - 4341515
4e Industriestraat 33,  
3133 EK Vlaardingen

www.hollandwerkt.com

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
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

Ko & Co Advocaten
010 - 3510299  

of 06 - 48008010
Rodezand 34, 3011 AN Rotterdam

www.kc-advocaten.nl
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Björn Kuipers is de beste Nederlandse scheids-

rechter. Hij floot de Champions League finale 

2014 tussen Atletico Madrid en Real Madrid. 

Hij floot op het WK 2014 in Brazilië de 8e finale 

tussen Colombia en Uruguay. Hij had gehoopt 

de finale te fluiten, maar door de goede presta-

ties van het Nederlands elftal op dat WK ging 

dat niet door.  Bij het Europees kampioen-

schap in 2016 was het ‘team Kuipers’ het eni-

ge Nederlandse team dat meedeed Frankrijk. 

Hij floot daar de kwartfinale tussen IJsland en 

Frankrijk.

Kuipers zou nooit de beste Nederlandse 

scheidsrechter zijn geworden zonder zijn team. 

Want fluiten doet hij niet in zijn eentje: hij wordt 

bijgestaan door een vast stel grensrechters, en 

meerdere officials buiten het veld. Kuiper’s vaste 

grensrechters behoren ook tot de wereldtop, en 

zien bijna feilloos wanneer een speler buiten-

spel staat. Door die zekerheid aan de zijlijnen 

kan Kuipers zich volledig concentreren op wat 

er in het veld gebeurt. Het team communiceert 

met elkaar via headsets, en houdt elkaar zo op 

de hoogte van geziene en ongeziene overtre-

dingen, en hoe zwaar deze zijn. De grensrech-

ters en Björn moeten 100% van elkaar op aan 

kunnen, om in een fractie van een seconde de 

juiste beslissing te kunnen nemen. Vandaar dat 

Björn Kuipers het altijd over ‘Team Kuipers’ heeft. 

Supermarkt
Maar Kuipers is niet alleen succesvol op het veld. 

Royalties boek Björn Kuipers naar medisch onderzoek 

‘Zonder de juiste 
mensen op de juiste 
plaats heb je niets’
Björn Kuipers (44), vooral bekend als toparbiter, treedt ook 
regelmatig op in het land als inspirator voor managers. Een 
bijzondere man, zo merkte Renske van Kinderen, wiens doch-
ter Billie in MO11-1 speelt. Ze hoorde Kuipers onlangs spreken 
op een bijeenkomst in Amsterdam. Nog bijzonderder: over de 
scheidsrechter verscheen een boek, waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de ziekenhuisafdeling waar zijn chronisch 
zieke dochter Susan wordt behandeld. 

Hij bestuurt ook een supermarkt in Oldenzaal. 

Alweer niet in zijn eentje, maar met zijn vrouw 

Marlies en het supermarkt-team. Het Kuipers 

supermarkt-imperium bestond uit drie super-

markten. Na de overname van C-1000 verkocht 

hij twee winkels aan AH en verbouwde zijn 

overgebleven winkel naar Jumbo. ‘Jumbo Team 

Kuipers’ werd vorig jaar uitgeroepen tot beste 

Jumbo van Nederland. Kuipers: ,,Het gaat uit-

eindelijk om de mensen die de boel moeten 

draaien. Zonder de juiste mensen op de juiste 

plaats heb je niets.”

Als spreker en inspirator is hij populair in 

management-land. Zijn lezingen zijn populair 

bij het bedrijfsleven, omdat hij haarfijn duidelijk 

maakt dat hij goed begrijpt wat de druk voor 

managers is om de juiste beslissing te nemen. 

Hij houdt ze ook een spiegel voor: ‘Durf in hec-

tische tijden en bij moeilijke beslissingen te ver-

trouwen op je team’. ik zag hem bij een lezing 

voor financials en business controllers, die vaak 

deel uitmaken van een managementteam en 

(soms ongevraagd) advies geven over de te vol-

gen koers. En waar een management team er 

dagen, weken of maanden voor nodig heeft om 

tot een besluit te komen, beslist Team Kuipers 

in een fractie van een seconde. En bepaalt 

daarmee welk team de wedstrijd wint. ,,Never 

stop improving. The day you stop, you’re losing,’’ 

hoorden wij. Kuipers is dan ook voorstander van 

inzetten van technologie en experimenteren 

met spelregels om voetbal steeds wat aantrek-

kelijker te maken.

Fit
Een scheidsrechter rent in een wedstrijd net 

zoveel als een topvoetballer, en hij moet regel-

matig bewijzen dat hij fit genoeg is om te kun-

nen blijven fluiten. Kuipers vertelt over de FIFA 

sprinttests die hij moet doen, zes sprintjes van 

veertig meter binnen korte tijd en meer van dat 

soort dingen. De dikke mannen in de zaal kijken 

gegeneerd naar hun buik, de paar fitte man-

nen in de zaal kijken zelfbewust glimlachend 

om zich heen.Tevens moet de scheids mentaal 

fit zijn om zich snel over fouten heen te kun-

nen zetten. ,,De wedstrijd gaat snel verder en 

de beoordeling van de volgende spelsituatie 

mag niet lijden onder je vorige beslissing,’’ vertelt 

Kuipers.,,Je moet je mentale basis op orde heb-

ben. Dan kun je met een fout omgaan.’’ 

En die mentale fitheid hielp Kuipers ook toen hij 

te horen kreeg dat hij de finale van EK 2016 niet 

zou fluiten. De ophef over de Spaanse penal-

ty tegen Kroatië zorgde dat Team Kuipers niet 

voor de finale werd aangewezen. (Voor wie het 

niet meer weet: in de herhalingen was duide-

lijk zichtbaar dat Kroatië-keeper Subasic voor-

dat Ramos schoot, al van de doellijn kwam. In 

werkelijkheid ging het om fractie van een halve 

seconde, maar toch.) Iedereen maakt fouten, 

echter dit betrof een cruciale beslissing die 

bepalend is geweest voor de rest van het toer-

nooi. Exit Team Kuipers. ,,Het is dan wel zaak dat 

je je team onder controle houdt.’’. Op naar WK 

2018. Team Kuipers staat op de shortlist van de 

FIFA.

Over het leven, werk en 

de filosofieën van Björn 

Kuipers schreef Gerard 

Braspenning een boek: 

Björn. Verschenen bij 

uitgeverij Pharos en te 

koop voor 19,90. De 

royalties van het boek 

komen volledig ten 

goede van de afde-

ling van het AMC  in 

Amsterdam, waar Björn’s chronisch zieke 11-jari-

ge dochter Susan onder behandeling staat.

Renske van Kinderen 
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V.O.C. Businessclub

Camerabewaking met  
‘Een Veilig Gevoel’
In de rubriek Businessclub komen ondernemers aan het woord die V.O.C.een 
warm hart toedragen en de club op een of andere manier financieel ondersteu-
nen. Soms omdat ze al een jarenlange band hebben met V.O.C., in andere geval-
len omdat ze om andere redenen sympathie voor de club hebben. In deze afle-
vering Rick Ruisch, een van de eigenaren van Een Veilig Gevoel B.V., marktleider 
in Nederland op het gebied van camerabeveiliging met beeldopslag in de cloud.

Voor Rick kwam zijn betrokkenheid bij V.O.C. 

redelijk toevallig. ,,Die band met de club was 

niet heel groot en omdat ik in Bergschenhoek 

woon voetballen mijn kinderen er ook niet. Ze 

hebben trouwens onlangs wel twee keer van 

V.O.C. gewonnen! Ik werd ooit benaderd met 

de vraag of ik iets voor de club wilde doen. Ik 

kende V.O.C. uiteraard wel: mijn buurman is 

al jaren lid en ook in mijn vriendenclub zitten 

leden. Ik ken V.O.C. als een prachtige club en ben 

ook erg gecharmeerd van verenigingen die met 

een goed beleid hun eigen broek weten op te 

houden.’’ Na dat verzoek hoefde Rick dan ook 

niet lang te aarzelen en is een van de inmiddels 

ongeveer honderd leden van de Businessclub.    

Zijn bedrijf, Een Veilig Gevoel B.V. zetelt in 

Hendrik-Ido-Ambacht en heeft ongeveer 4.000 

klanten die in abonnementsvorm de beveiliging 

van hun object hebben geregeld. Van vijf perso-

neelsleden in 2011 werken er inmiddels veertig 

mensen bij Een Veilig Gevoel. ,,Wij zijn marktlei-

der voor de opslag van camerabeelden ‘in the 

cloud’,’’ vertelt Rick niet zonder trots. ,,We verko-

pen geen camera’s, maar beelden, zeg ik altijd. 

We doen het wat anders dan de anderen; de 

beveiliging wordt volledig door ons ‘ontzorgd’, 

waarbij de klanten geen omkijken hebben naar 

onder meer de installatie en onderhoud en dat 

voor een vast bedrag per maand.’’ 

Bij Een Veilig Gevoel geen gedoe met recor-

ders die dienst weigeren of grote investeringen 

in camera’s.Het bedrijf verzorgt de installatie 

en slaat de beelden bovendien zeven dagen 

lang ‘in the cloud’ op en komt ook nog eens in 

actie als een van de camera’s er mee ophoudt, 

iets dat in andere gevallen meestal niet eens 

door de eigenaar wordt gemerkt.,,Laatst sprak 

ik een eigenaar van een sportschool die tien 

camera’s had hangen,’’ vertelt Rick. ,,Goed 

geregeld, dacht hij. ‘Ik heb een recorder staan, 

dus prima voor elkaar,’zei hij. ‘Maar heb je wel 

eens gekeken of het inderdaad allemaal goed 

werkt en die beelden ook daadwerkelijk wor-

den opgenomen?’vroeg ik hem. Daar moest-ie 

dus het antwoord dus op schuldig blijven. In de 

meeste gevallen koop je een stel camera’s en 

dan ligt het probleem vervolgens bij jou. Hoe 

vaak hoor je niet dat beelden niet zijn opgeno-

men, omdat er een technische storing was? Dat 

is bij ons ondenkbaar.’’

Maandelijks
Wie in zee gaat met Een Veilig Gevoel, betaalt 

maandelijks een bedrag -vanaf 29,95 euro- 

waarbij niet alleen de camera’s worden opge-

hangen, maar de beelden online worden opge-

slagen en er bij een storing direct een e-mail of 

een app’je naar de eigenaar gaat. ,,De camera’s 

worden bij ons 24 uur per dag gecontroleerd en 

bij een storing volgt er direct actie.’’

Van de 4.000 klanten valt 90 procent in de cate-

gorie kleine ondernemers, met een tot drie 

camera’s in de zaak. Rick: ,,Denk aan kappers, 

sportscholen en cafés. Maar ook 10, 50 of zelf 

100 camera’s is bij ons mogelijk.’’ Voordeel is 

volgens Rick vooral dat een ondernemer geen 

grote investeringen hoeft te doen om zijn zaak 

te beveiligen. ,,Ik kan me voorstellen dat bijvoor-

beeld een café liever een investering doet in een 

groot scherm om wedstrijden van Feyenoord 

uit te zenden dan in dure beveiligingsappa-

ratuur. Beveiliging wordt daardoor vaak een 

ondergeschoven kindje. Wij nemen dat uit han-

den en voor een vast bedrag per maand heeft 

die ondernemer nergens meer omkijken naar.’’  

Life view
Bij de duurdere abonnementen is er tevens een 

optie voor life view. ,,Dat betekent dat als er iets 

aan de hand is -iemand probeert bijvoorbeeld 

in te breken- er een directe schakeling naar de 

meldkamer van de politie plaatsvindt waarna 

agenten direct kunnen ingrijpen.’’ 

In verreweg de meeste gevallen worden de 

camera’s opgehangen om letterlijk voor een vei-

lig gevoel bij ondernemers en klanten te zorgen 

en om achteraf bewijzen te hebben bij inbraak 

of diefstal. ,,Dat kan gaan om diefstal door klan-

ten, maar ook voor het bewijzen van diefstal 

door eigen personeel.Gemiddeld zijn bedrijven 

namelijk 2 procent van hun omzet per jaar kwijt 

aan de diefstal door eigen medewerkers.Maar 

preventie is wel het belangrijkste. Inbrekers 

lopen liever door als ze in de gaten hebben dat 

er ergens beveiligingscamera’s hangen.’’ 

De onvolprezen bijeenkomsten van de 

Businessclub op V.O.C.moet Rick nog wel eens 

aan zich voorbij laten gaan. ,,Door tijdgebrek wil 

dit er nog wel eens bij inschieten. Qua netwerk 

zou het goed zijn om vaker aanwezig te zijn bij 

deze bijeenkomsten. Al zou het alleen maar 

voor de gezelligheid zijn, aangezien ik aardig 

wat mensen ook ken.’’   

Alle informatie over het beveiligingsconcept 

van Een Veilig Gevoel is te vinden op: www.een-

veiliggevoel.nu

Foto Petra van der Veer
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PPS Partners
06 - 25051591

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

PT room
Exclusive Healthclub

010 - 4611611
Hectorstraat 17e,  

3054 PC Rotterdam
www. pt-room.nl

Rotterdamse  
Grond BV

Herontwikkeling vastgoed Rotterdam  
en regio

010 - 3510207
Veerhaven 14-15, 3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Sligro B.V.
010 - 2696900

Corridor 11, 5466 RB Veghel
www.sligro.nl

Ten Holter Noordam
Bouw, Cleantech, Haven en Zorg

010 - 2418824
Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam

www.tenholternoordam.nl

Van den Herik & Verhulst 
Advocaten NV

Advocatuur
010 - 2973878

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 
3007 JA Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

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

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.nl

Van Itallie 
Management & 

Finance
06 - 12619670

Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam
www.vimf.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149, 

3054 LM Rotterdam
www.winebarmendoza.nl

Zaakado
085 - 4863750  

of 06 - 13968572
Veldkersweg 39, 3053 JR Rotterdam

www.zaakado.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

Scania Finance 
Nederland B.V.

010 - 2183313
Bernard de la Faillebocht 14, 

3053 KP Rotterdam
www.scania.nl

Sporthuis  
Pim Doesburg

sporthuis
010 - 4676845  

of 06 - 51038984
Noordmolenstraat14-16,  

3035 RJ Rotterdam
www.sporthuispimdoesburg.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.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

Zomerhof Muys 
Bedrijfsmakelaars BV

Makelaars & taxateurs o.g.
010 - 2072272

Dorpsdijk 132, 3161 CE Rhoon
www.zomerhofmuys.nl

Profilease B.V.
autoleasemaatschappij
010 - 2112011

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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Schouten Zekerheid
Daadkracht verzekerd

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Steengoed
06 - 51863398

Westerdoksdijk 40,  
1013 AE Amsterdam

www.steen-goed.nl

Trainingskampen.nl
078 - 6291577

Langesteijn 130, 3342 LG  
Hendrik Ido Ambacht

www.trainingskampen.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Xpert Clinic
Hand- en polschirurgie
088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 14-24,  
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

Zuyderleven 
Rotterdam

Partner in hypotheekadvies en 
persoonlijke verzekeringen

010 - 2250001  
of 06 - 50603757

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zuyderleven.nl

Your Trust B.V.
Voor een effectief management 

administratie domicilie
010 - 4215530

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam
www.yourtrust.eu

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

Mommers 
Schoonmaak
0180 - 314335

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel

www.mommers.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Optie24
010 - 4221221
Bergse Dorpstraat 23, 
3054 GA Rotterdam
www.optie24.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen
www.nooteboomtours.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

PID Design
Partners in Design 

0174 - 520 615
Aartsdijkweg 109
2676 LE Maasdijk

www.pid.design

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Melle Media & 
Management 

Bijlage NRC media
010 - 8187222 of 

06 - 65478766
Ghisebrecht Bokellaan 26, 

3054 CC Rotterdam
smeding@luna.nl

More Lemon
Refreshing Concept en design

06 - 48370897
Slagturverstraat 46,  
2645 KB Delfgauw

www.morelemon.nl

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

Mixit.nl
Digital Workplace Design
06 - 55888776

www.mixit.nl 
www.naarsocialbusiness.nl

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Beste V.O.C.,

Met weemoed hebben wij gisteren het kampioenschap gevierd van 

A2, oftewel J19-2. Het was de laatste jeugdwedstrijd van de familie Wijn. 

Nadat Jan Wijn twee seizoenen geleden naar Amsterdam is verhuisd zal 

Sjef deze zomer ook zijn koffers pakken om te verhuizen naar Amsterdam 

om ook daar te gaan studeren. Mooi was het dat ze in hun laatste seizoen 

kampioen zijn geworden; dat heeft het leed wat verzacht.

Wij, Jan Sjef, Charlie, Juliette en Matijn Wijn willen V.O.C. intens bedanken 

voor alle mooie jaren. Als ik terugkijk hebben mijn kinderen dezelfde fijne, 

veilige en warme sportomgeving gehad als waar wij zelf zijn opgegroeid, 

HC Breda. Een omgeving waar veiligheid en sportiviteit belangrijk zijn. De 

kern van amateursport. Ik hoop dan ook dat menig generatie die volgt die-

zelfde geborgenheid wordt geboden. Als kleine note, let op dat de ambitie 

niet groter wordt dan de waarde van sportiviteit/veiligheid en vertrouwen.

Onze dank is groot en met pijn in het hart nemen wij op dit moment 

afscheid van een mooie club. Namens Sjef Splinter Wijn, geboren op 23 

april 1998 te Rotterdam, zeggen wij bij deze zijn lidmaatschap op.

Wij wensen V.O.C. nog vele mooie jaren toe en hopen dat wij elkaar in de

toekomst zullen ontmoeten

Kind regards,

Matijn Wijn

Weemoed
Voor velen is V.O.C. een verbintenis  

voor het leven. Maar er zijn ook V.O.C.’ers  
die de club noodgedwongen de rug  

moeten toekeren, vanwege bijvoorbeeld  
een verhuizing of om te gaan studeren. 
Onlangs kwam deze opzegging binnen  

bij het secretariaat, waaruit maar  
weer eens blijkt dat afscheid nemen van 

V.O.C. vaak een emotionele gebeurtenis is…. 
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A Daimler Brand

Ontdek de PLUG-IN HYBRIDS van Mercedes-Benz.
De C 350 e en de E 350 e met 15% bijtelling.
In 2017 gaat er veel veranderen voor de zakelijke rijder. Maar wilt u toch nog maximaal vijf jaar profiteren van 
de 15% bijtellingscategorie? Stap dan dit jaar nog in een van onze plug-in hybrids. Kies de Zakenauto van het 
jaar 2016, de C 350 e PLUG-IN HYBRID, of de E 350 e PLUG-IN HYBRID en profiteer maximaal vijf jaar van 
een lage nettobijtelling. En tijdelijk krijgt u de C 350 e Estate voor de prijs van de C 350 e Limousine. 

U rijdt de C 350 e vanaf € 49.995,- en de E 350 e vanaf € 58.995,-, inclusief BPM en BTW en exclusief 
recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Gecombineerd verbruik: 3,5 - 11,8 l/100 km, 28,6 - 8,5 km/l. 
CO2-uitstoot: 89 - 276 g/km. Kijk voor kosten en leveringsvoorwaarden op rogam.nl.

Bespaar in 5 jaar ruim

€ 7.000,-

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

ROGAM Gouda Grote Esch 50, 2841 MJ (Moordrecht), tel. 0182 - 69 60 60.
www.rogam.nl, info@rogam.nl
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